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ABSTRACT
CAT.

Els drons són aeronaus no tripulades que van ser creades per a usos militars i de control 
civil. En els últims anys s’han rebaixat els costos de producció, s’han instaurat en l’àmbit 
professional i s’estan obrint nous camins en altres sectors, com per exemple en el camp 
audiovisual. L’ús d’aquests artefactes està agafant molta força en les produccions de ví-
deo per donar un punt de vista, un estil i una estètica diferents a les imatges. 

Un dels camps que ha començat a utilitzar aquesta tecnologia és l’artístic per crear ex-
periències visuals innovadores, com per exemple figures úniques en tres dimensions en 
espectacles lumínics capaços d’interactuar amb les persones. Aquestes tendències, però, 
comporten una alta inversió econòmica i una gran complexitat tècnica en la producció i 
el disseny dels espectacles, cosa que fa difícil que un artista/dissenyador es plantegi de 
treballar amb aquestes noves estètiques.

En paral·lel, nous models de drons, més senzills i de cost molt més reduït, s’estan popu-
laritzant per a usos lúdics a partir de la tecnologia FPV, amb la possibilitat que un mateix 
se’l pugui construir a la seva manera. Això obre la porta a aquells que no poden invertir 
econòmicament en drons i tecnologies, i volen experimentar en nous camps.

Aquest treball d’investigació en noves tecnologies aplicades en el món audiovisual pretén 
desplegar la creativitat a través de l’ús de drons i les tecnologies interactives. A partir de la 
combinació dels dos tipus de drons amb un Arduino s’han dut a terme petits experiments 
que han permès la incorporació estable d’una placa d’Arduino al dron i aprofundir en noves 
possibilitats estètiques.
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ESP.

Los drones son aeronaves no tripuladas que fueron creadas para usos militares y de control 
civil. En los últimos años se han rebajado los costes de producción, se han instaurado en 
el ámbito profesional y se están abriendo nuevos caminos en otros sectores, como por 
ejemplo en el campo audiovisual. El uso de estos artefactos está cogiendo mucha fuerza 
en las producciones de video para dar un punto de vista, un estilo y una estética diferentes 
a las imágenes. 

Uno de los campos que ha empezado a utilizarse esta tecnología es el artístico para crear 
experiencias visuales innovadoras, como por ejemplo figuras únicas en tres dimensiones 
en espectáculos lumínicos capaces de interactuar con las personas. Estas tendencias, 
pero, comportan una alta inversión económica y una gran complejidad técnica en la pro-
ducción y el diseño de los espectáculos, la cual hace difícil que un artista/diseñador se 
plantee de trabajar con estas nuevas estéticas. 

En paralelo, nuevos modelos de drones, más sencillos y de coste mucho más reducido, se 
están popularizando para usos lúdicos a partir de la tecnología FPV, con la posibilidad que 
un mismo se lo pueda construir a su manera. Esto abre la puerta a aquellos que no pueden 
invertir económicamente en drones y tecnología, y quieran experimentar en nuevos cam-
pos. 

Este trabajo de investigación en nuevas tecnologías aplicadas en el mundo audiovisual 
pretende desarrollar la creatividad a través del uso de drones y las tecnologías interacti-
vas. A partir de la combinación de los dos tipos de drones con un Arduino se han llevado a 
cabo pequeños experimentos que han permitido la incorporación de una placa de Arduino 
al dron y profundizar en nuevas posibilidades estéticas.
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ENG.

Drones are unmanned aircraft created for military and civilian control uses. In recent years, its production 
costs have been reduced and drones have been established in the professional field opening new paths in 
other sectors, such as the audiovisual field. These artifacts are gaining momentum in video productions 
since they are giving a different point of view, style, and aesthetics to images.

One of the fields that have started using this technology is art, creating innovative visual experiences, such 
as three-dimensional unique figures in light shows capable of interacting with people. However, these trends 
involve a high economical investment and a great technical complexity in the production and design of 
shows, which makes it difficult for an artist/designer to consider working with these new aesthetics.

At the same time, new drone models, simpler and cheaper, are becoming popular for recreational use using 
FPV technology and for allowing the user to build and customize it themself. This brings the opportunity to 
experiment in new fields to those who cannot invest economically in drones and technologies.

This research work about new technologies applied in the audiovisual field aims to deploy creativity through 
the use of drones and interactive technologies. From the combination of two types of drones with an Arduino, 
small experiments have been carried out that have allowed to incorporate a stable Arduino board upon the 
drone and delve into new aesthetic possibilities.

6





MOTIVACIONS
Ja fa 4 anys que sóc pilot de dron i en fa 3 que l’Agència Estatal de 
Seguretat Aèria (AESA) em va expedir la titulació oficial. En aquests 
darrers anys ha anat augmentant la meva curiositat pels drons FPV. 
Vaig decidir investigar el món d’aquestes aeronaus a fi de conèi-
xer més a fons el seu funcionament i les aplicacions que podrien te-
nir en el món audiovisual. A partir d’aquest punt em proposo experi-
mentar en aquesta tecnologia a veure quins resultats en puc obtenir.
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INTRODUCCIÓ
Lev Manovich (2001) en el seu llibre El Lenguaje de 
los nuevos medios de comunicacion: La imagen en la 
era digital analitza la relació entre l’home i l’ordinador 
fent una comparativa de l’evolució de les màquines 
des de la seva aparició fins als anys 1990. En la seva  
anàlisi, Manovich explica els processos utilitzats en la 
fotografia, el cinema i el vídeo, enllaçant-los amb les 
tecnologies ja existents de l’època, i els hi atribueix 
l’etiqueta de “vells mitjans” . 

Per aprofundir en aquest concepte, estudia aquestes 
tecnologies, les seves capacitats tècniques i l’estè-
tica dels resultats d’aquestes. Manovich introdueix el 
concepte “nous mitjans” per referir-se a tota aquella 
tecnologia que té l’objectiu de millorar les antigues 
tecnologies o “vells mitjans”. 

 

Actualment, en ple segle XXI, la tecnologia continua 
evolucionant de manera imparable. Es presenten al 
mercat nous productes que utilitzen tècniques diver-
ses per aconseguir nous resultats i presumiblement 
millors en el món de la tecnologia. Fa relativament 
pocs anys que va sorgir un producte revolucionari que 
es va començar a utilitzar en el món audiovisual: el 
dron.

El dron és un vehicle aeri no tripulat, que dirigeix un 
pilot des de terra per telecomandament. Inicialment 
aquestes aeronaus eren d’ús militar, però amb el pas 
dels anys aquesta tecnologia s’ha desenvolupat fins 
a aconseguir dissenys comprimits que no superen el 
quilo de pes, la qual cosa ha permès el seu ús profes-
sional en el món audiovisual, artístic, agrícola… Però 
és una evidència que encara els hi queda molt “ter-
reny” per recórrer.

En aquest treball vull fer una anàlisi sobre la tecnolo-
gia del dron per estudiar els seus límits i com es po-
dria desenvolupar en el camp audiovisual.
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QUÈ ÉS UN DRON?
L’Organització d’Aviació Civil Internacional (OACI) de-
fineix el concepte de dron com una aeronau pilotada a 
distància, Remotely Pilot Aircaft Sistem (RPAS):

 

La diferència bàsica amb les altres aeronaus és que 
no pot portar tripulació. Això permet optimitzar més 
l’espai de l’aeronau, aconseguint una reducció de 
preus important si ho comparem amb un helicòpter 
o un avió. 

El concepte RPAS engloba aeronaus de diferents ca-
tegories: els drons professionals, els FPV o de carre-
res, els d’ala fixa i els militars.

-Sistem (sistema) per referir-se a un conjunt 
complex de mecàniques que treballen d’una 
manera coordinada entre elles mateixes.

-Aircraft (aeronau) artefacte volador que s’ha 
de regir per la normativa aèria.

-Pilot (pilot) persona que controla l’aeronau 
des d’una superfície terrestre.

-Remotely (remota) aeronau que funciona amb 
una controladora a distància, que normalment 
es comunica amb el pilot mitjançant un senyal 
de ràdio.
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HISTÒRIA DELS 
DRONS

En el blog del cinematògraf Victor Delgado “Historia 
de los drones” (2016), els drons van ser creats per a 
ús militar, per evitar posar en perill la vida dels pilots 
en missions que requerien supervisió visual. Segons 
Delgado, la idea de drons va ser utilitzada per primer 
cop en un atac aeri dels austríacs a la ciutat de Ve-
nècia l’any 1896, en utilitzar 200 globus aerostàtics 
sense tripulació per bombardejar la ciutat.

Samuel P. Langley, un inventor i pioner en l’aviació 
americà, inventa una aeronau de vapor capacitada 
per transportar material pels voltants de Washington. 

Dos anys més tard, per primera vegada, s’instal·la una 
càmera en un cometa creat pels militars americans, 
amb l’objectiu de fer les primeres fotos aèries auto-
màtiques durant la vigilància dels moviments dels 

enemics a la guerra Hispano-Americana de 1898.
El 1916, i a partir de l’invent de ràdio de Nikolas Tesla, 
el general britànic Archibald M. Low ordena la creació 
d’una sèrie d’avions controlats per control remot, que 
es converteixen en les primeres aeronaus que poden 
ser controlades sense tripulació a bord. Delgado expli-
ca com es va perfeccionant la tecnologia dels drons, 
atribuint-los més potència en el món militar gràcies a 
un control més precís. 

A la Primera i Segona Guerra Mundial, els drons evolu-
cionen a la categoria d’arma, i són dissenyats com a 
bomba voladora per atacar els enemics.

Andreas Parsch (2003) en un article del Directory of 
U.S. Military Rockets and Missils explica que els nord 
americans a la Segona Guerra Mundial (ca. 1941) creen 
un dron anomenat GB-1, que utilitza una bomba de 
900 Kg per combatre els alemanys.
 
A partir d’aquesta creació, el dron ja es comença a 
utilitzar a gran escala i amb més precisió. Segons Del-
gado (2016) a partir de la Guerra Freda els nord-ameri-
cans utilitzen els drons perquè s’encarreguin de les 
necessitats més arriscades, com per exemple en la 
vigilància i la intercepció de missatges enemics en 
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les àrees de més difícil accés a la zona enemiga. 
En l’article “Guerra de precisión” publicat al diari Clarín 
Mundo (2020) es fa una anàlisi del dron militar més 
utilitzat en aquests últims anys. Aquest és el MQ9 
Reaper, fabricat el 2007 pels nord-americans, i enca-
ra avui és el més utilitzat. Fa 20 m d’amplada per 11 m 
de llargada i una alçada de 3,6 metres. El seu objectiu 
principal és la vigilància, però també va equipat amb 
armament d’atac. 

MQ9 Reaper

Segons l’article de Valeria Incinna (2020) del dia-
ri Defensenews “Could a commercial drone replace 
the MQ-9 Reaper? The Air Force is considering it”, la 

intenció de substituir el MQ9 pel dron Air Force, que 
estaria llest pel 2022, és aconseguir un dron militar 
dissenyat per actuar en una guerra futura.

Cristina Cuerno Rejado, formada en l’Escola Tècnica 
Superior de Ingenieria Aeronàutica de Madrid, explica 
en l’article “El origen y la historia de los drones” (2016) 
publicat en la web d’Hemav, que en els últims anys els 
drons han tingut noves capacitats que han permès la 
sortida que tenien únicament en el món militar. Cuer-
no remarca que aquest desenvolupament cap a altres 
sectors ha vingut a partir d’una nova necessitat de 
crèixer en altres camps, com per exemple en el món 
audiovisual, agrícola o en el manteniment d’infraes-
tructures industrials. A partir d’aquest punt es co-
mença a investigar per aconseguir millorar les condi-
cions i una internacionalització d’aquestes aeronaus. 

Des d’aleshores, els drons han anat evolucionant fins 
a convertir-se en artefactes petits, lleugers i econò-
mics. Amb aquestes característiques s’ha creat el 
dron per a ús recreatiu o com a hobby.  

En aquest procés s’han creat empreses únicament 
que tracten amb aquesta tecnologia, com per exem-
ple Hemav, una de les grans empreses europees que 
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es dedica al món dels drons. Disposen de diferents 
models segons la seva aplicació: servei audiovisual, 
agrícola, d’anàlisi industrial... i estan certificats pel 
govern espanyol per poder formar alumnes que pu-
guin treballar amb el dron en el món audiovisual.

Personalment, els drons que més m’interesen són els 
drons aplicats al món audiovisual i artístic i, per tant, 
la meva investigació se centra en aquesta línia.
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PARTS DEL DRON
Segons el manual teòric de la titulació de pilot de 
dron de l’empresa formadora Hemav, els Remotely 
Pilot Aircaft Sistem (RPAS) es poden separar en dues 
parts: la mecànica i la dels circuits físics.

Quant a la part mecànica, Hemav es refereix als com-
ponents mecànics que formen l’estructura, el gimbal, 
el motor i les hèlixs. 

L’estructura serveix per protegir i per emmagatzemar 
l’electrònica de l’aparell i al mateix temps la forma 
aerodinàmica serveix per reduir vibracions en el vol. 

El gimbal és el suport que aguanta i estabilitza la cà-
mera, d’aquesta manera sortirà una imatge en detall 
i sense moviment. 

El motor i les hèlixs serveixen per impulsar i dirigir el 
dron durant el vol.

Quant als circuits físics, és la part que comprèn els 
components electrònics. Aquesta està composta per 
la bateria, l’emissora i la controladora:

La bateria li dóna l’energia al dron. L’estil de bateria 
més utilitzada són les LIPO. Són unes bateries petites 
i lleugeres que tenen una alta velocitat de càrrega i 
transmeten molta energia. 

L’emissora serveix per donar ordres a l’aparell mitjan-
çant un senyal de ràdio. 

La controladora serveix per rebre la informació de 
l’emissora. Actualment existeixen moltes marques de 
controladores, però la més utilitzada és la de la marca 
DJI. A més, disposen de sensors per ajudar al pilot a 
controlar el vol. Hemav destaca 6 sensors que aju-
den en el vol del RPAS. Aquests son l’acceleròmetre, 
el giroscopi, el baròmetre, el variòmetre, la brúixola i 
el GPS.
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LEGISLACIÓ VIGENT 
PER PILOTAR DRONS

Els darrers anys el govern d’Espanya i l’Agència Esta-
tal de Seguretat Aèria (AESA) han començat a regular 
de forma rigorosa l’ús dels drons i s’encarreguen de 
fer complir la normativa vigent als pilots. 

Les lleis establertes a Espanya es divideixen en 2 
parts: les lleis per als pilots que utilitzen drons d’ús 
recreatiu i les lleis per als pilots que utilitzen els drons 
d’ús professional. 

L’ús recreatiu engloba tots aquells pilots que piloten 
el seu dron com a hobby. Una persona que fa de pilot 
pot portar qualsevol classe de dron recreatiu, sem-

pre i quan segueixi la normativa establerta, que és la 
següent:

- No fa falta tenir titulació oficial per portar un dron 
d’ús lúdic. 
 
- En cas que el pilot sigui menor d’edat, el vol ha d’es-
tar supervisat per un adult. Això inclou la planificació, 
del muntatge, el vol i l’aterratge. 

- L’alçada del vol no pot superar els 120 metres, ja que 
a partir d’aquesta alçada es considera zona de vol per 
aeronaus tripulades. 

- En el cas que el dron pilotat superi els 2 Kg no podrà 
volar més lluny de 500 metres. Aquests vols s’anome-
nen Vols dintre de la Llargada Visual del Pilot (VLOS). 

- Només es pot volar amb llum dia i amb condicions 
meteorològiques adequades, vigilant els forts vents, 
la pluja i la boira. 

- En el cas que es vulgui volar de nit, el dron ha de 
pesar menys de 2 Kg i no es podran superar els 20 
metres d’alçada.
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- El pilot de l’aeronau és responsable del vol, de l’ae-
ronau i de tot el que pugui provocar. 

- En cas que es vulguin difondre les imatges i hi surti 
una altra persona, s’ha de tenir autorització d’aques-
ta que permeti difondre les imatges, i sempre s’ha 
de complir la llei de protecció de dades, la llei de dret 
d’honor, la llei de la intimitat i la llei de restricció de 
preses aèries. 

- Com a norma general no es pot volar al costat d’edi-
ficis ni a sobre de persones, excepte si el dron pesa 
menys de 250 grams. Aleshores és permès sense su-
perar l’alçada de 20 metres. 

- Està prohibit volar amb el dron a menys de 8 Km 
d’un aeroport o un aeròdrom. Tampoc es pot pilotar 
en espais aeris controlats, ni tampoc en el cas que es 
realitzin altres vols a baixa altura (avions planejadors, 
globus aerostàtics, paracaigudes…).

Per a ús professional, la normativa és similar. S’en-
tén com a pilot professional tots aquells que utilitzen 
el dron per anar més enllà de l’ús recreatiu, és a dir, 
quan un pilot treu un benefici econòmic del vol, ales-
hores la normativa canvia.

Sempre i quan és vulgui fer un vol professional, el pi-
lot s’ha de treure un certificat conforme ha realitzat 
un curs específic, impartit per AESA, en el qual el pilot 
s’examina d’una part teòrica i d’una altra pràctica, que 
busca conscienciar el pilot de la legalitat, els perills i 
del funcionament que pot provocar cada aeronau. 

Aquests cursos estan dividits en 3 categories: la pri-
mera categoria engloba els drons de 0 a 5 Kg, la se-
gona categoria de drons de 5 a 15 Kg i l’última, els de 
15 Kg a 25 Kg. Aquest pes no fa referència al pes de 
l’aeronau, sinó al pes total que pot aixecar l’aparell en 
vol. 

La resta de drons que superen els 25 Kg ja són consi-
derats drons militars, que únicament poden ser uti-
litzats pels militars o personal autoritzat pel govern.

Un cop el pilot ha aprovat el curs certificat d’AESA, el 
pilot ha de realitzar unes proves mèdiques per justi-
ficar que físicament i mentalment està capacitat per 
pilotar un dron. 

Per poder realitzar un vol professional, el pilot s’ha de 
crear la seva operadora de vol, la qual serveix per es-
tar registrat als arxius d’AESA, i el pilot ha de tenir una 
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assegurança a tercers pel dron en cas que s’hagi de 
cobrir algun accident. 

Un cop s’adquireix l’operadora de vol, el pilot ha d’ins-
tal·lar una matrícula a l’aeronau perquè es pugui iden-
tificar en qualsevol moment. 

Tot aquest procés únicament s’ha de fer en els ini-
cis de l’operadora pròpia. Un cop ja compleix la nor-
mativa, a cada vol que es vulgui realitzar s’haurà de 
demanar un permís a AESA conforme es pot realitzar 
el vol amb tota seguretat. És recomanable demanar 
el permís amb un mes d’antelació, ja que el procés 
d’aprovació és llarg.

Respecte a la normativa de vol, unes quantes de les 
normatives dels vols recreatius, si es demanen per-
misos, es poden realitzar. Per exemple, es permet
volar de nit amb drons de més de 2 Kg, volar sobre 
edificis i persones, volar més a prop de 8 Km en un 
aeroport o en un aeròdrom, i vols amb drons de més 
de 2 Kg més lluny de 500 metres anomenats vols 
BVLOS (més enllà de la llargada de vista de pilot).

Aquesta normativa, en  cas de ser incomplerta i de-
nunciada, pot comportar una multa d’una gran quan-

titat econòmica, d’entre els 5.000 € fins als 4.5 M€. 
En el cas de no complir la normativa dels 8 Km d’un 
aeroport s’avalua el cas i la gravetat de l’acció. La 
multa pot rondar els 90.000 €. 

Fa pocs mesos va succeir una amenaça d’aquestes 
característiques a l’aeroport de Barajas (Madrid). Du-
rant 2 hores un dron va volar a pocs metres de l’ae-
roport i durant aquest temps va impedir l’aterratge 
dels avions. Al pilot del dron li van posar una multa de 
225.000 €.
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Segons l’article escrit per Judit Viñuela, escriptora de 
l’acadèmia PlayCode Academy, “Los usos de los dro-
nes que no conocías” (2018), l’ús dels drons profes-
sionals ha aconseguit arribar a l’abast de tothom i en 
els camps on més s’utilitzen són els següents:

USOS DELS DRONS 
EN L’ACTUALITAT

En el món audiovisual, de la fotografia i del cinema 
és on tenen més utilitat i s’utilitzen com a comple-
ments dels vídeos terrestres. El dron en aquesta àrea 
és el substitut de l’helicòpter, gràcies al seu baix cost 
d’enlairament. A més també serveix per donar-li un 
altre punt de vista a les imatges, que l’ull humà no 
està acostumat a veure.

- En l’agricultura s’utilitza per fer anàlisis dels 
camps de conreu. Es fa passar el dron amb una 
càmera per damunt dels camps. S’analitzen les 
imatges a l’ordinador i es fa un estudi de cada 
zona amb l’objectiu de millorar el rendiment agrí-
cola. Amb aquestes dades s’elabora un mapa amb 
les mancances de cada zona a fi d’ampliar el be-
nefici del conreu en un 60 o 70%.

- Els jardiners filmen amb dron els arbres més alts 
i de més difícil accés per fer una anàlisi de les in-
feccions o plagues que poden tenir, alhora que 
també utilitzen el dron per espargir els productes 
per tractar-los. D’aquesta manera s’evita posar en 
perill el jardiner pujant a l’arbre i estalvia temps de 
preparació en pujar  l’arbre.

- En el sector de la construcció s’utilitzen per ana-
litzar l’evolució dels edificis. En zones perilloses i 
de més difícil accés, el dron pot analitzar els pro-
blemes de les zones més elevades. Per exemple, 
a les torres d’electricitat s’eleva el dron a la part 
superior de la torre i mitjançant l’anàlisi d’imatges 
gravades per la càmera es pot determinar el man-
teniment que necessita la torre. 
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Els drons FPV s’usen en l’àmbit recreatiu, com a hob-
by. La poca estabilitat d’aquestes aeronaus fa que el 
pilot tingui un domini incert i aconsegueixi impressi-
onar-se pels moviments excessivament ràpids i des-
controlats. La tecnologia FPV permet que el pilot s’in-
corpori directament al vol. Amb aquestes aeronaus es 
munten circuits i es fan competicions de pilots.
 

En l’àmbit dels vols recreatius també s’inclouen tots 
aquells vols fets amb drons professionals que no es-
tan destinats a aconseguir un benefici econòmic. 
Molts cops tots aquests drons s’utilitzen per a ús pri-
vat, per a viatges o per plaer, per veure el món des 
d’un altre punt de vista.

- En la topografia, el RPAS fa una anàlisi del territori, 
d’aquesta manera es poden crear mapes en 3D amb 
precisió.

- En el sector de la medicina s’utilitza en cas d’emer-
gències, en zones de difícil accés, en les quals cal ac-
tuar amb rapidesa transportant material essencial de 
primers auxilis.

- Per a l’observació i la vigilància, aquestes aeronaus 
poden evitar el desplaçament innecessari del perso-
nal. Per exemple, durant el mes de març de 2020, a 
Sant Cugat del Vallès van utilitzar un dron amb alta-
veu per avisar a la població que es confinessin a casa 
i que mantinguessin les distàncies de seguretat per 
evitar el contagi de la COVID-19.
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NOVES 
TECNOLOGIES 
EN ELS MITJANS 
AUDIOVISUALS

Juntament amb l’ús dels drons, hi ha altres tecnolo-
gies paral·leles que estan contínuament en evolució 
i que de mica en mica es van incorporant de manera 
natural a les nostres vides, en el sector de l’especta-
cle audiovisual, per exemple.

En primer lloc cal diferenciar entre la realitat virtual i 
la realitat augmentada. Segons Franco Melly (2017), 
director de redacció de Perusmart, la realitat virtual 
“es un entorno en el que la tecnología engaña a tus 
sentidos para que te sientas como si estuvieras en 
otro lugar”.  D’aquesta cita es pot interpretar que es 

tracta d’una simulació digital de diferents realitats, 
en la qual l’espectador hi pot interactuar simulant 
que està en aquell espai. 

La realitat virtual, a l’igual que els drons, ja fa temps 
que existeix, però fins fa pocs anys no ha tingut pre-
sència destacada. 

Tal com diu l’article de la pàgina web de MundoVirtual 
(2016), s’ha evolucionat molt en la realitat virtual des 
dels seus inicis, doncs va ser descoberta per Morton 
Heilig (productor i director cinematogràfic) el 1957 
quan va fer un simulador en què combinava imatges 
en 3D amb sons, vent i olors, creant una sensació de 
realitat. 

El 2016 l’empresa Samsung anuncia la sortida al mer-
cat de les ulleres Samsung Gear VR que provoquen 
una revolució en la tecnologia VR i aconsegueixen co-
mercialitzar-les estandaritzant el seu ús als videojocs 
o a l’aprenentatge. 
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PlayStation, realitat virtul

Respecte a la realitat augmentada, segons Luis Villa-
rejo (2016), professor de la UOC, anota que “la reali-
tat augmentada ens permet fusionar el teu món físic 
amb la informació digital”. Continuant amb Villarejo, 
la realitat augmentada és una ampliació del món físic 
que enfocat amb un aparell electrònic podem acon-
seguir una aplicació o un modificació de la realitat a 
partir del món digital. 

Algunes aplicacions que li atribueix Villarejo són cre-
ar experiències en diferents camps, per exemple en 
l’educació. La UOC la utilitza per ampliar informació en 
zones i mapes per als estudiants. En el món del dis-
seny gràfic la realitat virtual s’utilitza per a què l’estu-

diant de caligrafia repassi els moviments del profes-
sor a sobre del full, d’aquesta manera pot aconseguir 
la màxima precisió en el seu aprenentatge. Una de les 
col·laboracions entre la UOC i el Cosmocaixa va ser que 
el visitant enfoca l’obra amb el mòbil i a la pantalla hi 
surt una ampliació en 3D de la peça observada, amb 
la qual es pot interactuar.

Segons Villarejo (2016) la diferència entre la realitat 
virtual i augmentada es troba en la forma d’accedir a 
la informació: en l’augmentada es parteix d’un punt 
físic, en canvi en la virtual l’entorn està construït di-
rectament en digital.

Realitat augmentada, eines de màrqueting (ESEC)
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Les impressores 3D són una altra tecnologia del món 
audiovisual apareguda paral·lelament als drons. Se-
gons l’article de José Enrique López Conde, analista 
de seguretat en el Centro de Análisis y Prospectiva 
Gabinete Técnico de la Guardia Civil (2016), “la im-
presión 3D, o manufactura aditiva, es un grupo de 
tecnologías de fabricación que, partiendo de un mo-
delo digital, permiten manipular de manera automá-
tica distintos materiales y agregarlos capa a capa de 
forma muy precisa para construir un objeto en tres 
dimensiones.”

En el document afirma que els inicis de la impressió 
3D sorgeixen el 1976 amb l’aparició de la impressora 
d’injecció de tinta. Aquest invent va produir una millo-
ra contínua de la seva tecnologia, però no va ser fins 
al 1986 quan Charles Hull la va patentar i va formar la 
primera empresa d’impressores 3D. López Conde ex-
plica que inicialment només es podia imprimir amb 
plàstic, però durant aquests últims anys, l’aparell ha 
evolucionat fins al punt de poder imprimir molts tipus 
de materials diferents. Per exemple en el món de la 
construcció, el 2014 es va construir la primera casa 
feta amb una impresora 3D. El material utilitzat fou el 
ciment. En el camp de l’art, la impressora 3D s’utilitza 
per fer rèpliques d’obres artístiques, tant d’escultura 
com de pintura.

Impressora 3D

Tots aquests productes han fet grans evolucions. A 
dia d’avui, molts dels consumidors d’aquests produc-
tes es pregunten com evolucionaran en un futur des-
prés dels avenços esdevinguts en els darrers anys.
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CARACTERÍSTIQUES 
DELS DRONS
PER A SERVEIS
AUDIOVISUALS

Segons l’article “Drones profesionales y sus carac-
terísticas” de l’apartat Ciència i Tecnologia, redactat 
per l’equip d’experts de la Universitat Internacional de 
València (2018), els drons professionals es caracterit-
zen per l’estabilitat que tenen gràcies al senyal GPS 
incorporat i pels motors d’alta potència que tenen. 

En general els drons són de fàcil ús, tot i que econò-
micament són cars; se’n poden trobar d’entre 1.000 € 
fins a 20.000 €. 

Però el verdader avantatge del dron és la bona quali-
tat de la  fotografia i de vídeo del qual disposen. Lyra 
Themes en un article publicat a la pàgina web de Bird 
Wharching (2020) explica les diferents càmeres que 
poden portar aquests drons. Aquestes poden ser des 
d’una Go Pro amb 12 megapíxels i amb qualitat de gra-
vació de 4K a 30fps, a una Canon Mark IV amb 30 me-
gapíxeles, fins a una blackmagic que grava a 8K.

Segons l’article “¿Cuáles son los mejores drones?” de 
la web Bird Whatching HQ (2020), explica que el pes 
total que poden aixecar aquests drons va dels 2 Kg 
fins als 25 Kg, segons les dimensions de cada un. 

Els drons més coneguts i més econòmics qualitat/
preu són el Phantom i el Mavic. 

Mavic 2 Pro
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Phantom 4  Pro

Aquests dos entren dintre de la categoria dels drons 
professionals més petits, amb un pes total de 2 Kg. 

Bona part del món audiovisual els utilitza, sobretot 
en les petites empreses, ja que tenen una qualitat de 
gravació molt bona (4 K a 30 fps) a banda de disposar 
d’un sensor de 20 megapíxels. El seu preu està al vol-
tant dels 1.000-1.500 € i el seu manteniment és força 
econòmic. 

En el món del cinema s’utilitzen drons de més qualitat 
de gravació. Els més utilitzats són l’Inspire 2 i el Ma-
trice 600. 

Inspire 2

Matrice 600 Pro

Segons l’article “DJI Matrice 600 or inspire 2? Choosing 
the right drone for your buissnes” publicat el setem-
bre del 2018 al web de l’empresa comercial de drons 
coptrz.com la diferència principal entre els dos és que 
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l’Inspire 2 té la càmera incorporada i el seu preu base 
està pels volts dels 7.500 €. En canvi, el Matrice 600 
pot portar qualsevol càmera que pesi menys de 5,5 
Kg i el seu preu base sense la càmera està pels volts 
dels 7.000 €. 

La “Guia de drons” de la pàgina web de Prometec 
(2018) diferencia els drons professionals dels drons 
FPV pel seu poc pes, la seva lleugeresa, pel baix cost 
i per la facilitat de construcció. Tenen un preu d’en-
tre 50 € a 500 € i el seu pes està entre els 50 g i 
1 Kg. Aquestes aeronaus també tenen un altre nom 
anomenats drons First Person View (FPV), degut a la 
tècnica que s’utilitza per visualitzar l’aparell mentre 
es produeix el vol. 

El pilot es posa unes ulleres similars a les de realitat 
virtual RV i la pantalla rep el senyal visual de la càmera 
del dron simulant el vol en primera persona. La seva 
utilitat des de la seva creació ha estat d’ús recreatiu. 

La seva lleugeresa provoca la creació de moviments 
i acrobàcies que amb un dron professional no es po-
den aconseguir i, juntament amb la tecnologia FPV 
dóna un grau d’incentiu al pilot, que contínuament 
veu créixer les seves expectatives de vol en aprendre 

trucs nous. Ha arribat el punt que s’han creat concur-
sos i curses d’obstacles per veure quin pilot té més 
habilitats pilotant les aeronaus. Aquests dos tipus 
de drons s’engloben en la categoria de multirotors, ja 
que estan composats per més de 2 motors.

Segons l’article “5 razones para trabajar con dron de 
ala fija” de la web tecnitop (2020), els drons d’ala fixa 
tenen un estil diferent que els RPAS anteriors, doncs 
tenen el disseny d’una avioneta en miniatura que els 
caracteritza per un vol semblant a les aeronaus de 
planeig. A partir d’aquesta tècnica aconsegueixen un 
temps de vol molt superior als drons multirotors. 

L’article de Tecnitop explica que el temps de vol se-
gons cada model pot variar molt: els d’ala fixa estàn-
dard van des dels 30 min fins a les 2h, mentre que un 
multirotor no supera els 30 minuts. 

L’inconvenient principal d’aquests drons és que han 
d’enlairar-se en una pista, ja que el moviment verti-
cal en l’eix de les Y d’un multirotor no el pot realitzar. 
Aquests drons en el món professional s’utilitzen so-
bretot com a anàlisi topogràfic del terreny. Per exem-
ple un dron d’ala fixa anomenat Survey Master amb 
una autonomia de 2 hores pot cobrir entre 900 i 1.700 
hectàrees en un sol vol. 28



EVOLUCIÓ I 
NOVES 
POSSIBILITATS 
EN EL SECTOR 
AUDIOVISUAL

A més a més, aquesta nova aplicació dels drons li dóna 
una estètica diferent de les que ofereixen les imatges 
dels drons professionals, que ja estem acostumats a 
veure. El poc pes d’aquest tipus de drons aconsegueix 
que prenguin velocitat i permeten uns girs acrobàtics, 
que no es poden permetre els drons professionals.

Els drons professionals, a part dels usos que se’ls hi 
han atribuït en els últims anys, s’han començat a de-
senvolupar en el camp artístic.

Dronart, tal com li atribueix l’empresa Onefly, fa refe-
rència a l’ús del dron en obres artístiques, tant com 
a protagonista, acompanyament d’un artista o d’una 
performance. 

Tal com explica  l’article “El arte de los drones se une 
para crear impresionantes espectáculos” (2020) pu-
blicat a la revista TYS Magazine s’exposa que l’art 
dels drons justament està al començament d’un llarg 
camí, i posa l’exemple de l’espectacle de 20 drons en 
el Monte Fuji creat per l’empresa Sky Magic (2016), 
acompanyat de música feta per instruments tradi-

En el món audiovisual es perseguia abaratir costos en 
el plans aeris. Amb aquesta intenció neixen els drons 
i des d’aleshores l’interès de perfeccionar-los ha anat 
en augment així com la reducció de costos de les se-
ves peces. També s’ha aconseguit que l’ús dels drons 
recreatius FPV, com el de les empreses Octocamvison 
o Airvuz, per exemple, s’utilitzin en el món audiovisual 
a banda d’usar-los per hobby. 
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cionals del país, donant-li una gran potència visual 
d’impacte. 

20 drons al Mont Fuji
https://www.youtube.com/watch?v=xjY_C14BYlM

En una entrevista al director Horst Hörtner, de l’em-
presa Seniors Ars Electronica Futurelab, la qual va 
organitzar un espectacle de drons en la Super bowl 
acompanyat de la cantant Lady Gaga, Hörtner explica 
que el motiu de la creació de la seva empresa era obrir 
nous camins per sortir de la idea dels píxels de dues 
dimensions de la pantalla, creant un 3D físic. Aquesta 
tècnica l’anomena Spaxel. L’objectiu d’aquesta tèc-
nica inicialment era crear noves experiències i mane-
res diferents d’entendre la ciència i la tecnologia.

Seguint en aquesta línia, cal destacar l’artista Daito 
Manabe, amb l’espectacle “24 drons” (2015), un es-
pectacle visual en el qual van participar 5 ballarines i 
24 drons. L’obra consisteix en la connexió entre l’hu-
mà i la màquina a partir de la dansa. A més a més 
l’artista va programar els drons perquè siguessin la 
font d’il·luminació de la peça artística, en què cada 
un estigués equipat amb una llum que jugués amb 
el seu color produïts per donar-li diferents tonalitats 
al’espectacle. Perquè es pugui dur a terme aquest 
espectacle, els drons han estat configurats prèvia-
ment  amb els moviments determinats dels artistes.

24 drons
https://www.youtube.com/watch?v=Jkupc48RBRw
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Una altra artista que utilitza el dron com a font d’il-
luminació és el fotògraf minimalista Reuben Wu. Wu 
viatja per tot el món a la recerca de fotografies de la 
naturalesa. Utilitza el dron per il·luminar l’espai que 
vol fotografiar de nit equipant el dron amb una llum. 
La fotografia nocturna en qüestió l’aconsegueix amb 
una captura a llarga exposició mentre l’il·lumina l’es-
pai a través d’un dibuix geomètric simple que li dona 
un toc minimalista a la fotografia molt potent. Va 
pilotant el dron amb una llum acoplada per la zona 
reenquadrada que vol fotografiar. Al mateix temps la 
llum de l’aeronau va il·luminant l’entorn, i crea un joc 
de llums i ombres en l’espai fosc de la nit i així acon-
segueix destacar les part desitjades del paisatge.

Per dur a terme aquestes fotografies, Wu utilitza la 
càmera Phase One XT amb una resolució total de 100 
megapixels. Viatja per tot el món amb un dron peculi-
ar. D’aquest autor, m’interessa la tècnica d’il·lumina-
ció de l’espai a través del dron. 

Fotografies de Reuben Wu
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M’he centrat en investigar uns quants referents prin-
cipals en la combinació de dron i la il·luminació. 

L’artista Rhizomatiks Research es dedica a crear 
espectacles a partir de les tecnologies d’actualitat. 
El 2015 va col·laborar en l’espectacle anomenat 24 
drons, en el qual combina l’art de la dansa amb 24 
drons programats perquè en diferents posicions creïn 
figures a l’aire coordinades amb els moviments de 6 
ballarines. Mentre l’espectacle va evolucionant, els 
drons van modificant el color dels llums aconseguint 
donar diferents tonalitats a l’espectacle.

ESTUDI DE 
REFERENTS 

“24 drons”
https://www.youtube.com/watch?v=Jkupc48RBRw

Aquest dos últims anys, s’ha ampliat a gran escala la 
idea dels espectacles lumínics d’aquestes aeronaus. 
En la final de la superbowl del 2019, 150 drons progra-
mats en directe per l’empresa Intel es van enlairar per 
crear un espectacle visual de formes i colors, acom-
panyats del grup musical Maroon 5 que van deixar bo-
cabadats a tot l’estadi. 
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Super Bowl, 150 drons
https://www.youtube.com/watch?v=K-NWKttIh14

L’any següent, el 2020, a Shangai es van enlairar 
2.000 drons sincronitzats per donar la benvinguda a 
l’any nou xinès, que van substituir l’ús de la pirotèc-
nica.

D’aquest tres últims referents, em quedo amb la re-
lació que li donen al dron amb la il·luminació i de la 
interacció de la combinació de molts drons al mateix 
moment.

Shangai 2020
https://www.youtube.com/watch?v=Zh3-Mvrp1Lc

Sortint de l’àmbit aeri i seguint amb l’estil del fotògraf 
Reuben Wu, trobem la tècnica de Light painting, feta 
a partir d’una fotografia de llarga exposició, la qual és 
una tècnica que m’agradaria provar. Hi ha tres fotò-
grafs que tenen pràctica en aquesta tècnica. 

El primer s’anomena Toby Keller. Keller es considera 
un fotògraf minimalista que utilitza aquesta tècnica 
per il·luminar certs racons de la natura creant moltes 
figures i traçats similars entre ells.
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Fotografia de Toby Keller

La segona fotògrafa és Brenda Ferguson. Ferguson 
utilitza la tècnica del light painting per aconseguir una 
interacció entre la llum i l’humà. A partir d’una perso-
na il·lumina el seu entorn per donar força al significat 
de la fotografia. 

Fotografia de Brenda Ferguson

El tercer fotògraf s’anomena Stephen Humpleby, el 
qual combina les xispes del foc i la fotografia de llar-
ga exposició creant unes línies de llum que il·luminen 
l’entorn de la fotografia donant-li un to càlid a la fo-
tografia. 
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“Fotografia de Stephen Humpleby”

A partir d’aquests referents i de la idea inicial d’acon-
seguir reduir els costos per utilitzar un dron com a eina 
o llenguatge per desenvolupar un espectacle, em pre-
gunto on em conduirà el desenvolupament formal del 
projecte: com es podrien replicar aquests resultats 
en un espectacle audiovisual a un nivell més amateur 
utilitzant drons recreatius.
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Després de la recerca, observo que els drons profes-
sionals tenen un cost molt elevat respecte dels drons 
FPV, degut a la seva complexitat. També observo que 
els FPV estan desaprofitats per les seves caracterís-
tiques. 

L’aplicació de drons en el món audiovisual té encara 
molt recorregut per arribar a noves estètiques i noves 
experiències. Em plantejo la idea d’aconseguir reduir 
els costos dels drons professionals per aplicar-los 
al món de l’espectacle, aprofitant la tecnologia dels 
drons FPV. D’aquesta manera podré aconseguir resul-
tats similars a uns preus més econòmics.

PROVES I PRIMERES 
CONCLUSIONS DE 
LA INVESTIGACIÓ

El desenvolupament del projecte se centra en els 
drons aplicats al camp artístic, perquè és uns dels 
darrers sectors en utilitzar aquesta tecnologia i enca-
ra està en desenvolupament. 

He vist que el dron en el món artístic s’utilitza com 
a font d’il·luminació. Aquesta tècnica es caracteritza 
pel canvi d’ús que se li atribueix en l’aparell deixant-lo 
d’utilitzar com a un suport aeri de la càmera, tal com 
s’utilitza en el món audiovisual, i passant a fer-lo ser-
vir com a protagonista de l’espectacle a partir de la 
incorporació d’un llum. 

PROVA 1

A partir d’aquesta anàlisi, he realitzat una primera 
prova agafant l’estil i l’estètica de l’artista Reuben 
Wu. 

En aquest cas, he utilitzat un dron professional per 
veure quin resultat aconsegueix i plantejar-me si era 
interessant seguir en aquesta línia d’investigació. En 
aquesta prova utilitzaré un Phantom 4 V2.0, una cà-
mera Canon 5D de 30 megapíxels i un frontal integrat 
al dron com a llum.
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Dron amb la llum instal·lada

Resultat 1: La primera prova la vaig emprendre en un 
camp de voleibol del Papiol a les 22 h. L’objectiu era 
intentar ressaltar certes parts de la pista de joc. Com 
a experiment inicial els resultats no són pas dolents, 
però hi ha alguns aspectes a millorar. En el fons de 
la fotografia es veuen llums d’altres poblacions, fet 
que contamina visualment la fotografia i fa distreure 
la mirada del veritable protagonista de la peça, que 
en aquest cas és la llum del dron il·luminant la pista 
de volei. Un altre punt a destacar és la gran distància 
de la càmera amb el dron, fet que provoca que costi 
d’identificar la figura.

Resultat 2: La segona prova la vaig dur a terme en un 
descampat, en el qual no hi havia llums al fons. En 
aquestes fotografies es va intentar jugar més amb el 
traçat que crea la llum en les fotografies (llarga ex-
posició seguint la tècnica del light painting) intentant 
crear figures geomètriques. Aquest resultat ha es-
tat més convincent que el primer, ja que la foto està 
més aproximada al traçat donant-li una potència més 
gran. Però tot i així les línies tenen poca precisió. 

Resultat 3: La tercera i ùltima prova la vaig realitzar 
en un terreny argilós i va participar una figura huma-
na com a protagonista en el traçat de llum del dron. 
Aquesta prova ja s’acosta més a una fotografia amb 
tècnica de Wu, amb un aire minimalista. En aquest 
punt els resultats s’acosten a les idees plantejades.

Tot i així una part molt important a destacar de la fo-
tografia és la postproducció de la foto, perquè li pot 
donar un punt de vista diferent. En el meu cas la foto-
grafia ha estat bastant retocada.

A partir d’aquestes proves tots els resultats són prou 
similars i de qualitat, però també són molt semblants 
als del referent.
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Resultat  3 - Retoc final



Resultat - Retoc 4



Resultat - Retoc 3



Resultat - Retoc 2



Resultat  3 - Foto Original



M’agradaria anar més enllà i em proposo un repte: 
aconseguir percebre els moviments del dron a partir 
d’una interacció entre el dron i d’un llum incorporat. 

Aquesta interacció es podria realitzar a partir de la in-
corporació d’una placa d’Arduino acoblada al dron. 

L’Arduino, tal com expliquen els seus creadors Massi-
mo Banzi, David Cuartielles, David Mellis, Tom Igoe y 
Gianluca Martino, cito textualment “es una platafor-
ma de desarrollo basada en una placa electrónica de 
hardware libre que incorpora un microcontrolador re 
programable y una serie de pies hembra. Estos permi-
ten establecer conexiones entre el microcontrolador y 
los diferentes sensores y actuadores de una manera 
muy sencilla.”

L’Arduino també pot funcionar com un petit ordina-
dor programable, el qual se li poden afegir petits ele-
ments de microelectrònica. A més a més també se li 
poden afegir molts sensors que li donen un gran ven-
tall d’opcions a l’hora de programar-lo i de l’anàlisi de 
dades.
Per poder aconseguir aquesta fusió entre el dron i 
l’Arduino, es realitza a partir de l’ús d’un dron FPV, ja 
que el seu funcionament és lliure a l’hora de la cons-

trucció, construint-lo un mateix i a més a més és una 
forma d’abaratir costos a l’hora de la fabricació.

Aquest dron FPV es podria construir amb un Arduino 
com a placa base, però amb aquest sistema molt 
poca gent el té i m’agradaria que aquest projecte 
pogués arribar al màxim de pilots possibles. El meu 
objectiu és fer una proposta constructiva que sigui 
DIY, que redueixi al màxim els costos i la dificultat per 
adquirir els materials de construcció.

Per tant, el meu objectiu en aquest TFG és la cons-
trucció d’un dron FPV amb un Arduino acoblat, a fi de 
potenciar la tecnologia del dron en àmbits creatius 
amb cost econòmic reduït. Espero que els pilots FPV 
que vulguin desplegar experiències creatives amb els 
seus drons, puguin provar-ho amb aquesta tècnica 
com a punt d’inici.
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M’he centrat en investigar uns quants referents prin-
cipals entre la combinació de dron i la il·luminació. 

Pritika Nilaratna crea un globus inflat amb heli amb 
forma de peix anomenat Ollie, que amb un Arduino en 
l’interior aconsegueix que mogui les aletes. D’aques-
ta manera, quan el globus es mou per l’espai crea una 
preformace entre el visitant i la peça. M’interessa so-
bretot per la senzillesa de la peça i la reacció que crea 
amb els visitants.

ANÀLISI DE 
REFERENTS 
TÈCNICS “Ollie, Pritika Nilaratna”

https://vimeo.com/23383025

Cluster el 2017 al Day For Night Festival en Houston, 
USA, crea us espectacle lumínic a gran escala de llum 
i so en un pàrquing. D’aquest espectacle agafo la rel-
ació que tenen el llum i la música en l’entorn.
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“Cluster – Day For Night”
https://www.playmodes.com/home/cluster-d4n/

Onefly crea el significat de Dronart atribuint l’ús dels 
drons en espectacles coreografiats. D’aquests es-
pectacles, em quedo amb la relació de dron - persona.

“Dronart”
http://www.onefly.com.mx/articulos/drones_en_el_mundo_del_

arte.html
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Primer de tot em plantejo quin codi i quina estructura 
de l’Arduino necessito per modificar la llum amb els 
moviments del dron. Aquesta primera prova la vaig fer 
a casa i també ho he provat pel carrer perquè arran del 
la Covid 19 no van arribar tots els materials demanats.

Per al desenvolupament del projecte, i tenint en 
compte que l’Arduino i el dron no estan connectats 
entre si, perquè les plaques són diferents i són uns 
circuits molt complexos. utilitzaré el sensor GPS GY-
NEO-6M, que connectat a l’Arduino detecta la latitud i 
la longitud de la seva posició. 

METODOLOGIA I 
PRIMERES PASSES

GPS GY-NEO-6M
https://www.amazon.es/AZDelivery-NEO-6M-m%C3%B3dulo-GPS-id%C3%A9ntico/dp/

B01N38EMBF/ref=sr_1_2_sspa?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&d-
child=1&keywords=gps+arduino&qid=1593796417&sr=8-2-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUX-

VhbGlmaWVyPUEzUTE1VUtWWEZUWloyJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMDc3OTUzMTBMR0tPTTZKUzVDWiZ-
lbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNjQwNDU0Mk5PWTRTUUNZMVpTViZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rp-

b249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=

Segons la diferència de les dades entre la longitud i 
la latitud respecte a les dades que vagin arribant a la 
placa, l’Arduino varia la intensitat de la llum. 

Programo l’Arduino perquè contínuament vagui ex-
traient dades de latitud i longitud. En total rec-
ull aproximadament unes 75 dades per minut. En el 
cas que el valor que li arribi superi el valor anterior, 
aleshores la intensitat de la llum puja. En el cas  que 
no canviï, aleshores la intensitat disminueix. 
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Quan el dron accelera, l’Arduino detecta que la longi-
tud o la latitud augmenta, i per tant la intensitat tam-
bé puja. En el cas que el dron baixi la seva velocitat, 
aleshores la placa detecta que la longitud o la latitud 
disminueix i per tant  la intensitat de la llum també 
disminueix. 

Per tal que l’Arduino pugui modificar la llum de mane-
ra més senzilla utilitzaré un cercle de 24 leds.

Cercle de leds
https://www.amazon.es/Akozon-Anillo-24-Bit-Controla-

dores-Integrados/dp/B07GF2MK54/ref=sr_1_1?__mk_es_ES-
=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=-

circulo+24+leds+arduino&qid=1593796738&sr=8-1

Primer de tot, cal comprovar que el sensor GPS fun-
cioni. Connecto el GPS a l’Arduino i a l’ordinador.

Mapa de connexions

PROVA 2

Aleshores introdueixo a l’Arduino el codi més bàsic per 
veure si rep el senyal.
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Dades bàsiques que rep l’Arduino

Observo que l’Arduino rep senyals del GPS, però no en-
via les dades de la longitud ni les de la latitud. Perquè 
l’Arduino rebi aquests senyals, cal configurar-lo amb 
el següent codi:

Un cop que ja es poden observar les dades de la lon-
gitud i la latitud, vaig voler averiguar com reacciona el 
GPS en moviment. 

D’aquesta manera puc conèixer la diferència de valors 
entre les dades que va rebent l’Arduino i podré saber 
el valor diferencial per fer el canvi d’intensitat en els 
leds.
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Aquesta primera prova dura 1 minut i en aquest temps 
aniré caminant pel carrer amb el GPS, i l’Arduino an-
irà recollint dades. Aquí podeu veure les dades de la 
prova:

DADES RECOLLIDES (hora:min.seg.milseg - 18:25.00.165 - 18:26:00.135)
18:25:00.165 -> Latitude= 41.437587 Longitude= 2.007997
18:25:01.151 -> Latitude= 41.437599 Longitude= 2.008000
18:25:03.171 -> Latitude= 41.437602 Longitude= 2.008002
18:25:03.279 -> Latitude= 41.437602 Longitude= 2.008002
18:25:04.282 -> Latitude= 41.437614 Longitude= 2.007998

18:25:05.162 -> Latitude= 41.437618 Longitude= 2.007995
18:25:05.271 -> Latitude= 41.437618 Longitude= 2.007995
18:25:06.165 -> Latitude= 41.437625 Longitude= 2.007995
18:25:06.267 -> Latitude= 41.437625 Longitude= 2.007995
18:25:07.149 -> Latitude= 41.437633 Longitude= 2.007998

18:25:07.283 -> Latitude= 41.437633 Longitude= 2.007998
18:25:08.158 -> Latitude= 41.437641 Longitude= 2.007997
18:25:09.169 -> Latitude= 41.437648 Longitude= 2.007995
18:25:09.275 -> Latitude= 41.437648 Longitude= 2.007995
18:25:10.162 -> Latitude= 41.437652 Longitude= 2.007994

18:25:10.264 -> Latitude= 41.437652 Longitude= 2.007994
18:25:11.172 -> Latitude= 41.437660 Longitude= 2.007991
18:25:11.272 -> Latitude= 41.437660 Longitude= 2.007991
18:25:12.172 -> Latitude= 41.437667 Longitude= 2.007986
18:25:13.154 -> Latitude= 41.437675 Longitude= 2.007980

18:25:13.257 -> Latitude= 41.437675 Longitude= 2.007980
18:25:19.139 -> Latitude= 41.437728 Longitude= 2.007955
18:25:20.144 -> Latitude= 41.437736 Longitude= 2.007952
18:25:21.156 -> Latitude= 41.437744 Longitude= 2.007947
18:25:21.258 -> Latitude= 41.437744 Longitude= 2.007947

18:25:22.140 -> Latitude= 41.437747 Longitude= 2.007939
18:25:22.282 -> Latitude= 41.437747 Longitude= 2.007939

18:25:23.161 -> Latitude= 41.437759 Longitude= 2.007932
18:25:24.150 -> Latitude= 41.437770 Longitude= 2.007927
18:25:25.140 -> Latitude= 41.437778 Longitude= 2.007920

18:25:26.148 -> Latitude= 41.437786 Longitude= 2.007913
18:25:27.146 -> Latitude= 41.437801 Longitude= 2.007915
18:25:27.291 -> Latitude= 41.437801 Longitude= 2.007915
18:25:28.141 -> Latitude= 41.437808 Longitude= 2.007914
18:25:29.162 -> Latitude= 41.437820 Longitude= 2.007912

18:25:29.264 -> Latitude= 41.437820 Longitude= 2.007912
18:25:30.154 -> Latitude= 41.437835 Longitude= 2.007908
18:25:30.263 -> Latitude= 41.437835 Longitude= 2.007908
18:25:31.132 -> Latitude= 41.437843 Longitude= 2.007906
18:25:32.153 -> Latitude= 41.437854 Longitude= 2.007901

18:25:35.143 -> Latitude= 41.437877 Longitude= 2.007875
18:25:35.253 -> Latitude= 41.437877 Longitude= 2.007875
18:25:36.259 -> Latitude= 41.437881 Longitude= 2.007860
18:25:37.150 -> Latitude= 41.437889 Longitude= 2.007848
18:25:37.285 -> Latitude= 41.437889 Longitude= 2.007848

18:25:38.150 -> Latitude= 41.437900 Longitude= 2.007835
18:25:39.143 -> Latitude= 41.437911 Longitude= 2.007824
18:25:40.140 -> Latitude= 41.437915 Longitude= 2.007812
18:25:41.168 -> Latitude= 41.437919 Longitude= 2.007802
18:25:42.155 -> Latitude= 41.437927 Longitude= 2.007793

18:25:43.180 -> Latitude= 41.437934 Longitude= 2.007778
18:25:44.144 -> Latitude= 41.437942 Longitude= 2.007772
18:25:44.285 -> Latitude= 41.437942 Longitude= 2.007772
18:25:45.136 -> Latitude= 41.437957 Longitude= 2.007775
18:25:46.160 -> Latitude= 41.437969 Longitude= 2.007777

18:25:47.151 -> Latitude= 41.437980 Longitude= 2.007769
18:25:48.162 -> Latitude= 41.437992 Longitude= 2.007764
18:25:49.139 -> Latitude= 41.438007 Longitude= 2.007762
18:25:49.281 -> Latitude= 41.438007 Longitude= 2.007762
18:25:50.167 -> Latitude= 41.438026 Longitude= 2.007760
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18:25:50.269 -> Latitude= 41.438026 Longitude= 2.007760
18:25:51.272 -> Latitude= 41.438041 Longitude= 2.007758
18:25:53.268 -> Latitude= 41.438068 Longitude= 2.007751
18:25:54.139 -> Latitude= 41.438079 Longitude= 2.007747
18:25:54.282 -> Latitude= 41.438079 Longitude= 2.007747

18:25:55.157 -> Latitude= 41.438091 Longitude= 2.007741
18:25:55.261 -> Latitude= 41.438091 Longitude= 2.007741
18:25:56.146 -> Latitude= 41.438098 Longitude= 2.007732
18:25:56.281 -> Latitude= 41.438098 Longitude= 2.007732
18:25:57.150 -> Latitude= 41.438110 Longitude= 2.007722

18:25:57.256 -> Latitude= 41.438110 Longitude= 2.007722
18:25:58.255 -> Latitude= 41.438125 Longitude= 2.007713
18:25:59.165 -> Latitude= 41.438137 Longitude= 2.007704
18:25:59.279 -> Latitude= 41.438137 Longitude= 2.007704
18:26:00.135 -> Latitude= 41.438144 Longitude= 2.007695

Vídeo del resultat extret amb les coordenades
https://youtu.be/dStbNFaJduE

En moviment es poden veure les dades que va rebent. 
Si les col·loquem en un mapa es veuen que són cor-
rectes, que van seguint un traçat recte pel recorregut 
que he fet. En canvi, si el GPS està estàtic, té un error 
d’uns 5-10 metres, que en el cas que estigui en movi-
ment, s’acaba eliminant. L’Arduino rep uns 75 senyals 
aproximadament en 1 minut.

Per últim, cal crear una interacció entre l’Arduino i els 
leds. Per crear-lo, afegiré la variable dels moviments 
del dron. En el cas que l’Arduino detecti que les coor-

denades que rep actuals siguin diferents que el valor 
anterior, aleshores la intensitat dels leds varia. En el 
cas que la coordenada que rebi tingui un augment i 
una disminució més gran, aleshores la intensitat del 
led és superior. En el cas que la diferència sigui menor, 
el valor de la intensitat serà inferior.

Fent anàlisi de la prova realitzada, observo que la 
diferència de la coordenada rebuda respecte a l’an-
terior, la diferència aproximada és d’entre 0,000010 
i 0,000015. Per tant, els valors que atribueixo a la in-
tensitat (aquests valors van des del 0 fins al 255) són 
els següents:

Si la diferència és superior a 0.000005, aleshores la 
intensitat dels leds és de 40.

En el cas que la diferència sigui inferior a 0.000005, 
aleshores la intensitat dels leds és de 20.

Si la diferència és superior a 0.000010, aleshores la 
intensitat dels leds és de 80.

Si la diferència és superior a 0.000015, aleshores la 
intensitat dels leds és de 120.
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Si la diferència és superior a 0.000020 aleshores la 
intensitat dels leds és de 160.

Si la diferència és superior a 0.000025, aleshores la 
intensitat dels leds és de 200.

Si la diferència és superior a 0.000030, aleshores la 
intensitat dels leds és de 240.

Si la diferència és superior a 0.000035, aleshores la 
intensitat dels leds és de 255.

Segons aquesta explicació, el codi definitiu per acon-
seguir una interacció entre el GPS, l’Arduino i els leds 
segueix la següent estructura:
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Circuit funcionant 
https://youtu.be/8iavtxjXKv0

Les connexions dels leds en l’Arduino són de la següent forma:

El GND va al GND de l’Arduino, el VCC del led es conecta al 5V i 
el IN va al port 6 de l’Arduino.
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INCORPORACIÓ DE 
LA BATERIA EXTERNA 
A L’ARDUINO

Quan l’Arduino està col·locat a sobre del dron, sense 
connexió encara a l’ordinador, no necessita cap font 
d’energia perquè l’ordinador ja li proporciona. En canvi,  
el dron perquè funcioni necessita una bateria externa 
de 3,7 V. En la següent il·lustració és mostra com s’ha 
de connectar la bateria a l’Arduino perquè funcioni.

Connexió bateria 3,7V al Arduino

60



FABRICACIÓ 
DEL DRON

PROVA 3

Un cop ja tinc les connexions de l’Arduino enllestides, 
construeixo el dron. El material que he utilitzat per a 
la fabricació de l’aeronau és el següent:

Frame: És el cos del dron. Serveix per ajuntar tots els 
components i per protegir-los d’un accident.
Es pot comprar a https://bit.ly/2xgb86G Frame dron
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Càmera: Utilitza la tecnologia FPV. Quan el pilot es 
posa les ulleres, aleshores la imatge real que veu és a 
través d’aquesta càmera.
Es pot comprar a https://bit.ly/2yPOq5S

Càmera del dron

Motors: Serveixen per impulsar i dirigir el dron.
Es poden comprar a https://bit.ly/2FNSrr0

Motors
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Emissora: És el comandament amb el qual el pilot 
controla el dron.
Es pot comprar a https://bit.ly/2XeU49l

Emissora

Stack: És la placa base de l’aeronau.
Es pot comprar a https://bit.ly/3bFq5hq

Stack
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VTX: Serveix com a transmissor del dron.
Es pot comprar a https://bit.ly/2yREW9V 

VTX

Antena: Rep el senyal de l’emissora.
Es pot comprar a https://bit.ly/2VDW3VS 

Antena
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Lipo 4S 1500mah 100c: És el tipus de bateries que 
porta el dron. N’he fet servir 2.
Es poden comprar a https://dedrones.es/product/
lipo-4s-1500mah-100c-dedrones/

Bateria del dron

Ulleres FPV: Serveixen per veure la imatge real que pro-
jecte el dron. 
Es poden comprar a https://bit.ly/3aFFAop

Ulleres FPV
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Straps: Són les cintes que es col·loquen al dron per 
aguantar la bateria mentre l’aparell estar en vol. 
Es poden comprar a https://dedrones.es/product/
straps-dedrones/

Straps

Hèlices: Serveixen per impulsar el dron. Es poden 
comprar a https://dedrones.es/product/helices-dal-
prop-cyclone-t5047c/

Hèlices
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Carregador iMax B6 Mini: Serveix per carregar la bateria 
del dron. Es pot comprar a https://dedrones.es/product/
cargador-balanceado-xt-60-imax-b6-mini-80w-5a-dc/

Carregador iMax

Material necessari de suport

El material de suport que es necessita per construir el 
dron és: soldador, estany, tusores, tornavís Allen, brides, 
alicates, secador i tub de termoretàctil.
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Un cop ja tinguem tots els components per a la fab-
ricació del dron FPV, cal construir-lo. Per explicar el 
procés de construcció realitzaré dos vídeos tutorials.

- En el primer explicaré com es construeix el dron. 
- En el segon explicaré com configurar-lo amb l’apli-
cació Betaflight.

CONSTRUCCIÓ
DEL DRON

Construcció del dron
https://youtu.be/mrU3fJAOhFQ

Configuració del dron
https://youtu.be/8ejG6UI-bqI
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Per últim faré un vídeo explicant com es munta l’Ar-
duino, el GPS i els leds a l’aeronau, tant en l’Arduino 
Nano, com en l’Uno.

ACOBLAMENT DE 
L’ARDUINO AL DRON Amb l’Arduino Nano

https://youtu.be/4da4uLbW32ov

Amb l’Arduino Uno
https://youtu.be/eaSQlxy318o 73





PROVA 4

El primer vol l’he fet de dia i ha estat correcte. He con-
nectat el GPS amb l’Arduino i els leds han funcionat, 
però m’adono que es desaprofita part de la intensitat 
de la llum i no s’aprecia bé. Si els leds no estan ben 
enfocats cap a la càmera no es veuen suficientment. 
Per això col·locaré un paper vegetal que rodegi els 
leds. D’aquesta manera quan els leds funcionin es re-
flecteix en el paper vegetal per aconseguir una major 
visibilitat.

EL VOL
Leds amb paper vegetal

Per crear un espectacle amb aquesta tècnica de dron 
i llum, es poden utilitzar molts drons, així es poden 
crear figures en tres dimensions en l’aire, però per 
fer això s’haurien de programar les aeronaus, ja que 
si totes són controlades per pilots hi ha un alt risc de 
tenir un accident aeri. Però es pot aconseguir un punt 
mig. Si s’utilitzen 2 drons amb els quals cada pilot té 
un espai a una alçada acordada, aleshores no fa falta 
haver de programar les aeronaus. 

Per ensenyar el funcionament del meu projecte, rea-
litzaré dos vídeos. El primer explica el funcionament 
del dron amb l’Arduino, provant les seves capacitats. 
Els segon és un vol de dos drons que interactuaran 
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entre ells al ritme de la música. Aquest espectacle 
simula el moviment de dos “cometes”, però a dife-
rents alçades perquè no hi hagui cap risc de xocar. Al 
mateix moment aquests “cometes” tindran diferent 
color, fet que determina la seva alçada. El dron que 
estigui volant més abaix tindrà un color vermellós 
donant-li un to més calid al vol, mentres que el dron 
superior tindrà un color més blavós per donar-li un to 
més fred, més alt i més llunyà al vol. Com que només 
tinc un dron, aquest vols es realitzaran per separat i 
després els ajuntaré amb postproducció. 

Dilluns dia 29 de juny vaig anar a realitzar el primer 
vídeo. No vaig poder anar abans perquè les peces del 
dron encara no m’havien arribat arran de la Covid-19. 
En l’inici del vídeo explico el funcionament del dron, 
de l’emissora i de les ulleres FPV. Tot seguit vaig en-
lairar el dron per gravar els moviments aeris amb els 
leds explicant com reaccionaria el dron.

Quan el vaig enlairar em vaig donar compte que pilotar 
aquell dron era impossible perquè de nit només es ve-
uen els leds, els quals eren circulars. El fet que siguin 
circulars vol dir que no s’identifica la direcció del dron. 
Per altra banda, aquest tipus de drons necessiten es-
tar en moviment continu, fet que va provocar que el 
dron s’enlairés més del compte, agafés una ràfaga de 

vent i l’acabés perdent al mig de bosc,del costat del 
descampat de les proves. Aleshores va ser impossible 
de recuperar-lo.

Explicació del dron + primer vol
https://youtu.be/jokW2GzKoeQ

A partir d’aquest punt faré una anàlisi dels errors i 
estudiaré com es podrien solventar en futurs experi-
ments.

ANÀLISI DE LA PROVA 4

El dron funcionava correctament, l’Arduino i l’acobla-
ment  al  dron, també. 76



Volar de dia amb aquesta tecnologia és factible in-
corporant diferents sensors a l’aeronau que accepti  
l’Ardunio.

En el moment del vol noctur, el dron no es veu, només 
es veuen els leds. 

- El primer error va ser posar un cercle de leds, perquè 
en ser circular no es veu la direcció que enfoca l’aero-
nau, per tant és impossible volar.

- En el cas que portés uns leds triangulars, que es ve-
iés cap on està enfocant, també seria impossible de 
volar perquè no hi ha temps de reacció visual. Aquest 
tipus de dron sempre ha d’estar en moviment. Quan 
un dron està accelerant, la inclinació del morro es tor-
ça 30-40% frontalment (amb una velocitat normal). 
Per tant en el cas que el dron estigués de costat o mi-
rant cap al pilot, aleshores els leds no s’identificarien 
correctament.

- Com a última opció es podria posar un led a sota de 
cada motor i s’haurien de diferenciar el posterior de 
l’anterior, tot i això el pilot ja hauria d’estar familiarit-
zat amb aquest tipus de dron perquè sinó hi hauria un 
alt risc de perdre el control.

Anteriorment havia pogut volar de nit amb el dron 
professional per fer les fotografies a l’estil Reuben 
Wu. Per tant, també es podria fer aquest experiment 
amb un dron professional.

ANNEX DE FORMALITZACIÓ

De moment els objectius principals del meu projecte 
ja els he complert. En primer lloc, aconseguir un llen-
guatge interactiu entre la tecnologia dels drons FPV 
i l’Arduino. En segon lloc, aconseguir aquesta fita o 
repte amb un dron de baix cost, tot i que el sensor 
que jo he provat amb l’Arduino no és viable i s’haurien 
de provar amb altres sensors. Però no em vull que-
dar amb la sensació d’haver fracassat i em proposo 
realitzar aquest mateix experiment amb un dron pro-
fessional. El portaré a terme de cara a la presentació, 
ja que pel dia 8 de juliol no dóna temps que arribin 
nous materials per realitzar l’experiment i demostar 
que l’acoblament de l’Arduino a un dron funciona cor-
rectament.

Com que només faré un vol configuraré l’Arduino de 
manera que quan el dron augmenti la seva velocitat, 
també augmenti la intensitat dels leds i es puguin 
modificar els seus colors. 77
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Per seguir amb l’experiment, s’utilitzaré un Phantom 
4 com a dron professional i un Arduino per la part 
electrònica amb els mateixos materials utilitzats an-
teriorment. 

En el següent vídeo explico com s’ha de fer la instal-
lació.

Dron professional + Arduino
https://youtu.be/jokW2GzKoeQ
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He arribat al final del procès de la investigació de 
l’acoblament d’un dron. Només queda observar el 
funcionament i el resultat de l’elaboració.

En el següent vídeo veureu l’espectacle audiovisual 
creat pel dron, els leds i l’Arduino. D’acompanyament 
he utilitzat una adaptació de la cançó de Starlight de 
l’artista Jai Wolf.

Espectacle
https://youtu.be/3UxJSGGGAhk
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Tot i les altes expectatives que  vaig tenir al comen-
çament del projecte, me n’adono que el recorregut 
experimental també pot sortir malament, ja que hi 
ha factors que s’escapen del control. Tot el procés, 
que de mica en mica ha anat evolucionant, et permet 
adonar-te dels errors comesos, com esmenar-los i 
millorar-los per conseguir potenciar el seu ús i enri-
quir els coneixements de base.

Per aconseguir una nova estètica d’un producte és 
necessari que passi per un procés d’assaig-error se-
güint una metodologia de disseny determinada, que 
en el meu cas he pogut aconseguir aplicant-lo a les 
meves dos grans passions: l’audiovisual i els drons.

La sensació final obtinguda és rara, perquè per una 
part he fracasat en la idea d’aconseguir noves estè-
tiques a partir d’un dron de cost econòmic baix, però 
en reorientar el projecte modificant una de les varia-
bles, el tipus de dron, aconsegueixo que funcioni amb 

un dron professional acoblat a un Arduino, cosa que 
em planteja la hipòtesi que amb una aeronau de baix 
cost també podria funcionar provant amb tècniques 
diferents. 

Després de tot, el coneixement obtingut en aquest 
projecte es pot compartir a altres artistes a partir 
d’aquesta nova estètica, encara que els meus resul-
tats hagin estat en un dron professional i això era un 
dels meus objectius inicials.

Quant al prototip final (dron professional + Arduino), 
semblava que funcionava bé en la darrera posada en 
marxa, l’Arduino es connectava correctament, però 
en el moment de l’enlairament el dron es movia sol, 
cosa que ha provocat una reacció d’espant. Aquest 
moviment estrany i improvisat s’ha produït perquè els 
sensors de sensibilitat de proximitat d’un objecte han 
detectat la plataforma de cartró que suporta l’Arduino 
i les leds, provocant que el dron es mogués en direc-
ció contrària. Aquest problema l’he solucionat anant 
al menú del dron ‘opcions’ i desactivant els sensors, 
així el dron ha pogut volar amb l’Arduino acoblat a la 
part inferior. Després d’aquests entrebancs tècnics, 
m’he pogut centrar en l’espectacle visual que oferien 
les leds en moviment i gravar-lo, tot i que en la grava-
ció costa d’apreciar l’efecte dels leds.
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Tots els problemes que s’han generat en el projec-
te degut als retards per rebre els materials arran del 
confinament decretat per la Covid-19, m’ha obligat a 
experimentar fent moltes més proves de les planeja-
des inicialment, cosa que, en darrer terme, ha enri-
quit els meus coneixements que he pogut aplicar en 
el procés de la investigació aportant un resultat final 
exitós.



Per poder transmetre el meu experiment a altres pilots escric un manual, 
en el qual explico totes les característiques per poder realitzar la inter-
acció entre un dron FPV i un Arduino a partir d’una breu explicació del  
tractament, d’uns tutorials per construir el dron, codi per poder fer les 
proves i dels circuits per muntar el GPS i l’Arduino conjuntament.

LINK DEL MANUAL

https://drive.google.com/file/d/1vhZ0i5DolOTqSIuGjm96om3OU8x-
03L4q/view?usp=sharing

TRANSMISSIÓ A 
ALTRES PILOTS

85
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