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Introducció 

Fa un any, quan el treball de recerca començava a ser quelcom imminent, les ganes 

d’enfrontar-m’hi i els dubtes de com fer-lo m’anaven envaint. Ara, nou mesos després 

d’iniciar aquest llarg projecte, per fi ha arribat el moment de lliurar-lo, és quan tot 

l’esforç quedarà plasmat sobre el paper. 

Però abans d’endinsar-me en el treball, faré una introducció, un pròleg on s’explica el 

motiu pel qual he escollit aquest tema, els objectius i les hipòtesis que m’havia marcat 

a l’inici del treball, el procés de recerca i com s’estructura el projecte. 

 

1. Justificació del tema escollit 

A finals de primària ja tenia clar que volia estudiar enginyeria aeronàutica. Sis anys 

després, segueixo decidida a voler fer-ho si en tinc l’oportunitat. La realització d’aquest 

mateix treball ha reforçat les meves ganes d’estudiar aquesta enginyeria. 

És per això que el tema del meu treball el vaig tenir molt clar des d’un principi; havia 

d’estar relacionat amb la tecnologia aèria, les seves aplicacions i el disseny aeronàutic, 

alhora que també havia de ser accessible per a una estudiant de segon de batxillerat. 

Finalment, em vaig decidir per un tema que complia aquests requisits: Els drons. 

Aquesta decisió té el seu origen en un article periodístic que a finals de l’ESO va caure 

a les meves mans i, des de llavors, el meu interès pels drons va anar creixent. Quantes 

més coses en descobria més en volia saber, tot plegat es va acabar convertint en una 

passió per aquests aparells. I és que, tot i ser uns dispositius que poc a poc van 

conquerint noves fites en múltiples camps, representen una revolució tecnològica 

molt més àmplia i complexa del que ens pugui semblar. 

Ens podem imaginar una ciutat en la qual els drons ho són tot? Una proposta que 

inicialment ens podria resultar estrambòtica, en pocs anys, en unes dècades, pot 

passar a ser una veritat tangible; una ciutat on els drons desenvolupen des de feines 

que avui fa una màquina o que duen a terme les persones: construcció 

d’infraestructures, ajuda policial i pels bombers, encarregar-se de la seguretat dels 
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ciutadans (rescat de persones, assistència en accidents, pilotatge autònom d’avions…), 

transportar paquets a domicili i fins i tot persones… Les seves aplicacions són tan 

il·limitades com les ganes que tinguem de fer-les vertaderes. 

Però els drons i el que impliquen s’ha d’explicar amb els desavantatges que ens 

plantegen: els drons poden presentar o implicar un perill per a la població; en termes 

de seguretat, en l’àmbit de la protecció de la intimitat i en l’esfera de la privacitat. A 

més, avui dia ja és relativament fàcil causar un accident d’avió o cotxe amb un dron, 

simplement s’ha de fer que s’interposi en la trajectòria del vol o que xoqui contra el 

parabrises de l’automòbil. I una altra possibilitat, molt més terrible, seria el seu ús com 

a arma terrorista, es podria carregar d’explosius, indicar-li on ha d’aterrar i fer-lo 

explotar de forma remota. Un sol dron es podria neutralitzar amb relativa facilitat, 

però… I si en son dos-cents? Dos-cents mil? 

Depèn de nosaltres determinar el seu futur, en el que només hi ha una cosa clara: Ho 

canviaran tot, en un sentit o altre. A no ser que (encara que sigui poc possible) la por 

els faci tornar a la llàntia màgica de la qual han sortit. 

Es tracta d’una tecnologia tant recent que la gent no és realment conscient del que té 

a les mans, ja que és un tema molt viralitzat però que compta amb poca divulgació en 

quant als perills i avantatges que comporta tenir un d’aquests aparells a casa. Però hi 

ha molta diferència entre l’àmbit domèstic i l’àmbit empresarial i d’investigació. 

En aquest context, l’objectiu d’aquest treball ha estat la creació d’un dron i la cerca 

d’informació necessària per la realització del mateix, a més d’ajudar a entendre 

aquestes màquines i el seu funcionament, juntament amb la indagació de tasques 

civils que els drons poden dur a terme i contribuir a la divulgació d’informació sobre 

aquests aparells aeris. 

 

 

2. Objectius 

Els objectius finals marcats per aquest el treball de recerca varen ser els següents: 

 Explicar què és exactament un dron. 
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 Investigar la història d’aquests aparells, ja que ajudarà a comprendre des de 

quan existeixen i per què ara semblen un invent tan increïble, perillós i recent. 

 Explicar els diferents tipus de drons que existeixen, els avantatges i els 

inconvenients d’aquests i les característiques principals de cada un. 

 Comparar els diferents preus que poden existir al mercat. 

 Explicar com funciona un dron: Què fa per girar, quins sensors porta, en base 

a què executa els algoritmes que fan que voli… 

 Donar a conèixer les múltiples prestacions que ofereixen els drons ara per ara, 

quines funcions i tasques són capaços de dur a terme avui dia. 

 Estudiar la legislació actual a Espanya, quines coses es necessiten saber per fer 

volar un dron dins del territori espanyol i les mesures de seguretat que s’han 

de complir per evitar accidents. 

 Buscar alguna aplicació dels drons a Cornellà de Llobregat. 

 Fabricar una maqueta en 3D del xassís d’un Quadcopter mitjançant la 

impressió en 3D. 

 

 

3. Hipòtesis 

Com en tot treball de recerca, hi ha d’haver unes hipòtesis, unes preguntes que han 

de ser respostes a la memòria i les conclusions. En aquest cas, van ésser les següents: 

 Els drons són un perill o un avenç? 

 En un futur, realitzaran més tasques i estaran més desenvolupats o la por 

frenarà o impedirà la seva implantació? 

 És possible emprar-los per al recompte d’éssers vius en un recinte a cel obert? 

 Es pot dissenyar el xassís un dron? I imprimir aquest mateix disseny amb una 

impressora 3D? 
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4. Procés de treball 

A mitjans de gener, quan ja m’havia posat en contacte amb la meva tutora i ja havíem 

establert les bases sobre les que volia començar a desenvolupar el meu treball, vaig 

iniciar la cerca d’informació en tots els mitjans de comunicació al meu abast: 

programes de televisió, documentals sobre els drons, articles periodístics, pàgines web 

professionals i de divulgació… 

Com més investigava, m’anava trobant amb una gran quantitat d’informació, cosa que 

em va fer ampliar els objectius i les hipòtesis marcats a l’inici del treball. 

A començament de febrer, la meva tutora em va informar que al Citilab de Cornellà 

de Llobregat tindria lloc un taller sobre l’ús professional de drons. Hi vaig assistir i, a 

més de tota la informació que vaig poder recollir i d’un tastet sobre el món dels drons 

en general (però enfocat al futur professional), vaig tenir l’oportunitat de pilotar-ne 

un.  

Després d’aquest taller, també em va proposar que tractés el tema buscant-li alguna 

funció aplicable a Cornellà de Llobregat i, després de donar-li moltes voltes i amb la 

seva ajuda, vaig decidir que volia enfocar aquesta funció al recompte d’aus del Parc de 

Can Mercader. 

Mentre em seguia endinsant en el món dels drons, en la seva història, el seu 

funcionament , el seu present i els tipus de drons que existeixen, se’m va plantejar una 

proposta per a la part pràctica: Dissenyar i construir l’estructura d’un dron amb una 

impressora 3D. I així, de cop, vaig prendre consciència de la dificultat a la que 

m’enfrontava: Ja no es tractava només un treball escrit i teòric, sinó quelcom al que jo 

em volia dedicar: el disseny d’una aeronau.  

Llavors, la meva tutora em va aconsellar que anés al Citilab, un centre per a la 

innovació social i digital, una barreja entre un centre de formació, un centre de recerca 

i una incubadora d'iniciatives empresarials i socials. A finals de maig m’hi vaig posar en 

contacte i van començar a orientar-me recomanant-me programes de disseny en 3D. 
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Durant l’estiu vaig dissenyar tot el dron, inicialment amb Tinkercad1, un programa de 

disseny gratuït online, desenvolupat per AUTODESK, Inc., i més endavant amb 

SolidWorks Premium 20152, un programa professional de disseny. 

Uns dies després d’acabar el primer prototip van imprimir-lo per mostrar-me les 

meves errades de disseny i les limitacions de la pròpia impressora, fent necessària una 

remodelació gairebé completa del dron. Després d’aquesta primera modificació, en 

vaig haver de fer una segona, que ja va ser la definitiva. 

La construcció del dron es basava en les Impressores 3D, així que vaig trobar adient 

fer una cerca per poder fer una pinzellada sobre el tema. I, al mes de setembre, vaig 

assistir a una sessió informativa sobre les Impressores 3D, on també es va fer una 

demostració del seu funcionament, a càrrec de l’empresa ENTRESD, una reunió que 

va tenir lloc a les oficines de Barcelona d’HERA Holding. 

 

 

5. Presentació del treball 

El meu treball de recerca pertany a les matèries de tecnologia i dibuix tècnic. Consta 

de tres parts principals: 

 La primera part és el bloc teòric. En ell es fa referència als conceptes bàsics 

sobre els drons en un marc general, però a mesura que s’avança en la lectura 

s’anirà passant a conceptes més encarats a donar les explicacions necessàries 

per poder dur a terme els següents dos blocs, les finalitats del treball. Tot i que 

aquesta part està enfocada a les que la segueixen, com que els drons són 

quelcom que ens sembla molt nou, he trobat adient afegir-hi una mica de la 

seva història i dels tipus que existeixen. D’aquesta manera, poder-me centrar 

                                                      

1 TINKERCAD: Tinkercad és una eina senzilla, basada en el navegador de disseny i modelatge 3D. També 

és l’eina perfecta per a la impressió en 3D, que permet imaginar qualsevol cosa, i després dissenyar-la 

en minuts. Tinkercad és part de la família 123D d'aplicacions gratuïtes, desenvolupades per AUTODESK, 

Inc. 

2 SOLIDWORKS PREMIUM 2015: Explicat amb més detall a l’apartat “Annexos: 1. SolidWorks“, pàgina 86. 
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després en els conceptes més específics, que primer requerien una base sòlida 

per poder desenvolupar-se correctament. 

 La segona part és un bloc teòric. Aquí s’explica detalladament com aplicar els 

drons en una funció concreta, com és el recompte d’aus del Parc de Can 

Mercader. Tot el que s’explica en aquest bloc és purament teòric (es basa en 

l’apartat anterior per afirmar els resultats), però podria ser aplicable a la 

realitat. És per això que m’agrada considerar aquest bloc com si fos teòric-

pràctic. 

 La tercera part és el bloc pràctic. Consisteix en l’explicació de com s’ha dut a 

terme la impressió dels drons. Inicialment s’hi introdueix el funcionament de 

les impressores 3D, una breu descripció dels programes de disseny i visió 3D i, 

finalment, la construcció del propi dron. Per últim, s’explica quins factors s’han 

de tenir en compte a l’hora d’imprimir el dron i s’hi adjunten imatges per 

il·lustrar l’apartat. 

Els annexos són una ampliació d’aquesta tercera part, explicant què és el 

programa SolidWorks i les seves funcions bàsiques, com també s’hi adjunten 

els plànols de l’Acoblament de totes les peces (en DIN-A2 i a escala 1:2) i els 

plànols de detall individuals de cada una d’elles (en DIN-A3 i DIN-A4 i a escala 

1:1), des de la primera versió fins la tercera, la definitiva. 

El treball m’ha semblat necessari estructurar-lo en tres blocs o parts segons la finalitat 

de cada una d’elles, pensant que així seria més clar i entenedor: Primer la part teòrica, 

que serveix com a base per desenvolupar la segona part, la practico-teòrica, i 

finalment la tercera, exclusivament pràctica. 

  



TREBALL DE RECERCA: ELS DRONS AL SERVEI DE LA CIUTAT CORNELLÀ DE LLOBREGAT, 2017 

13 | P à g i n a  

 

Part I: Marc teòric i conceptes bàsics sobre el món 

dels drons 

 

1. Introducció 

1.1. Què és un dron? 

Quan algú es refereix a un “dron”, automàticament es pensa en aparells aeris. No 

obstant, també existeixen els drons terrestres, si bé en aquest treball, quan s’utilitzi el 

terme “dron”, serà sempre fent referència a una aeronau3. 

 

 

Classificació dels drons i característiques 

 

                                                      

3 Els UAV són la versió aèria dels o UGV's, (Unmanned Ground Vehicle; terrestres) 

i USV's (Unmanned Surface Vehicle; marins) i UUV's (Unmanned Underwater Vehicle; 

submarins). 

Vol autònom 

Reutilitzable 

Aeronaus R/C 

Coneguts com 
a VANT o UAV 

Dron

Aeri

Militar

Tipus de drons 
segons els usos

Diana aèria

Reconeixement

Combat (UCAV)Funcions

Civil

Usos

Pilotatge 
professional

Ús recreatiu

Tipus de drons 
segons el n. de 

motors

Tircopters (3)

Quadcopters (4)

Hexacopters (6)

Octocopters (8)

Terrestre
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Un vehicle aeri no tripulat (VANT), UAV (Unmanned Aerial Vehicle) o dron és una 

aeronau que vola sense tripulació. Encara que hi ha VANT d'ús civil, també són usats 

en aplicacions militars, on són denominats vehicle aeri de combat no tripulat (UCAV, 

Unmanned Combat Aerial Vehicle). 

Dins l’àmbit militar, els VANT i es míssils es podrien confondre fàcilment; ambdós són 

capaços de mantenir de manera autònoma un nivell de vol controlat i sostingut, 

propulsat per un motor d'explosió o de reacció i poden ser controlats remotament. La 

diferencia radica en la capacitat de reutilitzar el dispositiu: en el cas dels míssils, el 

propi vehicle és una arma que no es pot tornar a utilitzar, contràriament als VANT, que 

sí es poden reutilitzar. 

Es poden distingir dues variants, creades per adaptar-se a les necessitats de la 

persona, la organització o l’exèrcit que els compra. Alguns són controlats des d'una 

ubicació remota, i altres volen de forma autònoma sobre la base de plans de vol 

“preprogramats” usant sistemes més complexos d'automatització dinàmica. 

 

 

Fotografia d’un dron feta amb un altre dron (I) 

 

 

És important tenir en comte que les aeronaus controlades remotament en realitat no 

estan qualificades per ser considerades com VANT, ja que els vehicles aeris pilotats 

remotament (o per control remot) són coneguts com Aeronaus R/C. Això implica que 

els VANT són sistemes completament autònoms, capaços d’operar sense intervenció 

humana alguna durant el seu funcionament en la missió a la qual s'hagin encomanat, 

és a dir, poden enlairar-se, volar i aterrar de forma automàtica. No obstant això, amb 
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el pas dels anys els drons han aconseguit altres tipus d'usos que amplien el nombre de 

consumidors, des dels més petits fins a professionals del sector. 

 

Fotografia d’un dron feta amb un altre dron (II) 

 

Actualment, els VANT militars realitzen tant missions de reconeixement com d’atac. Si 

bé s'ha informat de molts atacs de drons amb èxit, també són susceptibles de provocar 

danys col·laterals. Tot i que la vida del pilot que els controla remotament no corre 

perill (si no són completament automàtics), això no implica que no pugui causar danys 

materials i, en el pitjor dels casos, baixes civils. 

Els VANT també són utilitzats en un petit però creixent nombre d'aplicacions civils, 

com en tasques de lluita contra incendis o seguretat civil, com la vigilància dels 

oleoductes. Els vehicles aeris no tripulats solen ser preferits per a missions que són 

massa “avorrides, brutes o perilloses” pels avions tripulats. 

I, per últim, també existeixen els compradors que volen fer-ne un ús particular, sense 

estar lligats a cap entitat, utilitzant els drons (encara que seria més correcte dir 

Aeronaus R/C) només com “una joguina”. 

 

1.2. La Història 

Tot i que pot semblar que els drons són quelcom molt recent, el cert és que la seva 

participació a la història ha estat força notable, des dels primers prototips de planadors 

a principis del segle XIX fins a l’actualitat. El que sí és cert, però, es que s’ha 

revolucionat el concepte de dron, encara que això no treu el fet que han estat presents 

en molts dels conflictes armats que la humanitat ha patit en l’últim segle. 
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També cal destacar que, si bé la seva tecnologia no era la suficient com per ser 

considerat un sistema completament autònom, sí que s’engloba aquests prototips 

dins el terme de dron. 

 

1.2.1. Els pioners 

L'aviació no tripulada va tenir els seus començaments en els models construïts i volats 

per inventors de la primera meitat del segle XIX. Aquests models van servir com a 

bancs de proves tecnològics per al posterior desenvolupament de models de major 

grandària amb pilot a bord i són considerats com els precursors de l'aviació tripulada. 

Els europeus van ser els primers a desenvolupar els principis de l'aeronàutica i, en 

tractar d'aplicar-los a aeronaus viables, van volar models no tripulats que podrien ser 

considerats els primers vehicles aeris no tripulats de la història. La barrera tecnològica 

per tots els països involucrats en el desenvolupament d’aeronaus va ser el no disposar 

d'un motor amb suficient relació potència-pes amb el qual els seus dissenys poguessin 

mantenir-se en vol. 

 

Wright Flyer 
[Vegi’s a la “Taula I”] 
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PAÍS 
PLANADOR NO 

TRIPULAT 
PLANADOR TRIPULAT 

AVIÓ NO 

TRIPULAT 
AVIÓ TRIPULAT 

Anglaterra Cayley, 1809 Cayley, 1849 Cody, 1907 Cody, 1908 

França  Ferber, 1901 Du Temple, 1857 Santos-Dumont, 1906 

Alemanya  Lilienthal, 1981   

Japó  LePrieur/Aibara, 1909 Ninomiya, 1891 Nagahara, 1911 

Rússia    Rossinsky, 1910 

EE.UU.  Chanute, 1896 Langley, 1896 Germans Wright, 19034 

 

Taula I: Primers vols sostinguts coneguts en diverses nacions 

 

1.2.2. Primera Guerra Mundial 

Les primeres aeronaus no tripulades van ser construïdes durant i justament després 

de la Primera Guerra Mundial. El primer va ser l’Aerial Target, que data de 1916 (Blanc 

o diana aèria), controlat mitjançant radiofreqüència AM baixa amb l’objectiu d’afinar 

la punteria de l'artilleria antiaèria. 

El desenvolupament dels drons va anar de la mà del desenvolupament dels míssils, 

com a forma de guiar els explosius cap a un objectiu mitjançant seguiment d'aquest. 

Si s'hagués arribat a desenvolupar-los més, haguessin tingut com objectiu abatre 

Zepelins. 

Just després, el Hewitt-Sperry Automatic Airplane va realitzar el seu primer vol de 

demostració, en el qual ja es podia apreciar el concepte de UAV. La intenció inicial era 

fer-lo servir com a “torpede aeri” i es considera una versió primerenca dels míssils de 

creuer actuals. El control s'aconseguia mitjançant giroscopis desenvolupats per Elmen 

Sperry de la Sperry Gyroscope Company. 

El 1917 va realitzar el seu primer vol de demostració l’Automatic Airplane davant alts 

càrrecs de l'exèrcit nord-americà. El resultat va ser la fabricació del Kettering Bug amb 

el concepte de torpede volant. Encara que aquesta tecnologia va ser desenvolupada 

                                                      

4 El seu disseny contava amb motor de 12CV i 80kg, convertint-se en els primers a realitzar un vol tripulat 

amb un avió propulsat. 
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amb èxit, la guerra va finalitzar abans que pogués fabricar-se en sèrie i desplegar-se. 

Això no obstant, va marcar el començament d'una nova tecnologia, tot i que els 

sistemes de guiat fossin bastos i poc fiables. 

 

Kettering Bug 

 

1.2.3. Període d’entreguerres 

Després de la Primera guerra mundial, el Larynx va ser un dels primers míssils creuers 

que es van crear i que es muntava sobre l'estructura d'un petit monoplà que podia ser 

llançat des d'un vaixell de guerra i volat en automàtic. La Royal Navy el va provar entre 

1927 i 1929. 

El 1931, els britànics van desenvolupar el blanc ràdio controlat Fairey Queen. 

El 1935 es van construir multitud d'altres tipus d'aeronaus com “Dianes aèries”. 

 

Larynx 

 

1.2.4. Torpedes Aeris 

La US Navy va començar a experimentar amb aeronaus radiocontrol durant la dècada 

de 1930, obtenint com a resultat el Curtiss N2c-2. Aquesta aeronau es ràdio controlava 

des d'una altra aeronau i va estar en servei a partir de 1938. 

El 1941 el dron d'assalt de la fàbrica Naval Aircraft Factory, anomenat “Project Fox”, 

va incorporar una càmera de televisió a l'aeronau i una pantalla en l'aeronau de control 

per a la seva visualització. Al 1942, el dron d'assalt va llançar amb èxit un atac torpede 
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sobre un destructor a 20 milles de l'avió de control TG-2. No obstant, l'ús de drons es 

va limitar a quatre atacs a vaixells mercants japonesos al nord de les Illes Salomó. 

 

Curtiss N2c-2 

 

1.2.5. Els sistemes en la Segona Guerra Mundial 

Gran Bretanya va decidir abandonar el desenvolupament de míssils creuer i es va 

passar al camp dels blancs aeris amb control complet per ràdio, malgrat les limitacions 

del seu abast. Van començar fent proves sobre un model de Fairey però, entre 1934 i 

1943, van passar a construir quatre-cents vint models ràdio controlats d'un nou blanc 

anomenat Queen Bee, destinats al seu ús per part de l'Armada i de l'exèrcit de terra.  

En paral·lel als EUA es va desenvolupar el RP4, de Radioplane Company. A través 

d'aquests avions va ser desenvolupat, de manera primerenca, la tecnologia i l'ús de 

control remot per ràdio. 

No obstant això, el concepte dels míssils creuer va ser reinventat per l'Alemanya nazi 

amb el V1 Vengeance Weapon, que va ser el primer míssil creuer equipat amb motor 

de reacció. El sistema de guiat era només una mica millor que en dispositius anteriors. 

 

Queen Bee 
[El President dels EE.UU. i Winston Churchill es troben a 

l’esquerra de la fotografia, assistint al llançament] 
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1.2.6. Els anys cinquanta 

A la postguerra, la companyia Radioplane, més endavant Northrop, va desenvolupar 

amb èxit una sèrie de blancs aeris no tripulats anomenats Falconer o Shelduck.  

Una altra aplicació rellevant desenvolupada durant aquesta època va ser la de esquers 

antiradar. Els sistemes Crossbows van ser desenvolupats amb aquesta finalitat. Eren 

llançats des bombarders amb l'objectiu de confondre als sistemes radar enemics. 

 

Radioplane MQM-36, Shelduck 

 

1.2.7. Els anys seixanta. La Guerra Freda 

Amb l'arribada dels avions militars amb sistemes de propulsió a reacció, en aquesta 

època es van desenvolupar blancs més ràpids i de major abast, com el Ryan Firebee. 

Posteriorment el Firebee, igual que altres UAV de l'època, van ser equipats amb 

càmeres per a missions de reconeixement sobre territori enemic. Aquestes aeronaus 

operaven a grans altituds, on el control de ràdio en línia de vista des d'una estació de 

control en terra era possible, o a altituds més baixes controlades des d'una aeronau 

tripulada. Les fotografies eren revelades a la base, quan el UAV retornava. 

El Firebee es podia llançar des de terra amb un motor coet, des de l'aire o des d'un 

avió tripulat. Es recuperaven amb un paracaigudes desplegat en tornar a una zona 

adequada per a l'aterratge. Altres variants del Firebee van ser adaptades per dispensar 

palla per tal de confondre els sistemes de radar. Hi va haver una evolució significativa 

dels diversos tipus de Firebee al llarg dels anys., fins i tot hi va haver un amb capacitat 

d'arribar a velocitat supersònica. Dels sistemes Firebee es van fabricar un nombre 

considerable d'unitats i, encara que no va ser configurat inicialment com un veritable 

UAV com se'ls coneix avui dia, han contribuït al desenvolupament de la tecnologia 

UAV. 
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El Northrop Chukar és també un blanc equipat amb motor tipus turboreactor 

començat a construir en aquesta dècada, però molt menor i més lleuger que el 

Firebee.  

 

Ryan Firebee 

 

1.2.8. Els anys setanta. L’augment de les missions de reconeixement 

Aquesta dècada va a veure la introducció de diversos UAV dissenyats per a missions 

de reconeixement i vigilància, tant de curt com de llarg abast, i d’elevada altitud. Amb 

la pressió de la intensificació de la Guerra Freda, aquests sistemes es van anar fent 

més sofisticats, tant en els requisits de missió, com en la seguretat de les seves 

comunicacions. 

Un d'aquests sistemes, de curt abast, va ser el Lockheed Aquila. Les capacitats de 

missió de l'Aquila haurien proporcionat un actiu molt valuós si s'hagués aconseguit, 

però era probablement massa ambiciós per a la tecnologia vigent en aquell moment. 

L'avió es llançava, amb èxit, des d'una catapulta accionada hidràulicament. No obstant 

això, el problema va ser provocat per la decisió de recuperar l'aeronau a través de la 

seva captura en una xarxa estesa entre dos pals verticals. La precisió del guiat requerit 

per aconseguir-ho de manera fiable no estava disponible i es van destruir molts avions 

durant el programa de proves. Per a condicions d'emergència durant el vol, es 

desplegava un paracaigudes que feia baixar l'aeronau en actitud invertida, la qual cosa, 

encara que no causava danys a la càrrega de pagament, si danyava irreparablement 

l'estructura de l'avió. 

Un sistema semblant, però menys ambiciós, va ser el belga MBLE Epervier, que es va 

començar a desenvolupar el 1960 i va estar en servei operacional fins a finals dels 70. 

Estava equipat amb un petit turboreactor, es llançava des d'una rampa amb un coet i 

es recollia amb un paracaigudes. El MBLE Epervier comandava el seu perfil de vol 
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mitjançant un autopilot preprogramat assistit per enllaç ràdio. Les càrregues de 

pagament consistien en càmeres diürnes o escàners infrarojos. Les dades es gravaven 

a bord i després es processaven a l'estació de terra, al seu retorn. 

D'altra banda, l'UAS HALE Boeing Gull va ser el guanyador, el 1971, de la competició 

“Compass Cope” de la Força Aèria d'Estats Units per al desenvolupament d'un sistema 

HALE de reconeixement . L'objectiu del programa era aconseguir els 16770 m d'altitud 

i una autonomia de vol de 20 hores, transportant una càrrega de pagament de 680 kg. 

En èpoques anteriors, s'havia convertit en una preocupació el fet que la desaparició o 

cancel·lació dels diferents programes d'UAV s'havia degut, en gran mesura, als 

accidents en el llançament i, més sovint, en la recuperació. El fabricant Westland i 

altres estaven considerant l'ús d'UAV d'enlairament vertical. El sistema Westland 

Wisp, que es basava en l’enlairament vertical, va ser dissenyat en resposta a un requisit 

de Ministeri de Defensa del Regne Unit, amb un requisit especial, que el sistema fora 

de molt curt abast. 

 

MBLE Epervier 

 

1.2.9. Els anys vuitanta. La expansió internacional dels RPAS 

El desenvolupament de la sèrie Canadair CL-89 va començar als anys 60, van operar 

de manera preliminar en els anys 70, es va avançar en el seu disseny millorat en els 80 

i van entrar en servei el mateix any amb unes novetats incorporades. 

El sistema es va desenvolupar per proporcionar intel·ligència visual sobre el territori 

enemic. Per a l'observació diürna estava equipat amb una càmera convencional i una 

d'infrarojos; per a la nocturna, únicament la càmera infraroja. Un dels principals 

requisits de disseny era la seva supervivència enfront dels sistemes defensius 
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potencialment sofisticats de l'enemic; per això es va dissenyar amb un diàmetre de 

0,33m, ales de 0,94 m d'envergadura. 

En el camp dels vehicles d'ala giratòria, els anys 80 van ser testimoni de més avenços 

en l'àrea del reconeixement de molt curt abast i vigilància. El Canadair CL-227 Sentinel 

va adoptar una configuració axial simètrica. Les primeres versions transportaven 

càmeres de vídeo estabilitzades i en les versions avançades, es va substituir el motor 

alternatiu Wankel per un turbo eix Williams. 

El desenvolupament en paral·lel de càrregues de pagament amb sensors cada cop més 

sofisticats va obrir el camp per a altres possibles missions, incloent les de guerra 

electrònica, designació làser, relé de comunicacions i altres més, a més de les càmeres 

de TV i infraroges. La major precisió de la navegació i el guiat també va permetre la 

recuperació més fiable en xarxes instal·lades a terra, encara que la recuperació en els 

vaixells encara presenta alguns problemes per als avions d'ala fixa. 

 

Canadair CL-89 

 

1.2.10. Els anys noranta. El desenvolupament de les grans plataformes 

La major disponibilitat del GPS (Global Positioning System; sistema de posicionament 

global) i de les comunicacions satèl·lit va alliberar als UAV d'operar dins de l'abast del 

senyal de ràdio i dels sistemes de navegació inexactes basats en giroscopis i dades 

d'aire. D'aquesta manera, juntament amb els DFCS (Digital Flight Control System; 

sistemes digitals de control de vol), l'abast i la precisió de la navegació van millorar. 

Com a resultat es van desenvolupar sistemes de mitjà i llarg abast. Els primers 

caracteritzats pel Seeker de Denel i els últims pel Gnat de General Atomics. 
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El Gnat, amb un motor alternatiu, es considera el precursor dels actuals MALE5 i HALE6. 

Van començar operar a mitjans dels anys noranta en tasques de reconeixement. 

Aquesta dècada també va ser testimoni del desenvolupament i introducció al Japó del 

primer model de producció a gran escala d'un VTOL (Vertical Take-Off and Landing; 

aeronau d'enlairament i aterratge vertical): el Yamaha R50 i el R. Max. 

 
Gnat 

 

1.2.11. La dècada dels 2000. S’entra al segle XXI 

El Predator B, equipat ja amb un motor turbohèlix, va sorgir per la necessitat de 

transportar càrregues més pesades a majors distàncies, per la qual cosa la seva 

autonomia i abast eren més grans que en els models de dron anteriors. El Global Hawk, 

que compta amb un motor turbofan, pot ser considerat el seu “germà gran”. 

Aquesta dècada ha presenciat l'increment en l'ús militar dels sistemes no tripulats. 

Alguns sistemes han acumulat centenars de milers d’hores en comparació amb només 

milers en les dècades anteriors. Un altre pas endavant dut a terme en aquesta dècada 

va ser la constatació d'UAV de mitjà i llarg abast que van ser modificats per portar 

armament per a una resposta militar immediata. Un exemple d'això és la versió 

posterior al Predator B, evolució que es mostra a la taula inferior, que recull les tres 

versions dels Predator. 

 

 

PREDATOR A B C 

Envergadura (m) 14.83 20 20 

Longitud (m) 8.13 10.6 13.1 

MTOW (kg) 1’020 4’526 7’257 

Motor Alternatiu Turbohèlix Turbofan 

                                                      

5 MALE: Explicat amb més detall a l’apartat “Part I: 2.3.5. MALE“, pàgina 36. 

6 HALE: Explicat amb més detall a l’apartat “Part I: 2.3.6. HALE“, pàgina 37. 
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Potència/Empenyiment 78.3kW 500kW 18kN 

Velocitat màxima (v) 217 440 740 

Autonomia (h) >20 32 20 

Altura màxima (m) 7’920 12’000 20’000 

Càrrega (kg) 204 385 int./1’360 ext. 1’855 (màx.) 

Tipus de Càrrega EO/IR, SAR, SIGINT EO/IR, TV SAR, Armes 
EO/IR, TV, SAR, Armes 

(interior i exterior) 
 

 

Taula II: Principals característiques dels UAS Predator A, B i C 

 

Un altre desenvolupament interessant en aquest període ha estat el Boeing/Insitu 

Scan Eagle. Aquesta aeronau amb configuració ala volant, es llança amb una catapulta 

i es recupera mitjançant un ganxo fixat a l'aeronau que ha de travar una corda, que 

està suspesa d'una perxa. L'empresa presumeix d'haver aconseguit més de 100.000 

recuperacions reeixides mitjançant aquest mètode. No obstant això, la tècnica està 

limitada probablement a UAV lleugers. 

D'altra banda, les operacions civils, tot i que potencialment més diverses que les 

militars, no han arribat encara a donar fruits a causa de la dificultat existent per 

assegurar la separació entre les aeronaus tripulades i les no tripulades. 

 

Predator B 
[Vegi’s a la “Taula II”] 

 

1.2.12. Més enllà del 2010 

El mercat militar dels RPAS ha mostrat una tendència positiva des del final de la Guerra 

Freda (1990) i s'espera que s'acceleri en les primeres dècades del segle XXI. Aquest fet 

ha vingut impulsat per l'activitat dels EUA en diversos conflictes des de llavors. Alhora 

l'exèrcit dels EE.UU. ha anat evolucionant en el mateix període, avivant el desig d'una 

major dependència de la robòtica. La tendència comercial del mercat de la robòtica 

està també en constant creixement, encara que no tan forta. La tecnologia està donant 

suport a aquestes tendències, amb la disponibilitat de microprocessadors cada cop 
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més barats i capaços que fomenten el seu desenvolupament. Els principals obstacles 

per a la continuació d'aquesta tendència són la quantitat (i el cost) del programari 

involucrat i la barrera de fabricació d'aquests xips, en quantitat i qualitat suficients. 

 

 

Lily Camara dron7 
[El primer model de “Càmera volant” vertadera. La càmera està 

inclosa en el propi xassís del dron ] 
 

  

                                                      

7 Lily Camera Dron: Explicat amb més detall a l’apartat “Part I: Aplicacions dels drons, Lily Camera Dron“, 

pàgina 53. 
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2. Tipus de drons 

Dins el camp dels drons hi ha una gran varietat, poden ser classificats segons la funció 

que estan destinats a fer, el nombre de motors, les seves prestacions, l’altura màxima 

que són capaços d’assolir… Abans, però, hi ha una classificació prèvia; s’ha de distingir 

entre els drons d’ús militar i els d’ús civil, i, dins d’aquests segons, entre els destinats 

als aficionats o a l’ús comercial. 

 

2.1. Ús militar 

Són aeronaus d'ús exclusiu per a missions militars i no estan a l’abast dels ciutadans. 

Actualment els utilitzen més de trenta països diferents (entre ells Espanya) i el seu èxit 

radica en la seva precisió i en que són vehicles no tripulats; això implica que si són 

abatuts no cal lamentar cap baixa. 

En no haver de portar un pilot són molt més barats que un avió de combat, podent 

portar més càrrega útil, sent molt més fàcil pilotar-los. Per aquest motiu l'exèrcit dels 

Estats Units ja està treballant en diversos projectes per desenvolupar un UCAV que en 

un futur no molt llunyà podria reemplaçar als avions tripulats en combat aeri. 

 

2.1.1. Blanc 

Serveixen per simular avions o atacs enemics en els sistemes de defensa de terra o 

aire. 

 

2.1.2. Reconeixement 

Envien informació militar. Poden ser de grans dimensions i volar a una elevada altura 

comptant amb un abast molt gran, o petits (entre aquests destaquen els MUAV8) que 

generalment han d’ésser radiocontralats des d’un radi petit. 

                                                      

8 MUAV: Sigles en anglès que signifiquen Micro Unmanned Aerial Vehicle, “micro” vehicle aeri sense 

comandament. 
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RQ-4A/B Global Hawk HALE 

[Reconnaissance UAV, EE.UU.] 

 Aeryon Scout 
[Quadcopter MUAV] 

 

2.1.3. Combat (UCAV) 

L’acrònim que existeix per referir-se a aquest tipus de drons és UCAV (del terme anglès 

Unmanned Combat Air Vehicle, traduït com “Vehicles No Tripulats de Combat Aeri”). 

Són emprats pel combat o per dur a terme missions molt perilloses que suposarien un 

gran risc si el pilot fos a dins l’aeronau. 

 

 
F99 UCAV 

[“Wombat”, EE.UU.] 

 

 

2.2. Ús civil (aficionat i comercial) 

En aquest apartat es classifiquen els drons segons el nombre de motors que tinguin i 

s’inclouen especificacions acurades de cada tipus, així com també alguns exemples de 

models disponibles al mercat i els seus preus, per il·lustrar les diferències abismals que 

poden arribar a haver-hi entre dos drons amb el mateix nombre de rotors. 

 

2.2.1. Tricopter 

Són aquells drons que només compten amb quatre motors. Cada cop els compradors 

acostumen a adquirir-los amb més freqüència, ja que el seu ús s’està popularitzant.  
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Avantatges 

Degut a que només té tres motors, el pes es més petit i la bateria pot durar entre 10 i 

18 minuts. 

El preu de mercat és el més baix i la relació entre les prestacions que ofereixen i el 

preu fa que molts compradors vulguin comprar-se’l. 

Mola gent està optant per una altra opció: Construir el dron a casa. Aquesta opció és, 

clarament, la més econòmica, tot i que implica un temps a l’hora de construir el dron 

i un risc pel fet que al final pot no funcionar. Però que molta gent opti per fabricar-los, 

implica que les peces no són difícils de trobar i el dron és bastant fàcil de construir. Per 

això, si es compra un Tricopter i es trenca, és molt fàcil aconseguir recanvis i substituir-

los. 

Desavantatges 

Menys motors, menys potència, més dificultat de vol i menys facilitat per executar 

acrobàcies a l’aire, que és, en definitiva, el que busca el comprador. Més difícil, però 

no impossible, tot i que requereix un domini molt més elevat del que es necessita amb 

un Quadcopter. 

La majoria dels Tricopters utilitzen servos9, cosa que dificulta encara més volar amb 

un d’aquests drons. 

Són molt inestables, i quan falla un sol dels tres motors, el dron cau, sense possibilitat 

de ser estabilitzat abans de l’impacte contra el terra. 

Exemples 

 

 

 
M71 

[6-Axis Gyro 360] 
31,82€ 

 
HMF Y600 Copter 
[Motor AT10 F10811-E] 

352,34€ 

                                                      

9 Servo o servomotor: És es un dispositiu actuador que té la capacitat d’ubicar-se en qualsevol posició 

dins del seu rang d’operació, i de mantenir-se estable en dita posició. 



TREBALL DE RECERCA: ELS DRONS AL SERVEI DE LA CIUTAT CORNELLÀ DE LLOBREGAT, 2017 

30 | P à g i n a  

 

2.2.2. Quadcopter 

Els Quadcopters són aquells drons que es componen de quatre motors. Acostumen a 

ser els més venuts i comprats per persones considerades “aficionades”, que pretenen 

utilitzar-los com a instruments de gravació d’imatge; així que la majoria d’ells ja porten 

incorporada una càmera i els càlculs de la durabilitat de la bateria (que oscil·la entre 7 

i 15 minuts) i del pes (els més petits, uns 300g, els més grans fins a 4 o 5 kg) ja porten 

incorporada aquesta variable. 

Això, però, no descarta que hi ha altres persones que el volen emprar per al transport 

de càrregues útils o per realitzar vols acrobàtics. A l’hora de decidir-se per un model, 

és important tenir en compte la finalitat per a la qual és comprat el dron. 

En quant als preus, poden ser molt variats: des dels anomenats “Mini-drons” (que 

poden costar entre 20 i 50 euros) als de pilotatge “semi-professional” (els preus dels 

quals oscil·len entre els 80 i els 2’500 euros). 

Avantatges 

Són els preferits per la gent que vol un dron i té la intenció de fer-lo volar com un 

simple hobby. Això es deu, en part, a la seva gran agilitat i la possibilitat d’accelerar 

veloçment. Això fa d’aquest tipus de drons uns models idonis per realitzar maniobres 

i piruetes. Acostumen a ser fàcils de volar: Venen amb programes preinstal·lats que 

ajuden al pilot: Un control de l’aeronau més intuïtiu, sistema auto-estabilitzador quan 

estan enlaire, imatges en temps real…Tenen una estructura més robusta que la dels 

Tricopters i una major capacitat de càrrega que aquests 

Els preus són molt variats i competitius, segons el dron i les prestacions que es vulguin 

obtenir. A més, molt poques vegades serà necessària una reparació de qualsevol de 

les peces que el componen. 

Desavantatges 

Al comptar només amb quatre motors, tot i que el dron vingui amb un sistema amb 

un aterratge d’emergència integrat en cas que qualsevol d’ells falli, es molt difícil que 
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l’artefacte pugui aterrar correctament sense patir un xoc. La inestabilitat creada per 

el mal funcionament d’un dels motors conduirà, sovint, a una col·lisió.10 

A més, com més petits són els motors, menys capacitat de càrrega tenen. Si es vol un 

dron pel transport, o bé s’ha d’optar per un Quadcopter de dimensions considerables 

o per un dels seus germans amb més motors. La seva velocitat, com en els helicòpters, 

és limitada. Això fa que no siguin gaire emprats per les entitats que veuen en els drons 

utilitats per a l’ús comercial. Les empreses sovint es decanten més per drons 

Hexacopter o Octocopter (sis i vuit motors respectivament), que compten amb un vol 

més segur pel fet d’augmentar el nombre de motors que fan que l’aparell es mantingui 

enlaire. 

Exemples 

 

 

 
DJI Phantom 3 PRO 

899.00€ 
 Syma® X5SC-1 Falcon 

39.90-42.00€ 
   

 

 

 

 Swann XCTOY-QVDRONE-GL QuadForce 
599.00€ 

 

 

                                                      

10 Explicat amb més detall a l’apartat “Part I: 3. Funcionament d’un dron d’ús civil i/o comercial”, pàgina 

38. 
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2.2.3. Hexacopter 

Els Hexacopters són aquells drons que tenen sis rotors. Estan ja més enfocats cap al 

pilotatge professional, essent de dimissions més grans que els Tricopters i 

Quadcopters, un pes més alt i la mateixa durada de la bateria. 

Són més segurs i potents, però també molt més cars, tant de comprar com de reparar 

en cas que alguna de les seves múltiples peces falli, es trenqui o s’espatlli, cosa que no 

acostuma a passar. Tot i així, no són els més comprats pels consumidors que aspiren 

a utilitzar-lo com a joguina o alguna altra ocupació similar, ja que el seu preu elevat fa 

que el comprador s’ho pensi dues vegades abans de endur-se un d’aquests artefactes. 

En aquest tipus de drons, ja no hi ha tanta diferència de preu com en els Quadcopters, 

però tampoc existeixen models econòmics. Hi ha tres formats de compra: KIT11, ARF12 

i RTF13. La quantitat de diners que costa cada format és considerablement més 

econòmica en els KIT (que acostuma a rondar els 300€, però s’ha de tenir en compte 

que el comprador s’haurà de gastar més diners en les peces restants) i molt mes cara 

en els RTF (en el qual s’inclou tot el necessari per a que el dron voli, i per tant no s’han 

de gastar més diners que el preu del dron, malgrat que aquest acostuma a oscil·lar 

entre els 1,500€ i els 2’000€). 

Avantatges 

La seva velocitat de vol, d’elevació i la seva potència són més altes que les dels seus 

germans petits (els Tri i Quadcopters), ja que compta amb tres i dos motors més 

respectivament. I és precisament gràcies a aquesta segona característica que el seu 

vol és molt més segur, sent capaços d’aterrar amb relativa comoditat si un dels seus 

motors falla. Si un segon deixa de funcionar, serà la posició que ocupava aquest dins 

l’hexàgon “imaginari” que formen els sis rotors el que decidirà la facilitat (i, en molts 

                                                      

11 KIT: En aquest preu només hi ha inclòs el dron, sense res més. Per això és molt més econòmic respecte 

als dos altres preus. 

12 ARF: Acrònim en anglès que significa Almost Ready to Fly. El model de dron ve gairebé llest per volar, 

però li falten algunes coses: TX/RX (transmissor i receptor d’ordres), el carregador, la bateria… 

13 RTF: Acrònim en anglès que significa Ready To Fly. El model de dron ve preparat amb tot el necessari 

per a fer-lo volar: el carregador, el comandament, la bateria, TX/RX… 
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casos, dificultat) de l’aterratge. No obstant, estem parlant que, en el mateix vol i en un 

espai molt curt de temps, una tercera part dels motors del dron deixin de funcionar i, 

tot i així, existeix una possibilitat d’un aterratge sense perill. També és important 

destacar que l’alçada màxima que poden assolir és molt superior respecte als altres 

dos models, amb una gran capacitat de ser controlats i dirigits amb relativa facilitat. 

També s’ha de tenir en compte que són drons més pesats i, tot i que això en sí no és 

una avantatge, sí que fa que es poden afegir més accessoris (per exemple, una càmera 

que gravi imatges de més qualitat). Així que, per exemple, són una possible opció per 

a transportar paquets a domicili en un futur proper, com ja està investigant actualment 

la corporació d’Amazon. 

Desavantatges 

El seu preu és més elevat, ja que ofereixen més prestacions. També són de dimensions 

majors, cosa que dificulta el seu vol en espais petits o estrets. 

Les diferents parts que formen el motor són cares a l’hora de comprar-les i, també, si 

necessiten ser reemplaçades. 

Exemples 

 

 

 
Century® UAV NEO 940C 

KIT: 293.12 € ($325.00) 
ARF: 1’001.10€ ($1’110.00) 
RTF: 2’011.32€ ($2’230.00)  

Tarot 810 
335.00€ 

Estructura de Fibra de Carboni, redueix el pes, 
augmenta la tenacitat i també el preu 
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 DJI F550 
ARF: 265.00€ 

 

 

2.2.4. Octocopter 

Els Octocopters són aquells drons formats per vuit motors. Estan completament 

encarats cap als compradors que piloten drons de forma professional i també als 

fotògrafs que es dediquen a aconseguir fotos de gran qualitat. 

Avantatges 

Són molt estables i poden arribar a perdre fins a tres motors i es possible aterrar sense 

produir cap xoc, tot depenent de la posició que ocupin aquests rotors dins del 

sistema.14 

Són capaços de transportar un equip d’imatge molt pesat. I, és clar, de més qualitat. 

Això és el que busquen els fotògrafs, ja que els seus equips per aconseguir imatges són 

grans, pesats i cars. És per això que els Octocopters són el tipus de dron comercial i 

civil més adient per a dur a terme aquestes funcions. 

Són molt ràpids, àgils i amb moltíssima potència, proporcionada pels seus vuit motors. 

De la mateixa manera, la altura màxima que poden assolir és també molt alta, superant 

la dels Hexacopters i els seus altres “germans petits”. 

Desavantatges 

El preu es considerablement més alt, molt superior a qualsevol dels altres tipus de 

dron comercial. Són molt grans i, per tant, difícils de transportar. La durada bateria, al 

                                                      

14 Explicat amb més detall a l’apartat “Part I: 3. Funcionament d’un dron d’ús civil i/o comercial“, pàgina 

38. 
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haver de repartir-se entre vuit motors molt potents, disminueix, així que es compta 

amb menys temps de vol. 

Exemples 

 

 

 

DJI Spreading Wings S1000 
2’004.26€  

Vulcan Heavy Lift 
5’292.84 ($5’950.00) 

 

 

2.3. Alçada màxima 

2.3.1. Handheld 

Es tracta d’un VANT de dimensions molt petites però que pot arribar a recórrer 2 km 

sense perdre la senyal. A més, pot arribar a assolir una altura màxima 

d’aproximadament uns 600 metres. Això els fa ideals per ser emprats com a petites 

eines de reconeixement en el terreny militar. De fet, molts d’ells estan camuflats sota 

la forma de petits ocells o insectes, cosa que permet que es mimetitzin amb el paisatge 

amb molta més facilitat. 

 
Dron Handheld 

[Utilitzat per soldats britànics pel reconeixement del terreny 
quan eren a Afganistan. Handheld significa “portàtil”] 

 

2.3.2. Close 

La majoria dels drons d’ús personal descrit en l’apartat anterior es podria englobar en 

aquest grup, segons la altura màxima, ja que, al ser drons no-militars, les necessitats 

https://www.amazon.es/DJI-CP-SB-000129-Spreading-Wings-S1000/dp/B00QTZMD3W/ref=sr_1_fkmr0_1?ie=UTF8&qid=1473959763&sr=8-1-fkmr0&keywords=DJI+Spreading+Wings+S1000
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que tenen respecte a l’amplitud del vol solen ser poques. Estan dissenyats per poder 

assolir una altura màxima de 3 km i una distància de fins a 10 km. 

 

2.3.3. NATO 

És un dron que està ja més encarat cap a l’ús militar, capaç d’assolir fins a uns 10’000 

peus d’altitud, i amb 50 km d’abast. 

 

 

 

 
Dron NATO 

[Utilitzat pels EE.UU. com a força aèria (Air 
Force), també conegut com a Hawk dron] 

 

 

2.3.4. Tactical 

Com el NATO, el Tactical és ja un tipus de dron únicament d’ús militar. Pot arribar als 

18’000 peus d’altitud aproximadament, i té un abast d’uns 160 km. 

 

 

 

 Dron Tactical 
[Pertanyent a Turquia, és el model Bayraktar TB2] 

 

 

2.3.5. MALE  

El MALE (medium altitude, long endurance) arriba fins 30’000 peus d’altitud i compta 

amb un abast d’uns 200 km. 

 

 

 

 
Dron MALE 2020 

[Projecte Europeu, el futur dron que està sent 
dissenyat per Airbus, Dassault i Finmeccanica] 
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2.3.6. HALE 

El HALE (high altitude, long endurance) pot arribar a assolir un 30’000 peus d’alçada i 

té un abast indeterminat. 

 

 

 

 
Dron HALE RQ-4A/B Global Hawk 

[Pertanyet als EE.UU.] 
 

 

2.3.7. Hiperònic 

És d’alta velocitat, supersònic (Mach 1-515) o hipersònic (Mach 5+16). Arriba a assolir 

uns 50’000 peus d’altitud (també coneguda com altitud suborbital) i té un abast d’uns 

200 km. 

 

2.3.8. Orbital 

Orbita en òrbites terrestres baixes (Mach 25+17). 

 

2.3.9. CIS lunar 

Viatja entre la Lluna i la Terra. 

  

                                                      

15 Mach 1-5: Velocitat que es d’una a cinc vegades la velocitat del so en l’aire (340m
s⁄  aproximadament). 

16 Mach 5+: Velocitat que supera cinc vegades la del so. 

17 Mach 25+: Velocitat que supera en vint-i-cinc vegades la adquirida pel so quan aquest es transmet 

per l’aire. 
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3. Funcionament d’un dron d’ús civil i/o comercial 

Abans d’explicar el com funcionen aquests dispositius que, a primera vista, semblen 

poc més que hèlices, una sèrie de motors i plàstic, s’ha de precisar que el seu 

funcionament no és pas senzill. 

S’hauria de començar explicant que la diferència entre un helicòpter i un dron és que 

aquests segons tenen un cert nivell d'autonomia; poden volar, mantenir-se a la 

mateixa altura o desplaçar-se sense la participació d'un pilot. Michael Perry, gerent de 

relacions públiques de DJI, explica a la revista americana Time: “La capacitat d'auto-

estabilitzar-se, de ser capaç de mantenir una posició basada en GPS, […] és el nivell 

d'autonomia que realment fa que sigui un dron”. 

Aquest detall és clau quan s’analitzen les evidents diferències entre l’aeromodelisme18 

i els avions no tripulats: els “còpters intel·ligents” tenen múltiples rotors. Mentre els 

“còpters RC” també poden tenir hèlixs, els drons d’aficionats (no els militars) les 

necessiten per tal d'aconseguir el nivell de control requerit per ser autosuficients. 

“Quan es tenen múltiples rotors, s'obté una gran quantitat de beneficis molt 

interessants. Per exemple, […] Si un dels motors falla, l'avió pot encara romandre en 

l'aire, […] perquè, com més rotors tingui, major serà la sustentació de la aeronau. […] 

A més, això li permet transportar una càrrega útil més pesada, com […] quan s'està 

adjuntant una càmera a un avió no tripulat. I, finalment, si té més rotors, això permet 

als dissenyadors reduir la mida de les hèlixs, fent que sigui més manejable i encara més 

segur d'utilitzar”, senyala Perry. 

Però es necessita una font d'energia per aconseguir que aquestes hèlixs girin. El drons 

normalment venen amb una bateria extraïble que proporciona al voltant de 12 minuts 

de temps de vol. Molts fabricants d'avions no tripulats venen bateries addicionals. 

Però més potència significa més pes, que és el motiu pel qual aquestes màquines 

aconsegueixen estar tan poc temps enlaire. Per tal de fer-ho, els drons requereixen un 

                                                      

18 Aeromodelisme: és un petit avió no tripulat o, en el cas d'un model a escala, una rèplica d'un avió 

existent o imaginari. Hi ha dos grups bàsics: voladors i no voladors. 
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comandament, cosa que el pilot utilitza per posar-lo en marxa, aterrar i volar. Els pilots 

han de comunicar-se amb l’aeronau mitjançant l'ús d'ones de ràdio. 

 

 

 

 Eixos de rotació19  

 

Quan s’està volant, tots els moviments que duu a terme el dron es basen en el gir d’un, 

dos o els tres eixos de rotació: l’eix vertical, el longitudinal i el transversal. La variació 

de cadascun d’ells té un nom i en “girar” s’altera la direcció, l’alçada, el sentit… de vol 

de l’aeronau. Quan és l’eix vertical el que es mou, el nom que rep aquest moviment és 

guinyada. El dron realitza un moviment de rotació sobre el seu mateix eix, girant a 

dreta i esquerra sense inclinar-se cap a un costat o l’altre. Si l’eix que rota és el 

transversal, el nom que rep aquest moviment és capcineig. S’inclina la part frontal, 

deixant les dues hèlixs a més o menys altura respecte a les dues del darrere. El dron 

descriurà un moviment que reduirà o augmentarà la seva altura respecte al terra, 

sempre i quan es mantinguin la rotació de l’eix i la potència dels motors. I, per últim, 

si és longitudinal el que s’altera de la seva posició inicial (tant si és en sentit horari o 

antihorari) el moviment rep el nom de balanceig. Això inclinarà cap a un costat el dron, 

deixant dues hèlixs a una altura superior de les altres dues i fent variar l’alçada i la 

direcció del dron (d’esquerra a dreta i viceversa), però només mentre es mantinguin 

la rotació de l’eix i la potència dels motors. 

Aquests tres eixos són els mateixos que els de qualsevol avió i, tot i que el seu 

funcionament i execució són lleugerament diferents, el resultat és el mateix. 

                                                      

19 Eixos de rotació: Són els tres eixos imaginaris perpendiculars entre si, amb el punt d'intersecció situat 

sobre el centre de gravetat de l'aeronau, respecte als quals es pot pivotar o rotar. 
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No obstant, darrere de la forma gràcil de vol d’un dron (tant si és un de tres motors o 

un de vuit) s’amaga una complexa programació i algoritmes. Mentre l’aeronau està en 

l’aire, executa múltiples lectures amb diferents aparells que porta incorporats. La 

majoria d’ells són per a que ell mateix s’ubiqui a l’espai, sent considerat una màquina 

intel·ligent. No per casualitat, els drons han adoptat una tecnologia de bord similar en 

alguns aspectes als més recents smartphones i altres innovacions molt recents en 

l’àmbit de la tecnologia. Dins de tots aquests sensors, que en general incorporen tots 

els drons amb components més o menys sofisticats, es poden distingir: 

 L’acceleròmetre: És emprat per mesurar la pròpia “inèrcia” dels moviments de 

l’aeronau. 

 El giroscopi: S’usa per saber la velocitat angular del dron en els canvis de 

posició. En alguns casos, és el mateix xip que incorporen molts smartphones 

actuals del mercat. 

 El magnetòmetre: És utilitzat per conèixer la direcció del dron; en aquest sentit 

seria com la brúixola que apunta sempre al nord. 

 El sensor baromètric o altímetre: S’empra per saber amb exactitud l’altura real 

de vol. Per tant, quan se li indica al dron que romangui al seu lloc, aquest xip li 

dirà a l'avió no tripulat que es mantingui a aquesta altura 

 GPS: S’usa per poder conèixer les coordenades en l’espai del dron de forma 

molt precisa. Transmet la seva ubicació al pilot a través del comandament. 

També registra punt d'enlairament de l'aeronau en cas que fos necessari 

tornar sense ajuda. A més, el xip ajuda a mantenir l'avió no tripulat dins dels 

eixos X i Y, sent capaç de corregir el rumb quan bufen vents forts al seu voltant. 

 Un processador: Ha de ser suficientment potent com per realitzar les màximes 

lectures i operacions per segon de forma simultània en base a totes les dades 

que rep, tant dels sensors com del pilot. A més, moltes vegades ha 

d’interpretar aquestes dades. 

Quan es tracta de volar, aquests sensors a bord mantenen avions no tripulats en l'aire 

i funcionals.  
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4. Present dels drons 

4.1. Legislació 

Els drons són la nova moda, un dels focus per al desenvolupament de negocis i 

propostes de valor en aquest segle. Els drons han irromput amb força en el mercat i 

cada cop són més les companyies que s'aventuren a llançar al mercat els seus propis 

drons civils, ja sigui per esbarjo o oci, o per el desenvolupament de projectes 

professionals, tant de continguts audiovisuals, com altres purament de vigilància o 

suport per a altres tasques. 

El problema és que han arribat més ràpid que el que han pogut preveure els òrgans 

reguladors i legislatius. 

La base de l'actual legislació espanyola sobre els drons va ser establerta el juliol de 

2014, quan el Consell de Ministres, en el Reial decret llei 8/2014, del 4 de juliol, 

d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència, 

incloïa la primera regulació sobre l'explotació d'aquestes aeronaus. 

La llei és aplicable a qualsevol dron fins a 25kg, però només per a ús professional. És 

important tenir en compte que la llei només considera com un dron les aeronaus no 

tripulades amb un pes inferior als 150kg a l'enlairament, ja que, per a un pes més gran, 

s'aplica una regulació especial en què intervenen altres qüestions relacionades amb el 

tràfic aeri. 

En aquest sentit, la llei fa tres diferències en funció del pes per aplicar una regulació o 

una altra. L’estàndard, són aquelles aeronaus no tripulades amb un pes en enlairament 

de fins a 25kg, una altra entre 25-150kg i les que compten amb un pes superior als 

150Kg en el moment d’enlairar-se. D'aquesta manera, l'Agència Estatal de Seguretat 

Aèria (AESA) és la que s'encarrega de la regulació de les operacions amb drons de fins 

a 150 kg. Per drons per sobre d'aquest límit, hi ha una normativa a nivell europeu, i 

l'organisme encarregat de regular aquestes aeronaus és l’European Aviation Safety 

Agency (EASA), amb una regulació molt més complexa. 

No obstant això, el més important de tot és en per a què vas a fer servir el dron, 

l’objectiu que li vols donar. La regulació actual només és aplicable als usuaris de drons 

de menys 25 kg que vagin a realitzar treballs tècnics o científics, és a dir, per a l'ús 
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professional de drons. Això és important perquè, per a l'ús recreatiu de drons, no 

existeix una normativa concreta. Més aviat un seguit de recomanacions que fa a AESA 

mentre arriba, prevista inicialment per a finals de 2015, la llei de RPAS (drons) per a 

usos recreatius. 

 

4.1.1. Legislació per a l’ús recreatiu 

Com ja s’ha esmentat abans, no existeix una llei fixa per a l’ús recreatiu de drons, però 

sí una sèrie de recomanacions, que s’han de tenir en compte. En primer lloc, no és 

necessari registrar el dron dins el registre d'aeronaus no tripulades RPAS de l'AESA. 

El dron sempre ha d’estar a la vista del pilot o d’un observador del propi pilot, i en cap 

cas podrà superar els 120 metres d'altura. 

Només es pot volar en zones adequades per a aquesta funció, com zones 

d'aeromodelisme, zones despoblades… Per tant, està prohibit volar en zones urbanes. 

No es pot volar en zones amb aglomeracions de persones, com platges, parcs, 

concerts, casaments, manifestacions, processons… Amb un matís: en algunes zones 

prohibides com platges, es permet el seu ús sempre que en el moment de volar el 

dron no hi hagi aglomeració de persones a les que es pugui posar en perill, com en 

aquests dos exemples: 

No es pot volar de nit ni en condicions climàtiques adverses: amb pluja, vent, neu… 

Està prohibit volar prop d'aeroports o d'infraestructures crítiques, com centrals 

elèctriques, nuclears… i tampoc en zones aèries prohibides o d'ús militar ni en aquelles 

zones en què es realitzin vols d'altres aeronaus a baixa altura, com zones en què es 

realitza parapent, aeromodelisme, paracaigudisme. S’ha de volar a 8km d’aquest lloc 

si és un vol visual i a 15km si es tracta d’un vol instrumental 

Les vulneracions d'aquestes recomanacions es consideren com a imprudència greu i, 

per tant, pot comportar multes de fins a 225. 000 euros. A més, cal tenir en compte 

que la responsabilitat última és del pilot de l'aeronau, així com la responsabilitat civil 

enfront de tercers per mal ús del mateix. 
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4.1.2. Legislació per a l’ús professional 

Tota la regulació sobre drons del Reial decret llei 8/2014, de 4 de juliol, d'aprovació de 

mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència és aplicable a 

qualsevol dron per a ús professional independentment seu pes, amb una excepció.  

L'AESA exigeix el registre de les aeronaus civils pilotades per control remot, que hauran 

d'estar inscrites en el Registre de matrícula d'aeronaus i disposar de certificat 

d'aeronavegabilitat. A més, la llei obliga a que tots aquests drons portin fixada una 

placa d'identificació que inclogui de forma llegible a ull nu, la identificació de l'aeronau, 

número de sèrie, el nom de l'empresa operadora i les dades necessàries per a posar-

se en contacte amb la mateixa. 

La llei determina que actualment només es poden utilitzar drons per a realització de 

treballs aeris com: 

 Activitats de recerca i desenvolupament 

 Tractaments aeris, fitosanitaris i altres que suposin escampar substàncies en el 

sòl o l'atmosfera, incloent activitats de llançament de productes per a extinció 

d'incendis 

 Aixecaments aeris 

 Observació i vigilància aèria incloent filmació i activitats de vigilància d'incendis 

forestals; publicitat aèria, emissions de ràdio i TV 

 Operacions d'emergència, recerca i salvament 

Com a les recomanacions per l’ús recreatiu, la llei determina que els drons 

professionals només podran operar en zones fora d'aglomeracions d'edificis en 

ciutats, pobles o llocs habitats o de reunions de persones a l'aire lliure, en espai aeri 

no controlat, no més enllà de l'abast visual del pilot (a un màxim de 500m), dins de 

l'abast de l'emissió per ràdio de l'estació de control i a una alçada màxima sobre el 

terreny no major de 120m. 

Això sí, la llei posa com a obligació que el vol de qualsevol dron estarà condicionat a 

l'emissió d'un NOTAM (Notice To Airmen o Informació per aviadors) per un proveïdor 

de serveis d'informació aeronàutica, per informar de l'operació a la resta dels usuaris 

de l'espai aeri de la zona en què aquesta hagi de tenir lloc. 
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Els pilots de drons professionals han de ser titulars de qualsevol llicència de pilot. No 

obstant això, el pilot haurà d’informar a l’AESA amb una antelació mínima de cinc dies 

abans de l'inici de la operació. 

La llei exigeix que els pilots de drons professionals siguin titulars de qualsevol llicència 

de pilot, incloent la llicència de pilot d'ultralleuger, emesa d'acord amb la normativa 

vigent, o haver-ho estat en els últims cinc anys i no haver estat desposseïts de la 

mateixa en virtut d'un procediment sancionador. 

És important tenir en compte que els recintes completament tancats (un pavelló 

industrial o esportiu, un centre de convencions o un domicili particular, etc.) no estan 

subjectes a la jurisdicció d'AESA, en no formar part de l'espai aeri, pel que han de ser 

els titulars d'aquests recintes els que poden decidir si autoritzen el vol de drons en el 

seu interior i en quines condicions. A més, en tots els casos, la llei estableix que els 

pilots hauran de disposar d'un document que acrediti que disposen dels coneixements 

adequats de l'aeronau i els seus sistemes, així com del seu pilotatge, emès bé per 

l'operador, bé pel fabricant de l'aeronau o una organització autoritzada per aquest, o 

bé per una organització de formació aprovada. En cap cas el document podrà haver 

estat emès pel pilot que sol·licita l'autorització. 

Aquesta és, ara per ara, tota la regulació per drons, però és d'esperar que, conforme 

es vagi avançat en el seu ús, els successius governs vagin adaptant la regulació a la 

realitat del moment. 

 

 

4.2. Pilotatge recreatiu 

4.2.1. Duels de drons 

L’última moda dels drons: Les baralles entre dos d’aquests aparells a les ordres de dos 

pilots. A la Maker Fair es va celebrar la primera edició, a la qual van estar convidats 

tots els pilots que formaven part d’aquesta comunitat. Els que van assistir, es batien 

en duels, pilotant de formes diferents i extremes els drons, amb l’objectiu 

d’aconseguir fer caure l’altre dron i que toques el terra o que es quedés enredat en 
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les xarxes de protecció que envoltaven el ring, sense que el dron del propi pilot fos 

abatut. 

 

4.2.2. Curses 

Els aficionats dels drons han estat fent volar els seus aparells durant els últims anys. 

Un grup d’aquests són seguidors de les curses de cotxes i motos (com els mundials de 

F1, NASCAR i MotoGP) i els agrada la velocitat. Per això, s’està creant un nou tipus de 

competició: Les curses de drons. Aquestes porten existint uns quants anys, però 

l'esport està a punt d'aconseguir un gran impuls. Un nou grup, Dron Racing League, 

està reunint els millors pilots d'avions no tripulats del món per a una temporada de 

cinc curses. Aquesta és la idea darrere de les curses d'avions no tripulats, on els pilots 

guien el seu petit dron al voltant de circuits complexos. Tot això, mentre que el seu 

cos es manté al seient, experimenten el seu propi vol gràcies a unes ulleres especials 

que ofereixen una vista en primera persona de la càmera del seu avió no tripulat. 

Ara per ara, les curses d'avions no tripulats tenen un públic reduït. Però s’estima un 

gran creixement, que generarà gairebé $2’000’000’000 en ingressos anuals a l'any 

2020. Aquesta indústria fa diners mitjançant la venda de patrocinis, publicitat i venda 

d'entrades.  

 

Circuit de Dubai [Dron World Prix] 

 

4.2.3. Ús personal 

En quant a l’ús exclusivament personal, que és al que la majoria de la gent amb un 

dron es dedica, només s’ha de tenir en compte les recomanacions de l’AESA. Així que, 

la llista de coses necessàries és: Un dron, una càmera i certa idea de com pilotar-ne 

un. Mentre es respectin les normes i suggerències, no s’envaeixi la privacitat (tema 
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molt controvertit ) i la gravació d’imatges no sigui amb fins comercials o econòmics, 

un és lliure de volar el dron. 

I, encara que estigui prohibit volar per les ciutats, és gran el nombre de gent que ho 

incompleix, gravant imatges com les següents: 

 

 

 

París, França  Londres, Regne Unit 
 

 

 

 

Barcelona, Espanya  Los Angeles, Califòrnia, EE.UU. 
 

 

 

 

Roma, Itàlia  Madrid, Espanya 

 

 
Granada, Espanya 
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4.3. Pilotatge professional 

4.3.1. Pilots / Cursos 

Com els drons són quelcom que cada cop s’utilitza més i se li estan donant més 

oportunitats per realitzar diferents tasques, els pilots han de tenir formació. 

És per això que s’ofereixen més cursos i oportunitats laborals a la gent interessada en 

aquest sector (que es va fent més extens i incipient)que combina la informàtica de 

programació i la enginyeria. 

Actualment, l’ús de drons ja té innumerables sortides professionals: imatge, vídeo, 

agricultura, topografia, seguretat, recreatiu… Segons les dades recollides en informes 

realitzats per múltiples empreses que es dediquen als drons i les dades de les escoles 

que entreguen els títols als pilots, s’estima que l’any 2030 la feina coneguda com 

“Operador de drons” serà una de les més demandades. 

Les escoles que ofereixen a la gent interessada aquest cursos i els posteriors certificats 

(emesos per part d’AESA) formen als pilots tant a nivell pràctic com teòric, ensenyant 

les nocions del funcionament i correcte pilotatge i la legislació d’Espanya. 

Els cursos més oferts avui dia són els següents: 

 

 

Nom del curs Duració i prestacions (hores i exàmens) 

Curs de pilot de dron d’AENA (bàsic)  10 dies 

60h de teoria 

20h de practiques 

Examen teòric 

Examen pràctic 

Curs de pilot de dron d’AENA (avançat)  7 dies 

60h de teoria 

4h de pràctiques 

Examen teòric 

Examen pràctic 

Curs pràctic de pilot de dron 7 dies 
Pràctiques 

Examen pràctic 
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En quant a cursos més professionals, enfocats a una activitat concreta, s’ha de 

destacar els següents: 

 

Nom del curs Preu (aproximat) 

Curs d’Agricultura de Precisió 580.00€ 

Curs oficial de pilot de drons 1’028.50€ 

Curs online avançat oficial de pilot de drons 899.00€ 

Habilitació operador de vol 490.00€ 

Pack d’hores de vol 217.00€–280.00€ 

Pràctica curs de piloto de drons 490.00€ 

Curs de muntatge d’un dron i de pràctiques FPV 699.00€ 

Curs teòric de pilot de drons 629.20€ 

 

 

4.4. Mapa de zones de vol permeses i prohibides 

 

 

 
Mapa de zones de vol prohibides a Espanya 

Les circumferències verdes indiquen els 8km de radi respecte a un espai restringit (un 
aeroport, per exemple) per si es vola en mode visual. 

Els cercles vermells representen els 15km, per si s’està duent a terme un vol 
instrumental. 
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Aquest és només un mapa a nivell general. Es pot trobar un mapa amb informació molt 

més exacta i acurada sobre les zones de vol prohibides a tota Espanya en aquesta 

pàgina web: 

<http://sigpac.mapa.es/fega/visor/>   

http://sigpac.mapa.es/fega/visor/
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5. Aplicacions dels drons 

Els drons són aparells que avui dia ja són capaços d’executar tasques que semblen, ara 

per ara, impossibles de realitzar. Si hi ha, però, alguna cosa en la qual coincideixin els 

experts, és que encara no em ni rascat la quantitat increïble de coses que aquests 

dispositius, cada cop més complexos, populars i fiables seran capaços de dur a terme. 

 

5.1. Ús professional 

Actualment ja existeixen empreses espanyoles que ofereixen serveis amb drons. 

Aquestes empreses compten amb equips d'alt rendiment que poden assolir fins als 

2000 metres i una autonomia de vol de 90 minuts. Ofereixen gran varietat de serveis 

aeris en sectors de seguretat, publicitat i imatge, enginyeria, topografia, arquitectura 

i construcció, esports i esdeveniments, i agricultura i ramaderia. Altres activitats, com 

la paqueteria, hauran d'esperar el vistiplau legal per engegar els seves activitats. 

A continuació exposaré una sèrie d’activitats innovadores, distribuïdes per sectors 

empresarials.  

5.1.1. Paqueteria 

Una de les primeres companyies que sembla estar disposada a introduir els drons en 

les seves activitats pròximament és Amazon. Amazon Prime Air és el sistema de 

lliurament que faria ús d'un dron per repartir les compres realitzades a la seva botiga 

en línia. 

Igual que Amazon, Alphabet (Google), DHL o SEUR estan apostant per la utilitat dels 

drons a l'hora de repartir mercaderies, sobretot per la rapidesa i estalvi en costos que 

suposa aquesta activitat. 

5.1.2. Internet 

Facebook vol solucionar el problema d’accés a internet a les zones a les que no arriba. 

Mitjançant l'ús de drons no tripulats, en particular una nau de major grandària que un 

Boeing 737 , la companyia de Mark Zuckerberg persegueix un projecte interessant: 

portar internet a tot arreu. 
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5.1.3. Assistència en incendis i salvament 

Ambulance Dron, com mostren els seus creadors, és l'ús d'un dron que permet 

socórrer persones que patissin un accident o malaltia, per exemple un atac de cor al 

mig del carrer, se’ls atendria d'una forma molt més ràpida que amb els sistemes 

convencionals d'assistència. 

Un grup d'investigadors del CITSEM (Centre de Recerca en Tecnologies Software i 

Sistemes Multimèdia per a la Sostenibilitat), de la Universitat Politècnica de Madrid, 

han creat un programari que detecta de forma automàtica els incendis forestals. 

Gràcies a una sèrie d'algoritmes, aquest sistema ajuda a detectar les diferents 

tonalitats, tant del fum de la combustió com de les flames, i el diferencia de la resta 

de l'entorn basant-se en uns índexs de color. El programari s'ha integrat en aeronaus 

no tripulades . L'ús de drons per a aquesta tasca resulta més rendible que fer-la amb 

mitjans convencionals, com helicòpters o avions de rescat. Amb el valor afegit que, en 

situacions d'emergència, un dron pot aconseguir llocs de difícil accés i major risc sense 

posar en perill a cap ésser humà. Els mateixos autors de la investigació han confirmat 

la utilitat, eficàcia i l'estalvi en costos que suposa aquest sistema, en base als resultats 

obtinguts de proves que ja han estat realitzades. 

5.1.4. Agricultura i ramaderia 

“Dron jardiner” 

No hi ha dubte que els drons són molt útils en l'àmbit agrícola. La seva facilitat de 

maneig i la seva versatilitat han permès realitzar amb èxit moltes tasques, des del 

control de cultius extensius, control de plagues, fumigacions,..  fins a permetre ara la 

reforestació de zones devastades de forma massiva .Un dron, dissenyat per una 

empresa anglesa, carrega una pistola d'aire comprimit que dispara literalment la llavor 

a la terra. Gràcies als mapes 3D d'alta resolució el dron-jardiner aconsegueix una alta 

precisió en la sembra. 

“Dron pastor” 

Un grup de ramaders aragonesos han apostat per la utilització d'aeronaus no 

tripulades per a la vigilància del bestiar. Gràcies a l'avançada tecnologia de sensors 

integrada en els dispositius es podran veure les variacions de temperatura del bestiar. 

Aquestes variacions poden traduir-se en un part imminent, si l'animal es troba en 



TREBALL DE RECERCA: ELS DRONS AL SERVEI DE LA CIUTAT CORNELLÀ DE LLOBREGAT, 2017 

52 | P à g i n a  

 

període de gestació, o també alguna malaltia, que podria provocar la mort de l'animal 

si no és detectada i remeiada a temps. A més d'aquestes característiques esmentades, 

es preveu que el dron també tingui la capacitat d'analitzar i seleccionar les zones més 

adequades per a la pastura del bestiar. 

5.1.5. Medi ambient 

Seguidors de balenes 

La NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) és l'organisme nord-

americà per a la preservació dels oceans, acostuma a recolzar-se en tecnologies 

punteres, com va fer en l'aplicació de tecnologies de reconeixement facial per a la 

classificació i seguiment de balenes. Recollint mostres de la mucosa que recobreix la 

pell del mamífer pel seu posterior estudi. 

Coyote 

Amb el disseny del dron econòmic Coyote, aquesta agència pretén estudiar el cor dels 

huracans que assoten les diferents costes nord-americanes. La principal característica 

d'aquests drons és que són d'un sol ús.  

Drons descontaminants 

Seguint el «modus operandi» de les abelles que porten pol·len al rusc, els drons poden 

usar-se per atrapar la pol·lució de l'aire i reciclar després les partícules nocives com a 

material d'impressió 3D, tal com demostrarà un projecte espanyol d'investigació, 

recentment seleccionat en una competició mundial. 

5.1.6. Construcció i infraestructures 

L'ús de drons en obra civil o edificació està adquirint cada cop més rellevància. Les 

opinions dels experts apunten que la Utilització de drons serà generalitzada en un 

termini no gaire llunyà. Les principals raons que justificarien la utilització de drons en 

construcció són diverses. Primer el seu potencial per a planificar, promoure o 

comercialitzar noves obres o projectes. Des del punt de vista estrictament constructiu, 

la utilització de drons permetrà un millor seguiment de les obres, tant en l'avanç dels 

treballs com en la inspecció de les unitats d'obra, la logística dels treballs o la idoneïtat 

de les mesures de seguretat i higiene en el treball. Finalment les aplicacions que 

podran dur-se a terme combinant les capacitats dels drons amb altres tecnologies com 
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la fabricació digital, els BIM (Building Information Models) i els nous materials de 

construcció, per exemple i molt especialment, per a la construcció dels gratacels del 

futur . 

 La companyia elèctrica Unión Fenosa ja ha revisat 1.300 quilòmetres de línies 

elèctriques i 4.500 suports de la comunitat autònoma gallega, amb l'ajuda de dos 

operaris especials: aeronaus no tripulades. Es tracta d'uns dispositius que realitzen de 

forma més ràpida i precisa la tasca dels operaris, amb el valor afegit de no posar en 

risc la integritat dels mateixos. L'evolució de la tecnologia dron, permet que ja 

s'estudien avenços com la integració d'un braç mecànic a les aeronaus. Aquesta 

mesura podria atorgar als drons noves activitats a realitzar, com retirar objectes que 

es trobin en les línies de tensió, i fins i tot la possibilitat d'estendre els cables de noves 

xarxes. Gràcies a la utilització de les aeronaus no tripulades, la companyia estima un 

augment del 20% en la productivitat dels treballs, de la mateixa manera que una 

reducció del 30% en els seus costos. 

L'Autoritat Portuària d'Avilés, organisme encarregat de gestionar el port marítim 

d'aquesta ciutat asturiana, serà pionera en l'ús de drons per a la gestió de mercaderies 

en aquest entorn. Gràcies a un sistema desenvolupat per dues empreses asturianes, a 

partir de novembre, el port podrà millorar les tasques de mesurament de material que 

els operaris realitzen de forma manual. Tot i que el port d'Avilés serà el primer en 

implantar aquest sistema, altres localitzacions portuàries espanyoles han mostrat el 

seu interès en aquest projecte. Les tasques de gestió es realitzaran mitjançant un dron 

dissenyat per Locis Sigtech, empresa especialitzada en ortofotografia, i una aplicació 

informàtica batejada com Medea, desenvolupada per la companyia tecnològica 

asturiana Terrain Technologies. 

 

 

5.2. Ús recreatiu 

5.2.1. Lily Camera Dron 

Lily Camera Dron segueix a la persona allà on vagi i es pot mullar. Es pot llançar a l'aire, 

o fins i tot a l'aigua i el dron s’enlaira i acompanya el comprador a la distància que 
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s’esculli (d’un mínim de 1.75 metres i màxim de 15), durant uns 20 minuts. Aquest és 

l'últim invent presentat al món dron per a l'oci; un petit equip d'aspecte simpàtic, de 

color negre «mitjanit», Quadcopter, amb càmera inclosa, fàcil de transportar en una 

motxilla i amb tecnologia de seguiment. 

No requereix un pilot i utilitza la visió per ordinador per seguir òpticament tots els 

moviments. Pot arribar a una velocitat màxima de 40km
h⁄ . 

Com el seu cos està segellat i els seus motors protegits, el dron flota i aterra amb 

seguretat a l'aigua. 

5.2.2. Nixie 

Nixie és un dron “pal selfie”, una càmera voladora. Amb un sol gest, el dron es 

desenganxa i s’enlaira, captura el moment, i torna a aterrar. És ràpid, fàcil d'usar i no 

necessita control remot. 

Se l’anomena “dron social”, ja que la seva funcionalitat es basa en la captura d’imatges 

des de l’aire. 

5.2.3. Sky Orbit 

En aquesta línia de “drons socials” també està “Sky Orbit”. Aquest elegant dron d'una 

mica més d’1kg, té un temps de vol d’aproximadament 20 minuts, en els quals 

mitjançant la seva avançada tecnologia, és capaç de seguir a la persona. Està connectat 

al mòbil o tablet mitjançant una xarxa WiFi. A partir d’aquesta connexió, es poden 

aplicar filtres o editar les fotos o vídeos que captura el dron i pujar-los al moment a les 

xarxes socials. 

 

5.3. Ús militar 

El futur dels drons és molt ampli. Ara bé, cada país i exèrcit guarda amb precaució els 

projectes d’investigació per als futurs usos dels drons en l’àmbit militar, essent 

pràcticament impossible informar-se sobre el seu futur en tot allò referent al que és 

militar i als diversos sistemes d’atac i defensa que impliquen l’ús i la millora de les 

tecnologies del “món” dels drons. 
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Part II: Projecte per a l’aplicació dels drons en 

espais de Cornellà 

 

1. Introducció 

1.1. El parc de Can Mercader 

El parc de Can Mercader, el més important de la ciutat de Cornellà de Llobregat, ocupa 

tot el que antigament foren els jardins de l’antic Palau de les famílies dels Comptes de 

Mercader i dels Comptes de Bell-lloc. 

A la part inferior del parc, entre molts d’altres, hi ha una de les coses més 

característiques del parc: el “trenet”, que s’ha convertit en el símbol per a milers de 

visitants: es tracta d’un entramat de vies per on hi circulen trens elèctrics en miniatura. 

El Club d’Amics del Ferrocarril de Cornellà ha reproduït en aquest parc una estació de 

trens en miniatura, els quals poden circular per uns 1.500m de llargada total de vies. 

Una estació de trens, reproduïda amb tots els seus detall, és el punt de sortida 

d’aquest recorregut. Tots els trens estan fets a escala i recorren tota la part inferior 

del parc, passant per espais poblats de vegetació, per un túnel, per ponts... 

 

Estació de trens en miniatura (tot fet 
a escala) de Can Mercader 

 

També hi ha una gran esplanada amb jocs infantils i elements característics dels parcs, 

per a garantir la diversió dels més petits i zones marcades per a la pràctica de l’esport 

i l’exercici físic: són espais lúdics o circuits de salut per a fer exercicis i itineraris guiats. 
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A la part central trobem una antiga estructura de terrasses i jardins que inclou la dues 

peça més emblemàtica del parc: El Palau Mercader, construït entre els anys 1865 i 

1870, està situat just al centre del parc. És un majestuós edifici digne de les famílies 

més importants de l’època, i actualment acull un museu d’arts plàstiques i decoratives, 

i on també s’hi celebren actes culturals. El Palau acull també a la planta superior 

el Museu de les Matemàtiques, un espai on les matemàtiques s’aborden des d’un 

vessant pràctic i lúdic. Exposa la col·lecció 'Experiències matemàtiques', constituïda 

per jocs, construccions i elements diversos agrupats en sales dedicades a la Geometria, 

els Miralls, Càlcul i estadística, Combinatòria i estratègia, i Cartografia. 

 
Palau del parc 

 

El passeig dels plàtans, amb exemplars centenaris, és el camí majestuós que ens 

condueix fins al palau i també l'eix principal del parc: el travessa de sud a nord. A la 

part més baixa hi ha la gran esplanada de jocs amb el trenet. Més amunt, el llac, jardins 

amb glorietes i miradors, els camins, les zones de descans i la piscina ocupen l'espai 

dels antics bancals de cultiu. 

 

Passeig dels plàtans 
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A la part superior del parc, per sobre del Palau, hi trobarem la zona del llac: jardins, 

camins, arbres i vegetació abundant, passeigs… formen un gran jardí on és fàcil gaudir 

de l’entorn natural i de la tranquil·litat. 

A mesura que anem avançant pels camins, anirem descobrint petites places, glorietes 

i miradors, però també trobarem zones d’estada i amplis espais per jugar a pilota. 

En aquesta zona també hi trobarem la piscina municipal: envoltada de palmeres, és la 

protagonista durant els mesos d’estiu. 

La vegetació, més densa a la part central, està formada per una gran varietat 

d'espècies, entre les que destaquen clarament, tant pel nombre com per la seva 

singularitat, els plataners, les palmeres de Canàries i les washingtonicas. 

A més, el parc també alberga el Museu Palau Mercader, un edifici d'interès històric i 

arquitectònic. 

 

1.1.1. Mapa de Can Mercader i els seus arbres 

 

 
 

ARBRES DEL PARC 
Els perennifolis 
Verds tot l’any amb fulles planes i més aviat petites de cutícula dura, fosca i brillant, per poder resistir temporades de 
sequera. 
Palmeres (1-4) 
Margalló, Palmera de Canàries, Palmera excelsa, Washingtònia. 
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Pins i altres coníferes (5-16) 
Vegetals de tronc únic, sense ramificar, amb fulles i flors que neixen de l’extrem. 
Pinsap, Cedre de l’Atles, Cedre de l’Himàlaia, Xiprer blau, Xiprer de Lambert, Xiprer, Ginkgo, Pícea d’Engelmann, Pi de 
Canàries, Pinastre, Pi pinyer, Tuia. 

Altres perennifolis (17-29) 
Casuarina, Garrofer, Taronger Agre, Eucaliptus de Fulla Estreta, Ficus de Cautxú, Grevíl·lea, Troana, Magnòlia, Olivera, 
Fotínia, Alzina, Surera, Pebrer Bord.  

Els caducifolis (30-59) 
Molt variables amb el pas de les estacions, adaptats a llocs amb aigua abundant, de fulles més o menys grosses que cauen a 
la tardor. 
Negundo, Castanyer d’índia, Ailant, Catalpa, Lledoner, Caqui, Figuera, Freixe de Fulla Petita, Acàcia de tres punxes, Xicranda, 
Mèlia, Morera Blanca, Bellaombra, Plàtan, Àlber, Pollancre del Canadà, Pollancre, Pissardi, Roure Cerrioide, Roure de Fulla 
Gran, Roure Americà, Robínia, Gatell, Desmai, Acàcia del Japó, Tell Argentat, Tell de Fulla Gran, Tipuana, Om, Om de Sibèria. 

ARBUSTS I ALTRES PLANTES (1-50)  
Abèlia, Atzavara, Aloe, Miraguà de Jardí, Salat Blanc, Coralet, Buguenvíl·lea, Trompetes, Boix, Cal·listèmon, Bàlsam, Cactus, 
Herba de la Pampa, Cotoneàster, Cràssula, Ciques, Escal·lònia, Evònim del Japó, Margarida Groga, Aràlia, Verònica, Heura, 
Hibisc de Síria, Gessamí Groc, Juniperus, Llorer, Espígol, Lligabosc de Xina, Murtra, Baladre, Vinya Verge, Formi, Fotínia, 
Pitòspor, Pitòspor nan, Gessamí Blau, Bignònia Rosa, Verdolaga Arbòria, Piracant, Aladern, Roser, Romaní Rastrer, Galzeran 
Major, Ginesta, Tamariu, Tecomària, Teucri Blau, Marfull, Glicina, Iuca. 

 

1.2. Els ocells del parc de Can Mercader 

Al Parc de Can Mercader, el més important de Cornellà de Llobregat, hi podem trobar 

moltes aus de diferents espècies. 

En època de cria es poden veure molts ocells, sobretot de jardí, que fan els nius a les 

branques dels arbres o als edificis. Entre els primers hi ha el garrafó, el verdum, la 

cadernera, la garsa i la cotorra de pit gris; d’entre els segons cal citar el pardal comú, 

el falciot negre, l’oreneta vulgar i l’oreneta cuablanca. El pardal i el falciot utilitzen 

forats de les cases, mentre que les orenetes fan nius de fang enganxats a les parets 

exteriors o a cobert interior. 

 

 

 

Garrafó  Falciot negre 

 

Al Parc s’hi duu a terme el Birdwatching, és a dir, l’observació d’ocells. Aquesta 

activitat pot ésser recreativa, com la oferta per l’ANC (l’Associació Naturalista de 

Cornellà), una iniciativa engegada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona juntament 
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amb el Museu de Ciències Naturals. A l’activitat s’hi inclouen tallers, visites guiades, 

itineraris de natura, jocs en família i jornades participatives. 

 

Logotip de l’ANC 

 

Però també es pot dur a terme amb fins més professionals i amb l’objectiu d’estudiar 

tant els ocells com l’ambient en el que habiten. Aquest és, entre d’altres i per exemple, 

el cas del SOCC. 

 

1.2.1. El SOCC 

El SOCC (Seguiment d'Ocells Comuns a Catalunya) és un projecte a llarg termini 

impulsat des de l'Institut Català d'Ornitologia i el Departament de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. El seu objectiu és determinar les 

tendències temporals de les poblacions d'ocells comuns a Catalunya i, mitjançant 

dades recollides i el resultat d’aquestes, generar indicadors ambientals sobre la 

qualitat del medi. Gràcies al caràcter bioindicador dels ocells, les dades ajuden a 

conèixer l'estat dels principals ecosistemes del país i els efectes del canvi climàtic.  

És un projecte científic fonamentat en la participació ciutadana. Com a tal, és obert a 

tots els ornitòlegs que vulguin participar-hi. 

El SOCC és projecte realitzat a Catalunya des de l'any 2002, però també integrat amb 

el Pan-European Common Bird Monitoring Scheme, on s'hi apleguen els seguiments 

d'ocells comuns de 25 països europeus. 

 

“El SOCC és un projecte clau en la producció de 
bioindicadors” 
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2. El recompte d’aus 

Com ja havia esmentat a la introducció, aquesta segona part és un bloc teòric que 

podria arribar a aplicar-se de forma pràctica. Consisteix en el desenvolupament de la 

proposta de fer el recompte d’ocells del Parc de Can Mercader amb drons, utilitzant 

la tecnologia necessària per a realitzar aquesta tasca. Si al final és viable, seria un 

projecte aplicable a tot arreu, amb unes condicions climàtiques adients per fer volar 

el dron. 

 

2.1. Material necessari 

S’inclouen a continuació dues opcions de cada element que es necessita, juntament 

amb una taula amb els preus de cada un i les combinacions possibles que s’haurien 

d’adquirir per portar a terme el projecte. 

Dron: El dron que ha de sobrevolar el parc ha de ser el més professional i segur 

possible, amb una durabilitat de la bateria alta per que pugi analitzar el parc al 

complert. Les dues opcions són: 

a) DJI Spreading Wings S1000 (Octocopter) 

b) ERLE-Hexacopter Dron20 

Càmera (normal): Es necessita una càmera d’alta definició dissenyada per a drons, és 

a dir, de poc pes. Normalment aquests aparells ja en duen una incorporada, però si 

aquesta no disposa de la suficient definició, ha de ser substituïda. Les dues opcions 

a) GoPro HERO5 

b) JVC Adixxion 

Càmera d’infrarojos (tèrmica): La càmera d’infrarojos és la peça clau de tota la 

operació: amb ella es podran detectar les fonts de calor dels cossos dels ocells. Les 

lectures tèrmiques es possible que també puguin llegir el calor desprès pels ous de les 

                                                      

20 A aquest model se li han d’incorporar diverses modificacions (opcions que s’ofereixen a la mateixa 

pàgina de compra) que fan que el seu preu augmenti considerablement, de 999€ inicials a 2’114€, degut 

a que el preu total de les modificacions és de 1’115€. Això s’observa en la “Taula III”, a la pàgina següent. 
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aus. Per aquest motiu, la càmera tèrmica escollida ha de ser de la millor qualitat 

possible, sent més cara que el propi dron (vegi’s a la “Taula III”). Aquestes són les dues 

opcions: 

a) DJI Zenmuse XT 

b) FLIR VUE™ PRO 

Estabilitzador de la càmera: En una operació que requereix precisió, aquesta s’ha 

d’obtenir mitjançant un estabilitzador per a la càmera, tant per la normal com per la 

d’infrarojos. Normalment, els drons que es vénen al mercat amb càmeres externes 

incorporades, ja tenen un estabilitzador específic per a la seva pròpia càmera. Però 

com que s’ha d’instal·lar la d’infrarojos i canviar la que ve incorporada (si aquesta no 

té suficient definició) per la comprada, l’estabilitzador és necessari. El seleccionat és 

el següent: 

a) DJI Zenmuse H3-3D 
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2.1.1. Taula de preus de materials i combinacions 
 

PREU ACCESSORIS PREU FINAL

Opció A DJI Spreading Wings S1000 2635,78 0 2635,78

Opció B ERLE-Hexacopter Drone 999 1115 2114

Opció A GoPro HERO5 429,99 0 429,99

Opció B JVC Adixxion 259 0 259

Opció A DJI Zenmuse XT 6325,88 0 6325,88

Opció B FLIR VUE™ PRO 3499 0 3499

Opció A DJI Zenmuse H3-3D 234 0 234

MATRIAL

CÀMERA (NORMAL)

CÀMERA D'INFRAROJOS

ESTABILITZADOR CÀMERA

DRONES

 
 

PREU TOTAL (€)

AAAA Drone-A, Càmera-A, Infrarojos-A, Estabilitzador-A 9625,65

AABA Drone-A, Càmera-A, Infrarojos-B, Estabilitzador-A 6798,77

ABAA Drone-A, Càmera-B, Infrarojos-A, Estabilitzador-A 9454,66

BAAA Drone-B, Càmera-A, Infrarojos-A, Estabilitzador-A 9103,87

BBBA Drone-B, Càmera-B, Infrarojos-B, Estabilitzador-A 6106

BBAA Drone-B, Càmera-B, Infrarojos-A, Estabilitzador-A 8932,88

BABA Drone-B, Càmera-A, Infrarojos-B, Estabilitzador-A 6276,99

ABBA Drone-A, Càmera-B, Infrarojos-B, Estabilitzador-A 6627,78

OPCIONS DE COMPRA

 

Taula III: Opcions de materials i preus de la combinació d’aquests 
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2.1.2. Gràfics del preu de les combinacions 
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Com es pot observar a les gràfiques, més de la meitat del preu de l’equipament 

necessari per l’operació és el valor de la càmera d’infrarojos (53%-71%), seguida pel 

dron (23%-40%), la càmera HD normal (3%-7%) i l’estabilitzador (2%-4%). 

A més, a aquests preus se’ls ha d’afegir el que costi contractar un pilot amb llicència 

professional per als dos vols, la durada aproximada dels quals s’explica en el següent 

apartat. 

 

2.2. Recompte d’ocells: explicació teòrica 

Aquesta activitat ha d’estar duta a terme per un pilot professional de drons amb 

llicència, en cap cas pot tractar-se d’un aficionat. A més s’ha de tenir una assegurança 

contractada que cobreixi els possibles incidents que poden passar durant el vol i una 

sèrie de permisos descrits a continuació. 
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2.2.1. Moment de vol 

Per realitzar aquest estudi és necessari primer determinar a quines hores es durà a 

terme el vol. Encara que inicialment es podria pensar que el més adient seria en 

qualsevol moment del dia, de fet per obtenir dades més acurades i precises és millor 

volar de nit. 

Si aquest estudi es realitza durant les hores de sol, els ocells estan en constant 

moviment, dificultant la feina de comptar-los correctament. És per això que és 

preferible volar de nit; els ocells estan refugiats en els seus nius, descansant. En 

conseqüència, no es mouen i no poden ser comptats més d’una vegada. 

Encara que podria semblar que són més difícils de veure, ja que no hi ha llum, el vol 

que es fa de nit s’hauria de fer amb la càmera d’infrarojos. Així es detectarien les fonts 

emissores de calor, trobant els ocells que descansen als seus nius. A més a més, 

d’aquesta manera es minimitzen els errors de les lectures, que no es veurien afectades 

per la gent que passeja pel Parc (en canvi, si que ho farien de dia). 

En aquest primer vol, s’intenta determinar la quantitat dels ocells que hi ha i la 

localització dels seus nius. 

No obstant, està estrictament prohibit per llei tant volar de nit com fer-ho per sobre 

de les ciutats o poblacions. És per això que seria requerit un permís especial de 

l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i d’AESA, especificant que el vol es duria a terme 

de nit només en el cas que les condicions climàtiques no siguin adverses. A més, 

precisament perquè el vol es realitzaria de nit, ja no s’estaria volant sobre 

aglomeracions de gent, fet que facilita el no haver de demanar un permís per volar en 

aquestes circumstàncies. Però com que també s’ha de tenir el dron a la vista en tot 

moment i quan és de nit no es pot veure amb claredat, es podria marcar una ruta 

prèvia i indicar al dron que la seguís, fent un procés automatitzat. 

Més tard, seria necessari dur a terme un altre vol, però de dia i amb la càmera normal, 

no pas la d’infrarojos. En aquest segon vol, serà el pilot el que comandi el dron. Com 

que la persona ja sabrà prèviament la ubicació dels nius (obtinguts a partir dels 

resultats del primer vol), hauria de volar a aquests punts i enfocar-los, per poder veure 

amb claredat el nombre d’ous que hi ha a cada un. 
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Ara bé, en aquest segon vol s’estaria volant de dia i això implica volar en un Parc 

d’accés públic on hi ha persones. És per aquest motiu que es necessitaria un altre 

permís diferent, també de part de l’Ajuntament i d’AESA, permetent l’ús del dron en 

aquestes circumstàncies. Si no és possible obtenir-lo, seria necessari tancar el parc 

durant el temps que es duu a terme aquest estudi, fent que es voli sobre una zona on 

no hi ha cap persona. És important destacar que, en el segon vol, només es 

necessitaria el permís per poder volar sobre aglomeracions de gent, ja que es 

realitzaria de dia i amb condicions climàtiques favorables. 

És imprescindible que ambdós vols es duguin a terme en el menor espai de temps 

possible per reduir al màxim els errors a l’hora del recompte. 

 

2.2.2. Bateries necessàries 

La ruta del primer vol ha de quedar preestablerta abans d’ordenar al dron que iniciï el 

seu recorregut. A més, serà necessari portar més d’una bateria carregada si es vol fer 

un estudi precís. Això és degut al següent: 

El Parc de Can Mercader ocupa una superfície de 10.5ha, és a dir, 105’000m2 i la 

velocitat màxima dels dos drons escollits és de 40MPH21, 64 km
h⁄  o 17.7m

s⁄ . No 

obstant, s’hauria de volar a una velocitat molt baixa per evitar imatges mogudes, així 

que es suposa que es volaria a una velocitat mitjana d’1m
s⁄  . S’estableix que el vídeo 

que grava mentre vola cobreix una superfície de 48m2 (6m · 8m), cosa que significa 

que trigarà 2’187,5 segons en sobrevolar tot el Parc, uns 37 minuts. Si se sap que la 

durada mitja de les bateries és de 20 minuts, es necessitarien com a mínim dues; però 

tenint en compte que aquesta duració depèn de la quantitat de pes que hagi de 

transportar el dron i que muntar la càmera d’infrarojos comporta un augment 

d’aquest, seria convenient realitzar un estudi previ sobre la durabilitat de la bateria i 

dur-ne dues de recanvi a la operació. 

                                                      

21 MPH: Miles per hour, Milles per hora 
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Pel vol de dia també podria ser necessària una bateria de recanvi, però com que 

s’haurà de volar a punts ja prèviament localitzats, és possible que no sigui necessari 

utilitzar-la. 

 

2.2.3. Ruta de vol 

 

Esquema de la ruta de vol nocturn 

 

Com ja s’ha comentat en l’apartat 2.2.1. Moment de vol, el segon vol s’ha de fer 

després d’aquest i centrant-se en els punts on s’ha detectat calor. Per tant, és 

impossible fer-ne un esquema previ abans de dur a terme el primer vol de lectures 

tèrmiques, ja que la ruta a seguir que s’establirà variarà en funció de les posicions que 

hagin de ser observades. 
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3. Altres usos per als drons a Cornellà 

Com ja s’ha explicat a l’apartat Part I: 5. Aplicacions dels drons, els drons són aparells 

cop més complexos capaços d’executar tasques complicades; els experts afirmen que 

encara no se sap quantes tasques podran realitzar en un futur no gaire llunyà. 

És per això que, si s’adquireix un bon equip, les seves possibles utilitzacions són tant 

amples com un s’atreveixi a imaginar, sempre que es respecti la legislació vigent en 

cada moment. 

Així doncs, els drons a Cornellà  de Llobregat no s’han de limitar al recompte d’ocells, 

sinó que es pot ampliar molt el nombre de tasques per a les quals es poden utilitzar. 

Encara que algun d’aquests ja està explicat amb detall a l’apartat “Part I: 5. Aplicacions 

dels drons”, aquí se les anomena novament. 

Si bé els drons estaran més presents en societats futures, també és cert que el seu ús 

en nuclis urbans està molt restringit, pels accidents que poden arribar a causar. És per 

això que seran mol usats, però ara per ara no destaquen pel paper que duen a terme 

a les ciutats. 

A més, per totes i cada una d’aquestes funcions o estudis que es podrien dur a terme 

a Cornellà, és necessari demanar els permisos i fer les gestions pertinents per poder 

realitzar-les 

 

3.1. Usos ja explicats amb anterioritat 

En aquesta secció es citen els usos explicats acuradament a l’apartat “Part I: 5. 

Aplicacions dels drons” i aplicables a Cornellà de Llobregat (sent quelcom intern i no 

una agència o entitat externa i no relacionada directament amb la ciutat que duu a 

terme aquestes operacions dins aquesta zona): 

 Assistència en incendis i salvament; pàgina 38. 

 Medi ambient: Drons descontaminadors; pàgina 39. 

 Construcció d’infraestructures; pàgina 40. 
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Part III: Projecte de construcció d’un dron amb 

una impressora 3D 

 

1. Impressores 3D 

Una impressora 3D és una màquina que, a partir d'un disseny fet per ordinador, 

descarregat d'internet o recollit a partir d'un escàner 3D, és capaç de realitzar 

rèpliques de dissenys en 3D, creant peces o maquetes volumètriques. 

Sorgeixen amb la idea de convertir arxius de 2D en prototips reals o 3D. Comunament 

s'ha utilitzat en la prefabricació de peces o components en sectors com l'arquitectura 

i el disseny industrial, tot i que, avui dia, s'està estenent el seu ús en la fabricació de 

pròtesis mèdiques, ja que permet adaptar cada peça fabricada a les característiques 

exactes de cada pacient. 

 

1.1. Funcionament 

El procés d’impressió s’inicia amb l’ordre d’impressió donada des de l’ordinador. No 

obstant, és important tenir en compte certs paràmetres abans de polsar el botó 

d’imprimir, com són: 

 La resolució: És la capacitat de posicionament o de discerniment de distàncies 

de la injecció del material. Pot estar donada per el gruix de la capa, mentre que 

en el plànol X-Y ho està per punts per polzada (ppp). El gruix típic es de 100m 

(0.1 mm), escara que algunes impressores arriben fins a una qualitat de 16m. 

La resolució en el plànol X-Y és comparable a la de les impressores làser 

convencionals. 

 La tolerància: És, en certa manera, més important que la resolució, de la 

mateixa manera que en depèn, encara que hi juguen més factors a més de la 

resolució, tals com la tecnologia i el material emprats. La tolerància no només 
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determina la pròpia tolerància dimensional de la peça impresa, sinó si, en casos 

de gruixos de capes petits, dita peça es realitzable o no. 

 Buida o sòlida: Les peces per dins poden estar buides, amb columnes de 

subjecció que la pròpia impressora crea per imprimir o poden estar “plenes”, 

és a dir, que per dins són completament sòlides. Per a una peça que ha de ser 

resistent i estar sotmesa a pressions i forces (de flexió, esquinçament, 

cisallament, torsió...) seria més convenient que l’obra fos solida. Si, en canvi, el 

que es necessita és una peça no-funcional (una maqueta, quelcom decoratiu…) 

per estalviar pes de la pròpia peça i material, és més convenient imprimir-la 

“buida”. El resultat extern serà el mateix, però depenent de l’ús que se li vulgui 

donar és més convenient triar una opció o l’altra. 

 També és important que el laminat sigui contrari a les capes de la impressió, ja 

que així s’augmentarà la resistència de les peces sense cap augment de pes. 

 Els materials més utilitzats són l’ABS i el PLA; dos tipus de plàstics econòmics i 

comuns. 

 Si la impressora es queda sense matèria base (el plàstic ABS/PLA) continuarà 

imprimint, no notarà que en realitat només està gastant energia sense obtenir 

cap resultat. A més, la progressió farà que comenci a imprimir a l’aire a mesura 

que continuï amb la impressió, motiu pel qual és més pràctic reiniciar la 

impressió que intentar calibrar la màquina i que la reprengui en el punt on 

l’havia deixat. 

La base sobre la que s’incita la impressió pot arribar a assolir els 100ºC. Com més llarg 

sigui el procés, major serà la temperatura assolida, tot i que no passarà de 

l’esmentada. L’extrusor, per contra, arriba amb facilitat als 270ºC, ja que ha de ser 

capaç de fondre el plàstic. A més, és important mantenir-lo net, ja que la pols bloqueja 

l’extrusor creant malformacions en les peces. 
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EntresD UP Plus2 
[Impressora 3D utilitzada per imprimir les peces del 

dron22] 
1’295€ 

 

El volum màxim de la impressió ve determinat per les capacitats de la impressora. La de la 

imatge (EntresD UP Plus2), per exemple, pot imprimir fins a un volum de 1.728 cm3 

(0’001728 m3), 12 cm d’alçada, 12 cm d’amplada i 12 cm de profunditat (12x12x12). Si es 

volen imprimir un parell de peces alhora, es podrà fer, sempre i quan aquestes càpiguen en 

el volum màxim d’impressió i existeixi un espai entre ambdues, perquè sinó la impressora 

les fusionarà accidentalment a l’hora d’imprimir-les. 

Aquests aparells es connecten a qualsevol ordinador mitjançant un USB en la majoria dels 

casos. Un cop se li ha donat la ordre d’imprimir, l’USB es pot extreure, ja que compten amb 

una memòria que els permet seguir imprimint. A més, les impressores de gamma 

professional poden estar funcionant les 24h. 

 

1.2. Curiositats 

 Cada cop amb més freqüència, es portaran impressores 3D a les naus espacials que 

fan viatges cap a l’espai. Així es podran crear peces de recanvi, i no farà falta que 

                                                      

22 Explicat amb més detall a l’apartat “Part III: 2. Dron en 3D: L’estructura amb volum“. pàgina 73. 
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es duguin de forma explícita a la nau. Però, és clar, s’ha d’anar amb compte: Les 

impressions en 3D triguen el seu temps, i poden tardar dies sencers a fer qualsevol 

peça de dimensions grans. 

 Existeixen les impressores de metall, però els preus d’aquestes son altíssims. 

 A l’aeronàutica cada cop s’utilitzen més les peces fetes a partir de ABS i PLA de les 

impressores 3D, perquè es rebaixa el pes de la nau, estalviant en combustible. 

 A Anglaterra és obligatori imprimir un model de la zona del pacient que ha de ser 

operada abans de dur a terme la intervenció mèdica (si aquesta comporta un risc). 

Així, cada peça fabricada s’adapta a les característiques exactes de cada pacient.  
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2. Dron en 3D: L’estructura amb volum 

2.1. Factors a tenir en compte 

Quan es dissenya una peça de qualsevol tipus, és gairebé més important tenir en 

compte amb què es voldrà “crear” després que el propi disseny. 

És imprescindible tenir ja pensat amb què i cóm es voldrà plasmar el dibuix per 

convertir uns traços a llapis sobre una superfície de dues dimensions en quelcom 

tangible en les tres dimensions de la realitat. 

Ja en un context més específic, en el de les Impressores 3D, s’ha de tenir molt en 

compte l’orientació a l’hora d’imprimir la peça. De vegades és la més lògica, d’altres 

no. Per a la impressió del dron, per exemple, les ales van ser impreses en “vertical”: 

 

 

 

Direcció “lògica” d’impressió  Direcció més adient d’impressió 

 

Això es deu a que la impressora no pot començar una impressió a l’aire i, per tant, per 

tal d’imprimir la part superior de l’ala ha de crear moltíssimes micro-columnes de 

suport. De la segona forma, tot i que també se n’han de crear, són moltes menys i la 

peça és molt més fàcil de polir i netejar. 

Estrictament parlant, ambdues formes d’impressió són viables, però el simple fet de 

rotar la impressió 90º (en aquest cas específic) estalvia molt de temps. 

L’altra opció (que no és sempre ni viable ni recomanable, però en ocasions és 

necessària) és “partir” la peça en grups més petits i acoblar després els fragments . És 

també una operació més complexa, perquè s’ha de tenir en compte les alteracions 
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que s’han de fer per tal que la peça encaixi (augmentar la llargada d’alguna de les 

peces, crear petits orificis on les parts allargades hauran d’encaixar…) i tot això tenint 

present que s’ha de deixar un marge, ja que les impressions en 3D que no són 

professionals deixen petites irregularitats que poden tenir com a resultat que les parts 

al final no puguin encaixar. 

En el cas de la impressió de l’ala del dron, es van dur a terme les tres opcions: La forma 

lògica d’imprimir-la, la direcció adient i les particions, encara que d’aquesta última 

opció es van haver de fer dues versions. En totes les imatges següents, les impressions 

es van fer de baix cap a dalt, seguin l’orientació de la imatge de la partició. 

 

 Primera Versió (V1)  

  

        

 

 

 

 

 

Ala superior  Barres de suport  Ala inferior 

 

En aquest cas, l’alçada de les barres va haver d’augmentar en diferents mesures: 

 La Creu: La seva altura va haver de passar de passar de 33mm a 35mm. 

 Els tres pilars lineals i els dotze circulars: de 32mm a 34mm 

Aquest augment és degut a que, tant a l’ala superior com a l’ala inferior, es van haver 

de fer petits orificis, d’1mm de profunditat per a que poguessin encaixar les barres. 
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 Segona Versió (V2)  

  

   

 

 

 

Ala superior (igual a la V1)  Ala inferior i barres de suport 

 

En aquest segon cas, també va ser l’alçada de les barres va haver de ser modificada en 

diferents mesures: 

 La Creu: La seva altura va haver de passar de passar de 35mm (V1) a 34mm. 

 Els tres pilars lineals i els dotze circulars: de 34mm (V1) a 33mm 

Degut a que les barres estaven enganxades a una de les parts de l’ala, l’inferior, es va 

haver d’aplicar una reducció d’1mm, ja que els forats d’aquesta havien desaparegut. 

 

Aquesta va ser la última versió de l’ala, que només ha estat un exemple per il·lustrar 

la quantitat de variables i càlculs que poden arribar a complicar una operació que a 

priori sembla senzilla, com és la impressió d’una peça concreta en una Impressora 3D.  
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3. Dron físic: La construcció 

Un cop ja explicats els factors que s’han de tenir en compte per a poder imprimir el 

dron, és important veure l’avanç d’algunes de les peces des de la versió “Original” fins 

la “Mod-2”. 

En alguns d’aquests exemples, l’evolució de les peces és gairebé inapreciable; en altres 

casos implica una modificació tan gran de la peça que en ocasions sortia més a compte 

redissenyar-la des de zero. 

També es mostren contrastos entre peces polides i sense polir, o ben acabades i sense 

estar-ho. 

 

 

 
ALA SENSE POLIR-ORIGINAL (1)  ALA SENSE POLIR-ORIGINAL (2) 

   

 

 

 
BASE SENSE POLIR-ORIGINAL (1)  BASE SENSE POLIR-ORIGINAL (2) 

   

 

 

 
BASE SENSE POLIR-ORIGINAL (3)  BASE SUPERIOR SENSE POLIR-1ª MOD 
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Els detalls poden no semblar importants en una construcció com aquesta, però el cer 

és que cada una de les peces ha d’encaixar perfectament amb la resta; si no ho fa, 

l’acoblament de totes les peces resulta complicat o impossible. És per això que polir 

les peces, les seves impureses, ajuda considerablement a facilitar la tasca. 

Ara bé, en llimar les peces, el cert és que el plàstic es desgasta. És per això que, si se li 

aplica una mica de calor de forma controlada (amb, per exemple, un assecador de 

cabell), el plàstic es torna a fondre i queda del color de la resta de la peça, sense cap 

indici del seu estat anterior. Si bé és cert que dur a terme aquesta operació és només 

amb un fi purament estètic (no pas com el fet de llimar-les), el canvi i la presentació 

milloren de forma considerable. 

 

 

 

 

BASE INFERIOR POLIDA I ESCALFADA  
BASE INFERIOR SENSE POLIR NI 

ESCALFAR 

   

 

 

 

PROTECTOR DE L’HÈLIX SENSE POLIR-
ORIGINAL (1) 

 
PROTECTOR DE L’HÈLIX SENSE POLIR-

ORIGINAL (2) 
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ALA INFERIOR SENSE POLIR-1ª MOD (1)  ALA INFERIOR SENSE POLIR-1ª MOD (2) 

 

 

 

 
HÈLIX AMB ERROR-1ª MOD (veure la 

foto del costat) 
 DETALL DE L’ERROR DE L’HÈLIX-1ª MOD 

   

 

 

 

PORTECTOR DE L’ALA POLIT-1ª MOD  

TREN D’ATERRATGE SENSE POLIR-
ESQUERRA-ORIGINAL 

TREN D’ATERRATGE POLIT-DRETA-
ORIGINAL 
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Un cop s’han imprès totes les peces amb la darrera modificació i, per tant, tractant-se 

de les peces definitives, es procedeix a fer l’acoblament. 

 

 

 

 

 DETALL: ACOBLAMENT DE LES ALES A LA BASE AMB CARGOLS DE FERRO  

 
 
 

 

 

 

 DETALL: ACOBLAMENT DE LES ALES A LA BASE (VISTA SUPERIOR)  
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 DETALL: ACOBLAMENT DE L’HÈLIX I EL PROTECTOR DE L’HÈLIX A L’ALA 
SUPERIOR, JA ACOBLADA AMB L’ALA INFERIOR I LES BARRES 

 

 
 
 
 

 

 

 

 ACOBLAMENT DE TOTES LES PECES (GENERAL) (1)  
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 ACOBLAMENT DE TOTES LES PECES (GENERAL) (2)  

 

Totes les peces que formen l’estructura del dron definitiu es troben als Annexos, en 

l’apartat de plànols. No obstant, aquí es fa una enumeració d’elles: 

 BASE; formada a la vegada per la BASE SUPERIOR, la BASE INFERIOR+BARRES DE SUPORT 

i el TREN D’ATERRATGE. 

 ALA; formada a la vegada per l’ALA SUPERIOR i l’ALA INFERIOR+BARRES DE SUPORT. 

 HÈLIX; peça única 

 PROTECTOR DE L’HÈLIX; peça única.  
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Conclusions 

Els drons són uns vehicles autònoms que ofereixen múltiples prestacions i que poden 

ser controlats de forma remota. 

El seu ús en l’àmbit militar es remunta a més d’un segle, els seus orígens daten de 

principis del segle XIX. 

En quant a l’àmbit civil, són una de les tecnologies que més destaquen en aquests 

últims anys. Desenvolupats i posats en servei fa menys d’una dècada, els drons poden 

ser usats en infinitat de tasques que l'ésser humà no pot fer, en alguns casos per la 

perillositat de la pròpia feina. 

Degut a que són molt econòmics d'operar, pràcticament no requereixen combustible 

per a dur a terme les operacions i no posen en perill les vides dels qui els pilotant de 

forma remota, són extremadament útils per a moltes tasques: control d'incendis 

forestals, treballs relacionats amb l'agricultura i la ramaderia, la construcció, el control 

i anàlisi de trànsit a les grans ciutats, l’oci… 

He pogut respondre les preguntes plantejades a l’inici del treball: 

 Els drons són uns aparells que porten existint des de pràcticament principis del s. 

XIX, però el salt de passar de ser una tecnologia costosa i només a l’abast del sector 

militar a un objecte d’un preu més o menys assequible i que pot ésser adquirit per 

qualsevol persona, fa que siguin alhora un perill i un avenç. 

El risc que comporten depèn només de la finalitat que els sigui assignada, que 

només el propietari pot controlar. Fer-ne un ús incorrecte pot anar des d’envair la 

privacitat (una infracció de la llei) fins a cometre actes terroristes. 

Ara bé, també és cert que les futures prestacions que ofereixen són tan 

espectaculars que paga la pena córrer el risc, però també s’ha de controlar la 

inhibició dels drons en alguns àmbits i espais. 

 En un futur és possible que realitzin moltes més tasques; tot dependrà de la 

permissivitat o restriccions de la legislació vigent en cada país. 

A Espanya, per exemple, hi ha una legislació provisional mentre no s’aprova una 

normativa específica pels drons, però hi ha altres països (com Estats Units) que ja 
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han dut a terme aquest pas. En el seu cas, la legislació és molt restrictiva, fent que 

moltes de les empreses que investiguen com integrar els drons a la societat 

“emigrin” cap a altres països com Canadà, on les lleis els permeten continuar 

investigant. És el cas d’Amazon, que busca com fer que els drons siguin els 

transportistes del a paqueteria a domicili. És molta la gent que està a favor del seu 

desenvolupament i implantació en la nostra societat, però també és gran el 

nombre de persones que pensen que els límits no són clars, que poden fer perillar 

la vida i violar la intimitat de tothom. Aquestes són les principals qüestions sobre 

les que planen les objeccions d’aquells que s’oposen al desenvolupament dels 

drons, tot i oferir, clarament, un gran nombre d’avantatges. 

Tal com explica en Matt Waite, periodista i professor a la Universitat de Nebraska, 

els drons es podrien comparar amb el cas de la Kodak Brownie, una càmera 

fotogràfica inventada el 1890. Es van posar guàrdies a les platges per impedir que 

la gent pogués dur-la-hi, perquè a la població l’espantava que se li poguessin fer 

fotos en banyador sense el seu consentiment i s’explicava com la vida pública 

anava a quedar destruïda perquè llavors algú podia fotografiar a qualsevol sense 

el seu permís. I, pocs anys després, ningú entenia a què s’havia degut tant 

d’escàndol. Així il·lustra el pensament de la gent, comparant ambdues situacions i 

defensant la implantació dels drons. 

És ja qüestió de cada país i, en última instància, del món sencer, decidir què es fa i 

fins a quint punt farem arribar els drons. 

 Avui dia ja es realitzen missions de rescat de persones amb drons; per tant, és 

factible emprar-los per a activitat de recompte d’éssers vius. 

Majorment es duu a terme mitjançant càmeres d’infrarojos, però també s’han 

donat casos en els que el vol es fa amb una càmera fotogràfica “normal”, buscant 

petits detalls fora de lloc que delatin alguna pista sobre la localització de la 

persona. 

Després de la realització del treball i la informació recollida, es consideraria viable 

el projecte de recompte d’aus al Parc de Can Mercader. 

El principal inconvenient d’aquesta proposta és l’alt cost de l’equipament. Altres 

estarien relacionats amb la seguretat, tant de les persones com dels ocells. 
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En contraposició, l’exactitud de les dades i la rapidesa amb la que s’efectuaria 

l’estudi comporta que els resultats siguin molt fiables. 

 Per a crear l’estructura que després va ser impresa en 3D, primer es va haver de 

dibuixar un croquis a mà amb les cotes més generals. Després, amb el programa 

online de disseny Tinkercad, a partir d’aquest esbós en dues dimissions es va 

generar una estructura tridimensional. L’inconvenient d’aquest programa és la 

poca exactitud amb la que es poden realitzar les peces, així que si es necessita 

quelcom molt precís s’ha d’optar per un programa més professional, com el 

SolidWorks. 

Un cop acabades totes les peces, és necessari crear un acoblament de totes elles i 

comprovar que aquestes encaixen amb exactitud, deixant una distància de marge 

per a possibles errors d’impressió. 

Un cop feta aquesta comprovació, s’han de tenir en compte les limitacions de les 

impressores 3D. És normal haver de crear nombrosos prototips fins trobar el que 

millor encaixi amb la impressió, fent particions de peces i calculant els marges 

d’error que poden arribar a donar-se. 

Posteriorment, es procedeix a la creació dels plànols generals i de detall, amb el 

mateix programa SolidWorks. 

Un cop impreses les peces, el muntatge del dron és laboriós, ja que s’han de polir 

tots els components i ajustar amb precisió per a que els encaixos (prèviament ja 

dissenyats a l’estructura) s’acoblin amb exactitud.  
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En primer lloc vull agrair a la meva tutora de TR el suport que m’ha brindat al llarg de 

tot aquest projecte. Gràcies per donar-me l’ajuda i l’orientació que he necessitat 

durant tot aquest temps, tan en aquelles ocasions en que tenia les idees clares com 

en els moments en que em bloquejava i no acabava de saber com sortir-me’n. 

També vull agrair al meu pare el fet que em fes descobrir els drons, ja que va ser ell el 

que em va introduir en aquest món en compartir la seva passió amb mi i a la meva 

mare per ajudar-me sempre que l’he necessitada. I a tots dos els vull agrair el suport 

que m’han brindat sempre, tant quan els ho demanava com quan ho intuïen. 

Especialment, gràcies al meu cosí, Pere, per ensenyar-me i ajudar-me a utilitzar el 

programa de disseny SolidWorks. 

Agraïments a les dues empreses que van organitzar i em van permetre assistir a la 

reunió sobre les impressores 3D: 

 HERA Holding 

 ENTRESD 

I moltes, moltíssimes gràcies al Citilab, al Joan Güell i al José García, que m’han guiat 

en el disseny del dron i que desprès m’ha permès imprimir cada una de les peces amb 

la seva Impressora 3D. 

Ja per acabar, voldria agrair a totes les persones que m’han donat suport i ganes de 

seguir treballant en aquest projecte. 

Moltes gràcies.  
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Annexos 

1. SolidWorks 

SolidWorks és un software CAD (Computer-aided design; disseny assistit per 

ordinador) per modelatge mecànic en 3D per al sistema operatiu Microsoft Windows. 

En l’actualitat està desenvolupat per SolidWorks Corp., una filial de Dassault Systèmes, 

SA, que es troba a Suresnes, França. 

El programa permet modelar peces i conjunts i extreure d'ells tant plànols tècnics com 

un altre tipus d'informació necessària per a la producció. És un programa que funciona 

en base a les noves tècniques de modelatge amb sistemes CAD. El procés consisteix 

en traspassar la idea mental del dissenyador al sistema CAD, “construint virtualment” 

la peça o conjunt. 

Un cop iniciat el programa, quan es crea un nou document, s’ha d’escollir entre tres 

opcions:  

 

 
Finestra emergent amb les tres opcions per 

crear un nou document 

 

La peça es crea des de zero, amb la idea que es tingui. L’acoblament es realitza a partir 

de peces ja construïdes prèviament, i els plànols poden ésser tant d’una sola peça com 

d’un conjunt d’aquestes (l’acoblament). 
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1.1. Peça 

Per a crear una peça, primer s’ha de dibuixar un croquis. Per a fer-ho, s’ha de 

seleccionar una vista (Alçat-Perfil-Planta) i crear-lo amb les eines següents: 

 

Llista d’eines per crear el croquis 

 

Al final del dibuix, ha de quedar una línia poligonal tancada sense cap segment extra. 

És per això que després de dibuixar el croquis, abans de donar-li volum, s’ha de revisar 

que no n’hi hagi cap. El propi programa establirà múltiples relacions entre les línies 

que es dibuixin; tangències, rectes coincidents, perpendiculars, paral·leles… És 

important destacar que el SolidWorks és un programa en el qual es dibuixa amb cotes; 

és a dir, primer es dibuixa una línia (sense tenir en compte les seves dimensions) i 

després aquesta s’ajusta mitjançant una cota intel·ligent. 

Aquest seria el resultat d’un croquis d’un engranatge, amb totes les relacions 

establertes entre totes les línies (les anotacions en els quadradets verds): 

 

Croquis de la peça 

 

Un cop el croquis està acabat, se li ha de donar volum. Això es fa mitjançant l’opció 

“Extrudir base”. Un cop creada la peça en 3D, es pot polir amb una sèrie d’eines, 

algunes de les quals requereixen que es dibuixi a sobre de la peça un altre croquis. 
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Barra d’eines per passar de corquis a 3D 

 

 

Peça amb volum 

 

Després, aquesta peça es pot editar per afegir-li més coses o retallar-la, segons quin 

sigui l’objectiu. 

  
 

  

Evolució de l’engranatge (Croquis-Tall-Croquis-Extrusió) 
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Després també es poden arrodonir els costats, o crear simetries a partir d’un eix que 

faci de referència (si es fa al croquis, l’eix és una línia constructiva23, si la simetria es 

duu a terme amb un sòlid sencer, l’eix ha de ser un plànol)… 

  

Evolució de l’engranatge (arrodoniment-simetria del sòlid) 

 

1.2. Acoblament 

L’acoblament és la opció que dóna el programa d’unir les peces creades amb la opció 

peça. Primer, s’han d’afegir els diferents components a la pantalla, sense tenir en 

compte la ubicació d’aquests. En el cas de l’acoblament, la barra d’eines que 

s’utilitzarà serà la següent: 

 

Llista d’eines per modificar l’acoblament 

 

Un cop inserits els components, es procedeix a posicionar-los entre ells de manera 

que ocupin el lloc que els toca dins l’acoblament. Això es fa mitjançant la Relació de 

posició, que organitza les peces per a que siguin coincidents, paral·leles, 

perpendiculars, tangents o concèntriques entre elles. 

  

Evolució de l’acoblament (inserció de les peces-col·locació) 

                                                      

23 Línia constructiva: Línia només de referència, sense cap valor a les operacions tridimensionals. 
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El programa ofereix diverses opcions de visualització: 

 

 

 

Sòlid: Cos amb arestes  Sòlid: Cos sense arestes 

   

 

 

 
Sòlid: Dibuix sense arestes ocultes  Dibuix: Amb arestes ocultes 

 

Alguns exemples d’acoblaments més complerts i complexos serien els següents: 

 

 

 
Peça: Cotxe  Acoblament d’engranatges 

 

 

 

1.3. Plànol 

El plànol és la representació de 2D tant d’una peça com d’un acoblament. Només s’ha 

de seleccionar la mida del full (A0, A1, A2, A3, A4) i l’orientació, inserir la peça 
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seleccionant-ne les vistes (normalment Alçat-Perfil-Planta) i finalment agregar-hi les 

cotes pertinents. 

 

 

 

 Plànol de la peça  

 

Per a ampliar aquesta informació, es pot reproduir el vídeo adjunt, anomenat 

SolidWorks.mp4, que mostra a velocitat x48 el disseny de dues peces del dron (base 

completa i ala completa), el muntatge de l’acoblament de totes les parts i el dibuix del 

plànol de l’ala dissenyada.  
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2. Dron en 2D: Plànols amb cotes per parts 

Per tal d’imprimir el dron correctament, es va haver de redissenyar gairebé al complert 

la seva estructura, o fer particions de les peces, fins a un total de tres versions 

diferents. 

A continuació s’inclouen els plànols de cada part que forma el dron i l’acoblament final 

de totes les peces. Així es pot il·lustrar la variació de cadascun dels components del 

dron amb detall. Els plànols adjuntats són en blanc i negre amb les arestes ocultes 

marcades amb una línia discontínua. 

2.1. Plànols “Originals” (V1) 
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Primer prototip de l'ACOBLAMENT final de totes les 
peces que formen el drone

Plàstic

        Vegi's als plànols de detall (Base, Ala, 
Protector de l'hèlix, Hèlix, Cargol, Topall)
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SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:

ACABADO: REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS

NOMBRE FIRMA FECHA

MATERIAL:

NO CAMBIE LA ESCALA REVISIÓN

TÍTULO:

N.º DE DIBUJO

ESCALA:1:1 HOJA 1 DE 1

A2

PESO: 

Acoblament
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Primer prototip de l'ALA del drone
Arrodoniment del sòlid de R0.5

Plànol de detall: Ala (Pertanyent a 
l'Acoblament "Original")

Plàstic
A

8 7

F

23456 1

B

E

D

C C

E

B

D

F

A

468 1357 2

DIBUJ.
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SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
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   LINEAL:
   ANGULAR:

ACABADO: REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS

NOMBRE FIRMA FECHA

MATERIAL:

NO CAMBIE LA ESCALA REVISIÓN

TÍTULO:

N.º DE DIBUJO

ESCALA:1:1 HOJA 1 DE 1

A3

PESO: 

Ala
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Plànol de detall: Base (Pertanyent a 
l'Acoblament "Original")

Primer prototip de la Base del drone
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N.º DE DIBUJO

ESCALA:1:1 HOJA 1 DE 1
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PESO: 

Base
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Protector de l’hèlix 
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Plànol de detall: Protector de l'Hèlix 
(Pertanyent a l'Acoblament "Original")

Primer prototip del PROTECTOR DE L'HÈLIX 
del drone
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TÍTULO:
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ESCALA:1:1 HOJA 1 DE 1
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PESO: 
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Hèlix, cargol i topall 
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Plànol de detall: Hèlix (Pertanyent a 
l'Acoblament "Original")

Primer prototip de l'HÈLIX del drone
Torsió de les pales del sòlid de 90º
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Hèlix
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3.1. Plànols “Mod-1” (V2) 
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  R
3 

 

  R1  

  3,75  

  7
,5

0 
 

  60°    1,50  

  7
,76  

  5
,4

9 
 

  3,50  

  9,35  

  
4,5

0  

  55,12  

  4
3,

73
  

  92,69  

  19  

  46,34  

  
1,

95
  

  R12,50  

  R17,50  

  30,09  

  3
7,

50
°  

  1
8,

82
  

  3
7,

52
  

  4
6,

17
  

  4    3
,2

0 
 

  
5  

  
2,

70
  

  2,80  

  135°  

  
3  

  135°  

  4  

  3,50  

  
1,50    R16,25  

  R13,75  

  2
,5

2 
 

  3,50  

  30°  

  1
,7

3 
 

  1
,7

3 
 

  0
,7

7 
 

  4
4,

19
  

Plàstic

        Vegi's als plànols de detall (Base inferior,  
Base Superior,  Base-Barres, Ala Inferior, Ala-
Barres, Ala Superior, Protector de l'hèlix, 
Hèlix)

Segon prototip de l'ACOBLAMENT final de totes 
les peces que formen el drone

A

12

B

H

11 12345678910

G

F

E

D

C

10 812 6 4 2 111 9 7 5 3

B

E

G

H

D

A

C

F

DIBUJ.

VERIF.

APROB.

FABR.

CALID.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:

ACABADO: REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS

NOMBRE FIRMA FECHA

MATERIAL:

NO CAMBIE LA ESCALA REVISIÓN

TÍTULO:

N.º DE DIBUJO

ESCALA:1:1 HOJA 1 DE 1

A2

PESO: 

Acoblament
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Ala superior 

 



  R1,25  

  35    5
  

  R0,50  

  15  
  7,50    10  

  0
,5

0 
 

  5
  

  3
  

  1
  

  2
  

  1
  

  86,30  
  3,99  

  5,96    21,26  

  117,51  

  3    3  

  R
0,

50
  

  4  

  4  

  3
,2

0 
 

  
3  

  
4  

  5,46  

  5
,4

6 
 

  23,09  

  4
  

  3
  

  3
  

  44,32°  

  1
35

,6
9°

  

  0,90  

  60°  

  
2  

  R12,50  

  R17,50  

  R16,30    R
13

,7
5 
 

  9,35  

  
1,50  

  2,62  

  1,73  

  3
,5

0 
 

  3,50  

  32,11    24,09  

  1,73  

  8
,8

8 
 

  23,60  
  31,26  

  3
,8

2 
 

  0,77  

  20,32  

Plàstic

Segon prototip de l'ALA-SUPERIOR del drone
Arrodoniment del sòlid de R0.5

Plànol de detall: Ala-Superior (Pertanyent 
a l'Acoblament "Mod-1")

A

8 7

F

23456 1

B

E

D

C C

E

B

D

F

A

468 1357 2

DIBUJ.

VERIF.

APROB.

FABR.

CALID.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:

ACABADO: REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS

NOMBRE FIRMA FECHA

MATERIAL:

NO CAMBIE LA ESCALA REVISIÓN

TÍTULO:

N.º DE DIBUJO

ESCALA:1:1 HOJA 1 DE 1

A3

PESO: 

Ala-Superior
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Barres de suport 

 



  3
3 

 
  2

  

  3,80  
  5,05  

  3
3 

 

  3
5 

 

  3
3 

 

  3,40  
  1,50  

  54,91    4,34  

  3,80    3
  

  4,20  

  19,80  

  1,50  

  R16,25  

  R13,75  

  135,77°  

  44,22°  

  4
,6

8 
 

  2
,6

6 
 

  1,53  
  1,53  

  2  

  30°  

  3,40  

  4
7,

57
  

  8
,6

8 
 

  3
7,

24
  

Plàstic

Plànol de detall: Barres de suport (Ala) 
(Pertanyent a l'Acoblament "Mod-1")

Segon prototip de les BARRES DE SUPORT 
(ALA) del drone

6 5 234 1

A

B

C

D

6 5 2 134

D

B

A

C

DIBUJ.

VERIF.

APROB.

FABR.

CALID.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:

ACABADO: REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS

NOMBRE FIRMA FECHA

MATERIAL:

NO CAMBIE LA ESCALA REVISIÓN

TÍTULO:

N.º DE DIBUJO

ESCALA:1:1 HOJA 1 DE 1

A4

PESO: 

A-Barres de suport
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Ala inferior 

 



  35  

  5
  

  117,51  

  21,26    86,19    10,06  

  
1,50  

  
25  

  R17,50  

  
3  

  R13,70  

  R16,30  

  3,50  

  30°  

  
3  

  
4 
 

  23,09  

  24  

  1
35

,6
9°

  

  44,32°  

  3
    3

  
  4

  

  2
1 

 

  6
4,

99
    32,17  

  1,63  
  1,63  

  2,55  

  4
,7

3 
 

  4    4  

  5,96  

  5
,9

6 
 

  135°  

  3
    1

0,
02

  

Plànol de detall: Ala-Inferior (Pertanyent 
a l'Acoblament "Mod-1")

Segon prototip de l'ALA-INFERIOR del drone
Arrodoniment del sòlid de R0.5

Plàstic
A

8 7

F

23456 1

B

E

D

C C

E

B

D

F

A

468 1357 2

DIBUJ.

VERIF.

APROB.

FABR.

CALID.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:

ACABADO: REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS

NOMBRE FIRMA FECHA

MATERIAL:

NO CAMBIE LA ESCALA REVISIÓN

TÍTULO:

N.º DE DIBUJO

ESCALA:1:1 HOJA 1 DE 1

A3

PESO: 

Ala-Inferior
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Base superior 

 



  4
  

  1
  

  2,64    4,38  

  6,64  

  1
  

  42    45  

  42  

  
2,70  

  
3  

  3,50  

  13,25  

  7,50  

  1
3,

25
  

  7,50  

  6,75  

  6
,7

5 
   3,50    2,25  

  45  

  R1  

  R3  

  R1,50  
  R6,25  

  R5,55    R4,45  

  13,25  

  1
3,

25
  

  59°  

  31°  

Plàstic

Segon prototip de la BASE SUPERIOR del drone

Plànol de detall: Base-Superior 
(Pertanyent a l'Acoblament "Mod-1")

C

D

E

B

F

A

23 14

C

F

E

A

B

D

2 14 3

DIBUJ.

VERIF.

APROB.

FABR.

CALID.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:

ACABADO: REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS

NOMBRE FIRMA FECHA

MATERIAL:

NO CAMBIE LA ESCALA REVISIÓN

TÍTULO:

N.º DE DIBUJO

ESCALA:1:1 HOJA 1 DE 1

A4

PESO: 

Base-Superior
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Barres de suport 

 



  2,50  

  4
4 

 
  44,50  

  2,50  

  4
4 

 

  14,99    14,99  

  9,53  

  
2,

50
  

  42  

  4
2 

 

  2
1 

 

  21  

  30°  

  60°  
  R5,50  

  R4,50  

Plàstic

Segon prototip de les BARRES DE SUPORT 
(BASE) del drone

Plànol de detall: Barres de suport (Base) 
(Pertanyent a l'Acoblament "Mod-1")

C

D

E

B

F

A

23 14

C

F

E

A

B

D

2 14 3

DIBUJ.

VERIF.

APROB.

FABR.

CALID.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:

ACABADO: REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS

NOMBRE FIRMA FECHA

MATERIAL:

NO CAMBIE LA ESCALA REVISIÓN

TÍTULO:

N.º DE DIBUJO

ESCALA:1:1 HOJA 1 DE 1

A4

PESO: 

B-Barres de suport
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Base inferior 

 



  45  

  4
  

  2
  

  1
  

  45  

  1
  

  2
  

  
3    6,75  

  6
,7

5 
 

  
5  

  
2,70  

  R1,50  

  3,50  

  1
3,

25
  

  13,25  

  7,50  

  45  

  3,75  
  3

,7
5 

 

  3,75  

  1
0,

50
  

  7
,5

0 
 

  R6,25  

  R5,55  

  R
1 

 

  R
3 

 

  R
4,4

5  

  
7,

50
  

  5
9°

  

  31°  

Plànol de detall: Base-Inferior 
(Pertanyent a l'Acoblament "Mod-1")

Segon prototip de la BASE INFERIOR del drone

Plàstic

C

D

E

B

F

A

23 14

C

F

E

A

B

D

2 14 3

DIBUJ.

VERIF.

APROB.

FABR.

CALID.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:

ACABADO: REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS

NOMBRE FIRMA FECHA

MATERIAL:

NO CAMBIE LA ESCALA REVISIÓN

TÍTULO:

N.º DE DIBUJO

ESCALA:1:1 HOJA 1 DE 1

A4

PESO: 

Base-Inferior
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Tren d’aterratge 

 



  2
  

  4  

  R2  

  75,54  

  4  

  2
8,

66
  

  2
,5

0 
   42,30  

  32,70  

  4,80  
  5  

  50    
4 

 
  2

2,
16

  
  2

,5
0 

   5  

  4,80  

  32,53    3,77  

  
4,80    

5  

  37,50  
  3

7,
50

  

  5
  

  4  

Plàstic

Segon prototip del TREN D'ATERRATGE del 
drone

Plànol de detall: Tren d'Aterratge 
(Pertanyent a l'Acoblament "Mod-1")

C

D

E

B

F

A

23 14

C

F

E

A

B

D

2 14 3

DIBUJ.

VERIF.

APROB.

FABR.

CALID.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:

ACABADO: REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS

NOMBRE FIRMA FECHA

MATERIAL:

NO CAMBIE LA ESCALA REVISIÓN

TÍTULO:

N.º DE DIBUJO

ESCALA:1:1 HOJA 1 DE 1

A4

PESO: 

Tren d'aterratge
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Protector de l’hèlix 

 



 
2,40 

 R2 

 7,50 

 15 

 89,82 

 4,50 
 22,08 

 52,39 
 R2,25 

 1
9,

59
 

 0
,8

0 

 37,50°  37,50° 

 92,69 

 3
7,

50
° 

 4 

 56
,84

  55,12 

 4 

 4 

 8
1,

22
 

Plànol de detall: Protector (Pertanyent a 
l'Acoblament "Mod-1")

Segon prototip del PROTECTOR

Plàstic

6 5 234 1

A

B

C

D

6 5 2 134

D

B

A

C

DIBUJ.

VERIF.

APROB.

FABR.

CALID.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:

ACABADO: REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS

NOMBRE FIRMA FECHA

MATERIAL:

NO CAMBIE LA ESCALA REVISIÓN

TÍTULO:

N.º DE DIBUJO

ESCALA:1:1 HOJA 1 DE 1

A4

PESO: 

Protector
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Hèlix, cargol i topall 

 



  20  

  3  

  1,90  

  3
,5

0 
 

  3
    3

,5
0 

 

  2  

  20  

  2
2 

 

  
20  

  
1,95  

  3  

  1
1 

 

  4
4 

 
  4

4 
 

 

Plàstic

Segon prototip de l'HÈLIX
Torsió a les pales de 75º

Plànol de detall: Hèlix, Cargol i Topall 
(Pertanyent a l'Acoblament "Mod-1")

C

D

E

B

F

A

23 14

C

F

E

A

B

D

2 14 3

DIBUJ.

VERIF.

APROB.

FABR.

CALID.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:

ACABADO: REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS

NOMBRE FIRMA FECHA

MATERIAL:

NO CAMBIE LA ESCALA REVISIÓN

TÍTULO:

N.º DE DIBUJO

ESCALA:1:1 HOJA 1 DE 1

A4

PESO: 

Hèlix
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3.2. Plànols “Mod-2” (V3-DEFINITIVA) 

Acoblament 

 



  4  
  2

  

  R2  

  21,42  

  2
6,

16
  

  5  

  75,54  

  0
,5

0 
 

  
3 

 

  82,18  

  1
  

  3
  

  1
5,

31
  

  
3 

 

  3
,5

0 
 

  3
,5

0 
 

  7,48    R
1,

50
  

  4
3 

 

  3
2 

 

  3
4 

 

  4
1 

 

  4
8,

50
  

  7,39  

  3,70  

  2,52  

  44,52  

  107,56  

  5
  

  50  

  365,09  

  5
0 

 

  262,48  

  1
  

  3,50  

  1
3,

25
  

  
7,

50
  

  R
6,

25
  

  R
3  

  13,25  

  
3  

  4  

  5
0 

 

  16,87  

  7,39  

  1
0,

90
    40,10  

  84,14  

  3  

  37,50°  

  1
3,

08
  

  4
,5

0 
 

  2,40  

  20  

  3  

  4
4  

  
1,95  

  6,75  

  6
,7

5 
 

  R1,50  

  37,50°  

  3
,5

0 
 

  3,50  

  3
,5

0 
 

  3,50  

  R1  

  R
1,5

0  

  135°  

  4
5°

  

  3
,5

2 
 

  27,85  
  3,60  

  4  

  24,09  

  3
,9

9 
 

  1
,2

7 
 

  3
,2

0 
 

  4  
  4  

  3  

  3  

  R196,25  
  R196,24  

  
1,50  

  
1,75  

  60°  

  R
17,50  

  R
12

,5
0 

 
  3,26  

  7
,3

9 
 

  1  

  8
,8

8 
 

  1,73  

  1,73  

  1,02  

  4  

  64,99    22  

  1
10

  

Tercer prototip de l'ACOBLAMENT final de totes les 
peces que formen el drone (Versió Definitiva)

        Vegi's als plànols de detall (Base 
inferior+Barres, Base Superior,  Ala 
Inferior+Barres, Ala Superior, Protector de 
l'hèlix, Hèlix)

Plàstic

A

12

B

H

11 12345678910

G

F

E

D

C

10 812 6 4 2 111 9 7 5 3

B

E

G

H

D

A

C

F

DIBUJ.

VERIF.

APROB.

FABR.

CALID.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:

ACABADO: REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS

NOMBRE FIRMA FECHA

MATERIAL:

NO CAMBIE LA ESCALA REVISIÓN

TÍTULO:

N.º DE DIBUJO

ESCALA:1:1 HOJA 1 DE 1

A2

PESO: 

Acoblament
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Ala superior 

 



  35  

  5
  

  3
  

  117,51  

  21,26    86,19  

  4,10  

  5,96    
2,50  

  7,50  

  15  

  R17,50  

  R12,50  

  3
,8

2 
 

  
2  

  6
0°
  

  9,35  

  3
,5

0 
 

  
3  

  3
    3

  

  3
,9

9 
 

  5
,9

6 
   135°  

  4,99  

  4
,5

2 
 

  23,09  

  35  

  2
1 

 

  4
  

  6
4,

99
  

  44,32°  

  1
35

,6
9°

  

  1,73  

  0,90  

  4,78  

  27,85  
  24,45    24,09  

  2
0,

32
    1,73  

  3
,4

2 
 

  4    4  
  2  

  4  

  2,50  

  R13,60  

  R16,35  

  1,50  

Plànol de detall: Ala-Superior 
(Pertanyent a l'Acoblament "Mod-2")

Plàstic

Tercer prototip de l'ALA-SUPERIOR del drone
Arrodoniment del sòlid de R0.5

A

8 7

F

23456 1

B

E

D

C C

E

B

D

F

A

468 1357 2

DIBUJ.

VERIF.

APROB.

FABR.

CALID.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:

ACABADO: REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS

NOMBRE FIRMA FECHA

MATERIAL:

NO CAMBIE LA ESCALA REVISIÓN

TÍTULO:

N.º DE DIBUJO

ESCALA:1:1 HOJA 1 DE 1

A3

PESO: 

Ala-Superior
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Ala inferior i barres de 
suport 

 



  35  

  5
  

  2
,5

0 
 

  1
  

  1
,5

0 
 

  4,08  

  1
  

  3
4 

 

  117,51  
  21,26    4,10    5,96  

  3
2 

 

  1
,5

0 
 

  3
,5

0 
 

  1,18  
  2,52  

  3
4 

 

  3
7 

 

  3,50  

  4,35  
  2,25  

  3  

  5,96  

  135°  

  4
,5

2 
 

  4,99    23,09  

  3
    3

  

  4
  

  6
4,

99
  

  2
1 

 

  8
,6

5 
 

  20,32  

  2
3,

96
  

  2
7,

96
  

  24,45  

  R17,50  

  
25  

  
3  

  2
,5

0 
 

  R13,97  

  R16,04  

  3,60  

  3
0°

  

  1
35

°  

  1  
  1,25  

  45°  

Plàstic

Tercer prototip de l'ALA-INFERIOR i les BARRES 
DE SUPORT del drone

Plànol de detall: Ala-Inferior i Barres de 
suport (Pertanyent a l'Acoblament 
"Mod-2")

A

8 7

F

23456 1

B

E

D

C C

E

B

D

F

A

468 1357 2

DIBUJ.

VERIF.

APROB.

FABR.

CALID.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:

ACABADO: REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS

NOMBRE FIRMA FECHA

MATERIAL:

NO CAMBIE LA ESCALA REVISIÓN

TÍTULO:

N.º DE DIBUJO

ESCALA:1:1 HOJA 1 DE 1

A3

PESO: 

Ala-Inferior i Bar.
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Base superior 

 



  4
  

  45  

  2,70    2,70  
  2,64    2,64    45  

  
2,

70
  

  R
1,
50

  
  0,15  

  
3 

 

  3
,7

5 
 

  10,50    3
,5

0 
   R6,25  

  R1  

  R3  
  7,50  

  3,50  

  1
3,

25
  

  R
5,5

5  

  R4,45  

  13,25  

  3,50  

  3
,5
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Plànol de detall: Base superior 
(Pertanyent a l'Acoblament "Mod-2")

Plàstic

Tercer prototip de la BASE SUPERIOR del 
drone

C

D

E

B

F

A

23 14

C

F

E

A

B

D

2 14 3

DIBUJ.

VERIF.

APROB.

FABR.

CALID.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:

ACABADO: REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS

NOMBRE FIRMA FECHA

MATERIAL:

NO CAMBIE LA ESCALA REVISIÓN

TÍTULO:

N.º DE DIBUJO

ESCALA:1:1 HOJA 1 DE 1

A4

PESO: 

Base-Superior
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Base inferior i barres 
de suport 
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Plànol de detall: Base Inferior i Barres de 
suport (Pertanyent a l'Acoblament 
"Mod-2")

Plàstic

Tercer prototip de la BSE INFERIOR i les 
BARRES DE SUPORT del drone

C

D

E

B

F

A

23 14

C

F

E

A

B

D

2 14 3

DIBUJ.

VERIF.

APROB.

FABR.

CALID.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:

ACABADO: REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS

NOMBRE FIRMA FECHA

MATERIAL:

NO CAMBIE LA ESCALA REVISIÓN

TÍTULO:

N.º DE DIBUJO

ESCALA:1:1 HOJA 1 DE 1

A4

PESO: 

Base-Inferior i Bar.
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Tren d’aterratge 
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   37,50  

  16,87  

  3
7,

50
  

Tercer prototip del TREN D'ATERRATGE del 
drone

Plàstic

Plànol de detall: Tren d'Aterratge 
(Pertanyent a l'Acoblament "Mod-2")

C

D

E

B

F

A

23 14

C

F

E

A

B

D

2 14 3

DIBUJ.

VERIF.

APROB.

FABR.

CALID.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:

ACABADO: REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS

NOMBRE FIRMA FECHA

MATERIAL:

NO CAMBIE LA ESCALA REVISIÓN

TÍTULO:

N.º DE DIBUJO

ESCALA:1:1 HOJA 1 DE 1

A4

PESO: 

Tren d'aterratge
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Protector de l’hèlix  
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Plànol de detall: Tren d'Aterratge 
(Pertanyent a l'Acoblament "Mod-2")

Plàstic

Tercer prototip del TREN D'ATERRATGE del 
drone

6 5 234 1

A

B

C

D

6 5 2 134

D

B

A

C

DIBUJ.

VERIF.

APROB.

FABR.

CALID.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:

ACABADO: REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS

NOMBRE FIRMA FECHA

MATERIAL:

NO CAMBIE LA ESCALA REVISIÓN

TÍTULO:

N.º DE DIBUJO

ESCALA:1:1 HOJA 1 DE 1

A4

PESO: 

Protector
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Hèlix, cargol i topall  
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Plànol de detall: Hèlix (Pertanyent a 
l'Acoblament "Mod-2")

Plàstic

Tercer prototip de l'HÈLIX del drone
Torisó a les pales de 60º

C

D

E

B

F

A

23 14

C

F

E

A

B

D

2 14 3

DIBUJ.

VERIF.

APROB.

FABR.

CALID.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:

ACABADO: REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS

NOMBRE FIRMA FECHA

MATERIAL:

NO CAMBIE LA ESCALA REVISIÓN

TÍTULO:

N.º DE DIBUJO

ESCALA:1:1 HOJA 1 DE 1

A4

PESO: 

Hèlix
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ault.aspx> 

Escuela de vuelo; [Consulta el 12/10]: 

<http://www.chistaudrons.com/?gclid=CjwKEAjwj92_BRDQ-

NuC98SZkWYSJACWmjhlubra3pkqI6GmDVrR6G5cqBCAEbpf_rj3T-AKTnCiTBoCLtXw_wcB> 

Todo lo que necesitas saber para tener un dron en España; [Consulta el 12/10]: 

<https://hipertextual.com/2016/05/legislacion-dron-en-espana> 

Parc de Can Mercader; [Consulta el 14/10]: 

<http://www.parcesportiullobregat.com/index.p<hp/es/parque-can-mercader> 

<http://www.descobrir.cat/ca/agenda/el-parc-de-can-mercader-150975.p<hp> 

http://www.cursosdedrones.es/curso-piloto-drones-landing?gclid=CjwKEAjwj92_BRDQ-NuC98SZkWYSJACWmjhl6OOG2LjApkfot3NqDkfUc7iz6KxJT3hhgbb3879QRxoCylfw_wcB
http://www.cursosdedrones.es/curso-piloto-drones-landing?gclid=CjwKEAjwj92_BRDQ-NuC98SZkWYSJACWmjhl6OOG2LjApkfot3NqDkfUc7iz6KxJT3hhgbb3879QRxoCylfw_wcB
http://indoorfpv.com/
http://www.mecatronica.es/index.php?option=com_content&view=article&id=174&Itemid=98
http://www.mecatronica.es/index.php?option=com_content&view=article&id=174&Itemid=98
http://www.aeromodelismovirtual.com/showthread.php?t=33724
http://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/cias_empresas/trabajos/rpas/faq/default.aspx
http://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/cias_empresas/trabajos/rpas/faq/default.aspx
http://www.chistaudrones.com/?gclid=CjwKEAjwj92_BRDQ-NuC98SZkWYSJACWmjhlubra3pkqI6GmDVrR6G5cqBCAEbpf_rj3T-AKTnCiTBoCLtXw_wcB
http://www.chistaudrones.com/?gclid=CjwKEAjwj92_BRDQ-NuC98SZkWYSJACWmjhlubra3pkqI6GmDVrR6G5cqBCAEbpf_rj3T-AKTnCiTBoCLtXw_wcB
https://hipertextual.com/2016/05/legislacion-drone-en-espana
http://www.parcesportiullobregat.com/index.php/es/parque-can-mercader
http://www.descobrir.cat/ca/agenda/el-parc-de-can-mercader-150975.php
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<http://www.sortirambnens.com/excursions/excursions-a-parcs-i-jardins/240/parc-de-

can-mercader> 

SOCC; [Consulta el 14/10]: 

<http://www.ornitologia.org/ca/quefem/monitoratge/seguiment/socc/index.<html> 

Birdwatching a Can Mercader; [Consulta el 14/10]: 

<http://www.descobrir.cat/ca/agenda/birdwatc<hing-a-can-mercader-162191.p<hp> 

DJI Spreading Wings; [Consulta el 14/10]: 

<https://www.dji.com/es/spreading-wings-s1000> 

ERLE-Hexacopter; [Consulta el 14/10]: 

<http://erlerobotics.com/blog/product/erle-<hexacopter/> 

GoPro HERO5; [Consulta el 14/10]: 

<http://es.s<hop.gopro.com/EMEA/cameras/> 

JVC Adixxion; [Consulta el 14/10]: 

<http://adixxion.jvc.com/esl> 

FLIR VUE™ PRO; [Consulta el 14/10]: 

<http://www.flir.com/suas/vuepro/> 

DJI Zenmuse XT; [Consulta el 14/10]: 

<http://www.dji.com/es/zenmuse-xt/info> 

DJI Zenmuse H3-3D; [Consulta el 15/10]: 

<https://dronbarato.com/estabilizadores-gimbal-baratos/dji-zenmuse-<h3-3d-1/> 

La nueva ley temporal que regulará el uso de drons para toda España; [Consulta el 14/10]: 

<http://www.dronair.es/nueva-ley-sobre-el-uso-de-drons-en-espana-2>  

Dron; [Consulta 14/10] 

<http://www.eurodron.es/> 

Dron; [Consulta 14/10] 

<http://www.todron.com/> 

http://www.sortirambnens.com/excursions/excursions-a-parcs-i-jardins/240/parc-de-can-mercader
http://www.sortirambnens.com/excursions/excursions-a-parcs-i-jardins/240/parc-de-can-mercader
http://www.ornitologia.org/ca/quefem/monitoratge/seguiment/socc/index.html
http://www.descobrir.cat/ca/agenda/birdwatching-a-can-mercader-162191.php
https://www.dji.com/es/spreading-wings-s1000
http://es.shop.gopro.com/EMEA/cameras/
http://adixxion.jvc.com/esl
http://www.flir.com/suas/vuepro/
http://www.dji.com/es/zenmuse-xt/info
https://dronbarato.com/estabilizadores-gimbal-baratos/dji-zenmuse-%3ch3-3d-1/
http://www.dronair.es/nueva-ley-sobre-el-uso-de-drones-en-espana-2
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Agencia estatal de seguridad aérea, (AESA); [Consulta el 14/10]: 

<http://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/cias_empresas/trabajos/rpas/default

.aspx> 

Asociación de drons de España; [Consulta el 14/10]: 

<http://aedron.com/>  

 

Preus dels diferents tipus de drons; consultat nombrosos dies. L’últim dia: 16/09 

<http://www.amazon.es/> o <http://www.amazon.com/> 

<http://es.aliexpress.com/es_home.htm> 

 

 

TALLERS I REUNIONS A LES QUALS HE ASSISTIT: 

Taller d’ús i pilotatge professional de drons, al Citilab de Cornellà de Llobregat, el 17/02; 

<http://citilab.eu/es/node/5753> 

Xerrada sobre les Impressores 3D i el seu funcionament a càrrec de l’empresa ENTRESD, a 

la qual vaig poder assistir gràcies a l’Associació d’empreses HERA Holding, a les seves 

oficines, el 26/09; 

<http://entresd.es/es/>; <http://www.heraholding.com/> 

 

 

PROGRAMES DE DISSENY: 

Tinkercad: Programa online, emprat pel disseny del xassís del dron Quadcopter, utilitzat 

durant tot el més de juliol, agost i setembre. 

SolidWorks Premium 2015: Programa instal·lat pel disseny del Quadcopter i l’elaboració dels 

plànols pertinents.  

http://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/cias_empresas/trabajos/rpas/default.aspx
http://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/cias_empresas/trabajos/rpas/default.aspx
http://aedron.com/
http://www.amazon.es/
http://www.amazon.com/
http://es.aliexpress.com/es_home.htm
http://citilab.eu/es/node/5753
http://entresd.es/es/
http://www.heraholding.com/
http://www.tinkercad.com/
http://www.solidworks.es/sw/products/3d-cad/solidworks-premium.htm

