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REZUMAT 

 Teza conţine:  65 pagini, 80 de ilustraţii,  6 tabele şi 89 surse bibliografice. 

 Cuvinte cheie: Drone, quadcopter, multicopter, arducopter, apm, controler de zbor, 

controler de viteză, programarea, baterii de acumulatoare, BLDC, mission planner. 

 Scopul general al tezei: studierea, modelarea și executarea unui sistem de propulsie 

electrică pe baza modelui demonstrativ a unui quadcopter.  

 Actualitatea temei: beneficiul utilizării drone-lor, cu aplicațiile lor de programare și setare 

foarte vaste, extrem de utile recent, ne bucură din ce în ce mai des și continuă de a ne surprinde 

cu posibilitățile și direcții noi  de aplicare  care își gasesc. 

 Memoriul explicativ include:  introducerea, 5 capitole și concluzii. 

 Capitolul 1 conține o clasificarea generală și a tipurilor drone-i. Se descrie văst construcția 

drone-i și rolul a fiecărui component și deasemenea principiul de funcționare și zbor al acestor, 

tipuri de motoare utilizate în aceste sisteme, baterii acumulatoare posibile și surse cu pile de 

combustie de hidrogen utilizate în aparate de zbor. 

 Capitolul 2 are ca scop dimensionarea unei actionari electrice pentru un aparat de zbor

 (quadcopter). Sunt realizate calcule de determinare a masei aparatului, alegerea motoarelor 

în comformitate cu masa calculată, calculul și alegerea bateriei de acumulatoare, asamblarea 

conform schemei electrice prezentate, familiarizarea cu programul de setare-programare a 

quadcopter-ului. Capitolul se încheie cu determinarea duratei de zbor. 

 Capitolul 3 Constituie elaborarea sistemului de propulsie electrica pentru quadcopter, 

modelarea si simularea în mediului MatLaB -SimPowerSytem al acționării. 

 Capitolul 4  descrie tipuri de protecție al aparatelor de zbor, cum ar fi protecția la cadere liberă,la 

disparișia sursei de alimentare, dispariția din zona de control al zborului sau pierderea controlului 

asupra aparatului, protecția la obstacole. 

Capitolul 5  conține calculele cheltuielelor de investiții și elaborării  unui quadcopter care a 

constituit circa 3700 lei 

Concluzi:  

Reeșind din obiectivele acestei lucrări a fost determinată masa aparatului considerînd piese 

inițiale, apoi s-a ales mașina electrică conform masei aparatului,apoi a urmat determinarea și 

alegerea bateriei de acumulatoare conform consumul principal, determinarea duratei de zbor 

conform consumului mediu și maxim,a fost elaborat un model SimPowerSystems, asamblat 

quadcopterul conform schemei, programat și setat parametrilor zborului. 
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SUMMARY 

 The thesis contains: 65 pages, 80 illustrations, 6 tables and 89 bibliographic sources. 

Keywords: drone, quadcopter, multicopter, arducopter, apm, flight controller, speed 

controller, programming, battery pack, BLDC, mission planner. 

The general purpose of the thesis: the study, modeling and execution of an electric 

propulsion system based on a quad-copter model. 

The topicality of the topic: the benefit of using drones, with their very extensive 

programming and setting applications, which are extremely useful recently, are increasingly 

enjoying and continuing to surprise us with the possibilities and new directions of application 

they find. 

The explanatory memorandum includes: introduction, 5 chapters and conclusions. 

Chapter 1 contains a general classification and types of drones. It describes the 

construction of the drones and the role of each component, as well as the principle of 

operation and flight of these, the types of engines used in these systems, possible batteries, 

and hydrogen fuel cell sources used in flight instruments. 

Chapter 2 aims to dimension an electric drivetrain for a quadcopter. Calculations are made 

to determine the mass of the appliance, to choose the engines in accordance with the 

calculated mass, to calculate and choose the accumulator battery, to assemble according to 

the electrical diagram presented, to familiarize yourself with the quadcopter program setting 

/ programming. The chapter ends with determining the duration of the flight. 

Chapter 3 Develops the propulsion system for quadcopter, modeling and simulation in 

the MatLaB -SimPowerSystem of the drive. 

Chapter 4 describes flight protection types such as free fall protection, power supply 

failure, flight control flight disappearance, or loss of control of the device, protection from 

obstacles. 

Chapter 5 contains the calculations of investment costs and the development of a quad-

copter which amounted to about 3700 lei 

Conclusion: 

Based on the objectives of this work, the mass of the apparatus was determined as initial pieces, 

then the electric machine was chosen according to the mass of the apparatus, then the 

determination and selection of the accumulator battery according to the main consumption, 

determination of the flight duration according to the average and maximum consumption, 

model SimPowerSystems, assembled the quad-gear according to the scheme, programmed and 

set to flight parameters. 

 


