
Com internet, els ‘drones’ van sorgir en l’esfera militar,
on s’han desenvolupat durant molts anys. Ara aquests
avions no tripulats s’han democratitzat i popularitzat
en una infinitat de camps, des de la ciència o el cinema,
passant pel sector immobiliari o les operacions de rescat
en catàstrofes naturals

L’enlairament
dels ‘drones’
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El parc nacional i natural deDoñana és un espai
protegit queper la seva ubicació, entreEuropa i
l’Àfrica, és lloc depas, de cria i d’hibernació per a
moltes aus aquàtiques i terrestres. Amés amés,
és un reducte per al linx ibèric i l’àguila imperi-
al. Estudiar les espècies vegetals i animals que
habiten aquesta zona és una tasca titànica imolt
cara, ja que requereix avionetes ohelicòpters per
sobrevolar el parc i fer fotografies, cosa que sol ser,
amés unmètode sorollós que espanta els animals.
Apart, aquestes aeronaus no es poden acostar
gaire al terreny, demaner que les fotos tenenpoc
detall. Recórrer el parc a peu és una opció, i es du
a terme en campanyes específiques, peròhi ha
paratges dedifícil accés. Acaba sent unprocés
molt lent i la informació recollida de seguida està
desfasada.

Facincanys, a l’equipd’investigadorsde l’Estació
BiològicadeDoñanase li vaacudiruna ideaper
resoldreaquestproblema.Vanposarenmarxa
unprojectepioneraEspanya,Aeromab (Aero-
mab.blogspot.com.es), ambquèpretenienaplicar
tecnologies aeroespacials a la conservaciódelmedi
ambient.Vanpensarenundrone, unvehicle aerino
tripulat (VANT)quepodia ser controlat adistàn-
cia.Aleshores, aquests aparells erend’úsgairebé
exclusivamentmilitar, demaneraquevanhaverde
comprarunaaeronaud’aeromodelisme i tunejar-la
ambsoftwarede facturapròpia:hi van incorporar
sistemesdevol guiat, seguiment remot i la tecnolo-
giaFirstPersonView,quepermet seguirdesd’un
ordinadorounesulleres elmateixquevaveient
l’avióencadamoment.

Van ferunprimerviatgeaSud-àfricaperprovar-lo
encol·laboracióambentitats locals.Allàhiha
unparcnatural ambunaaltadensitatde rinoce-
rontsque solien ser l’objectiudecaçadors furtius.
“Acoblemcàmeres tèrmiquesalnostredrone i fem
nombrososvols.Aconseguimdetectar lapresència
d’aquests animals i tambédepersonesqueeren
onno tocava.Lamissióva serunèxit”, explica
JuanJoséNegro,directorde l’EstacióBiològicade
Doñana (CSIC).

Quanvan tornar, vandecidir aplicar l’experiència
aDoñana. “Eracomposarunull al cel queera
capaçdeveure-ho tot, de fotografiar-ho igeorefe-
renciar-ho”, afegeixNegro.Acavall de l’anypassat
i aquest, vanutilitzarunparell d’aquestes aero-
naus, dotadesdemotorselèctrics silenciosos, per

TextCristina Sáez

Unequipd’investigadors
de laUB lideratper José
LuisAraushadissenyatun
avióno tripulatdebaix cost
permillorar laproducció
dels cultiusdeblat. Ésel

cerealmésconsumita l’Àfrica
subsahariana iAmèrica
Llatina.De fet, actualmentel
77%de laproduccióenpaïsos
enviesdedesenvolupament
esdestinaal consumhumà,
però la sequera i labaixa
fertilitatde la terraen limiten
el rendiment. Els científicsde
laUBhandissenyatundrone,
anomenatSkywalker,que

sota lesales téunacàmera
queavaluael creixementde
lesplantes iutilitza càmeres
tèrmiquesperdeterminar la
temperatura i l’estathídric
del cultiu. Eldronepermet
valorar les varietatsperpoder
seleccionar lesmésben
adaptades. El primervol va
seraZimbàbue, i espreveu
enviar-neunaltrealPerú.
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José Luis Araus, biòleg
vegetal de la Universitat
de Barcelona, en un
experiment amb drones

sobrevolar l’àrea imonitorar l’activitatde lesoques
salvatges, ausdeconductapeculiarquemengen
sorraperdigerirmillor els alimentsdursque
prenen.Aquest comportamentes coneixia, peròes
desconeixiaquan i ambquina freqüènciaelduiena
terme.L’equipd’investigadorsesvaproposard’es-
brinar-ho.Elsdrones sobrevolavenunadunaano-
menadaCerrode losÁngelesunparell devegades
aldia i feien fotografies.Desprésdemesosd’estudi,
perprimeravegadaen lahistòria, van trobarun
patród’úsde la sorraqueamplia el coneixement
sobreaquestaespècied’aus.

El de les oques no és l’únic projecte enquèhan
fet servir drones. Fa pochanpublicat un article
científic a la prestigiosa revistaPLoSOne sobre la
ruta de vol del xoriguer petit, una espècie de falcó
molt petit, d’uns 35 cmde longitud i 120 gramsde
pes, del qual hi ha una colònia establerta a l’illa
de laCartuja, a Sevilla, justament a la terrassa de
l’edifici delCSIC.Després de col·locar a algunes
aus un localitzadorGPSque enviava dades segon
a segonde la posició de l’animal, els experts feien
que els drones seguissin i reconstruïssin la ruta de
vol dels rapaços. Amés, els aparells feien fotogra-
fies d’alta resolució quepermetien estudiar deta-
lladament, per exemple, on anaven, què feien, on
trobaven aliment o comdecidien buscarmenjar
enun lloc oun altre.

“Hemesbrinatquearribenaacumularfinsa
250kmderecorregutdiari.Enelmomentquevam
fer l’estudi estavenencebantelspollets, així que
sortienalmatí a la recercade llagosta i grills alsbla-
darsquehihaa 10 i 15kmdeSevilla.Enunsoldia
arribavena ferfinsa setodeuvols”, explicaNegre,
professorde l’EBD-CSIC.

De laguerraa la societat civilEls investigadorsde
Doñananosónelsúnicsquehanrecorregut aun
dronepercompletarmissionscientífiques.L’oenagé
ecologistaWWFvaaconseguir recollir cincmilions
dedòlarsper llançarunprogramadevigilànciade
caçadors furtius enalguneszonesd’Àsia i l’Àfrica
perprovardeprotegir espècies amenaçadescom
l’elefant, el rinocerontoel tigre.ACostaRicaels
drones sobrevolen les columnesd’erupcióvolcànica
delTurrialbaper recollirdadesqueajudinaen-
tendremésbé l’activitatdel volcà i ferprediccions
climatològiquesmésencertades.

I la llistad’aplicacionsenaquest àmbit augmenta
cadadia.De fet, hihaunweb,Conservationdrones.
org, que recull casosd’úsd’aquests avionsenpro-
jectes científicsdestinats a la conservació.

Comhapassat al llargde lahistòria ambmoltes
altres tecnologies, ladelsdrones tambésorgeixdels
laboratoris i investigacionsmilitars.De fet, elGo-
verndelsEstatsUnits la fa servirdesde fagairebé
unsegleperdura termesuposadamentmissions
d’espionatge id’atacs selectius.En lesúltimesdues
dècadeshaenviatdronesdeguerraapaïsos comel
Pakistan i l’Afganistanon, segonsxifres aportades
per laNewAmericanFoundation,hanprovocat
almenys2.500morts entremilitars i civils.
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pràcticament totes les zones
delmón amb conflictes
armats. O des d’un punt
de vista comercial, en fires
d’armament, on països
aliens als Estats Units creen
i presenten els seus propis
drones alternatius.
James Bridle és el fundador
del projecte Dronestagram,
una eina per fer visibles els
llocs bombardejats pels

drones. Fa servir Instagram
i Tumblr, dues plataformes
utilitzades diàriament per
milions de persones, per
revelar les operacions dels
Estats Units a l’Orient
Mitjà.
Bridle penja en xarxes
socials imatges de satèl·lit
obtingudes ambGoogle
Maps de les zones que han
patit un atac de drones i les

acompanya de dades, com
el nombre de víctimes que
hi ha hagut, proporcionades
per The Bureau of Inves-
tigative Journalism, una
organització sense ànimde
lucre dedicada al periodisme
d’investigació i ubicada a
Londres.
Un estudiant deNova York
va provar de desenvolupar
un projecte similar. Va

crear una aplicació que va
voler oferir a través d’iTunes
anomenadaDrones+,
ambquè es podia obtenir
informació actualitzada dels
atacs perpetrats per l’exèrcit
dels EUA, i incorporava
informació sobre possibles
víctimes. De totamanera,
l’aplicació no va sortir al
mercat. La companyia Apple
la va bloquejar.

ELS ‘DRONES’
APROFITEN
ELSAVENÇOS
DELSÚLTIMS
TELÈFONS
I CONSOLES

l’altímetre, les tecnologies fetes servirper calcular
laposicióen l’espaidel telèfon.Lanova tecnologia
ajudaa la capacitatd’emmagatzematgedememòria
i a fabricarbateriesultralleugeresquepermeten
molteshoresd’autonomia.Aquests avenços s’han
aplicat alsVANT,amb laconsegüentbaixadadel
preud’aquests robots.Araespot trobarunmodel
senzill per tot just 300euros.

“Elsdrones tenenaveureambelsmòbils, però so-
bretot amb laconsoladeNintendoWii–assenyala
AndreuIbáñez, creador i organitzadorde l’Asso-
ciacióLleidaDrones (Lleidadrone.com)–.Quan
Nintendovacomençara fabricar-la, necessitava
incorporar sensorsquedetectessin l’orientaciódel
comandamentquanesmou, giroscopis.Enaquell
momenterenextremadamentcars, però l’empre-
saniponavaaconseguir abaratir-los.De fet, els
primersdronescasolanses fabricavendesmuntant
uncomandamentde laWii, agafant-neelsxips i
incorporant-los al robot”.

Elsdronesnosónaltra cosaquenausno tripulades
controlades remotament.L’important ésquesón
intel·ligents, enel sentit quepodencomplirmis-
sionsprogramadesperò tambéprendredecisions
autònomesen funcióde les circumstàncies.Poden
portar incorporadagairebéqualsevol cosa, desde
dispositiusdecapturad’imatge i so,finsa infraro-
jos, càmeres tèrmiques, sensorsperdetectar radi-
acióoemissiódegasoscontaminants...”, assenyala
JordiMuñoz,deDIYDrones.

Són fàcilsd’utilitzar: espodencontrolarmitjançant
unaappdesdel telèfono la tauleta; pilotardesde
l’ordinador, comsi fosunvideojocoprogramar,
perquèvolindemanera totalmentautònoma.N’hi
haalgunsquearribenapesarfinsa700quilos i
costenal voltantdels220.000euros, comelGlobal
Hawk,que sobrevolapaïsos coml’Afganistan
retransmetentvídeoen tempsrealper l’exèrcit
americàubicat aCalifòrnia.D’altres sóncasolans,
fets ambpecesdeLego, i no superenels 365euros.

Pera tots els usosDemoment, jahihauna infini-
tatd’usoscivils. “Se solenutilitzar, sobretot, en
situacionsquepuguinposar lapersonaenperill,
comincendisocatàstrofeshumanes”, apuntaJuan
JoséNegro,deDoñana.Perexemple, al Japóesvan
utilitzarperentrar a la centralnucleardeFukushi-
ma i fer-hi fotografies, quevanajudaradeterminar
la situaciódel lloc. Sónmoltútilsper localitzar
muntanyencsperduts, així comper trobarperso-
nes sota la runa;fins i tothihaundronede lamida

A dalt, biòlegs de l’estació
Doñana-CSIC revisen un
drone per seguir oques
salvatges

A baix, un hexacòpter
a la trobada Lleida Drone
al Parc Científic de
la Universitat de Lleida

Ésun fetqueaquests avionscontrolats adistàn-
cia esvan inventar comunaarmadeguerra famés
d’unsegle, afinalsdelXIX,quanÀustria vautilitzar
globus sense tripularperbombardejarVenècia, tal
comrecull la revistaScientificAmericande l’època.
Més tard, en lesguerresmundials, exèrcits com
l’americà i elnazi ja vanutilitzar avionsno tripulats,
comaesquer iperatacarobjectius.

“Sí, són tecnologiesquevanserdissenyadesper
a laguerra.Peròdesde fa tot just cincanys, s’han
popularitzat ihanpassat a la societat civil. I amans
de lagent, elsusosd’aquests aparells s’hanmulti-
plicat exponencialment”, asseguraelmexicàJordi
Muñoz, fundadorambChrisAnderson (exeditor
de la revistaWired), deDIYDrones, unaempresa
dedicadaa la fabricaciód’avions robòticsno tripu-
latsperaúscivil.

De laWii aldroneAraelsdrones jano sónpatrimoni
exclusiudelsmilitars.Milersd’aquests vehicles ja

solquenel cel ambmissionscientífiques, però tam-
bépercontrolar les collites, gravar seqüènciesdeci-
nema,dura terme tasquesde rescat encatàstrofes,
transportarmedicinesazonesdedifícil accéso fer
retransmissionsesportives.

Cadavegadahihamésempresesdedicadesa fabri-
car-ne i també fòrums i comunitats en líniad’aficio-
nats a lafilosofiadel fes-ho tumateixqueexpliquen
coms’hademuntarunmodel casolàpropi. “Fauna
dècada,unVANTdomèsticnohauriapogutexistir,
perquèésunaantologiade tecnologiesprocedents
dels telèfons intel·ligents”, explicaMuñoz,de27
anys, queva fabricar el seuprimerdrone fa sis anys.

Els sofisticats sensorsdels smartphonesqueportem
a labutxaca sónelsmateixosqueutilitzenaquests
avionsno tripulats.De fet, l’aparicióde l’iPhoneal
mercat va impulsar enbonamesuraeldesenvolu-
pamentdematerialsultralleugers idexipshiper-
miniaturizatspera l’acceleròmetre, el giroscopi i

DRONESTAGRAM

Malgrat que aquest
reportatge està centrat en
l’ús civil, científic i recreatiu
dels drones, el cert és que
aquests artefactes d’origen
militar continuen tenint
un pes determinant en
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Potser nopassaràgaire
tempsabansqueensasse-
guemaprendrealguna cosa
i, en lloc d’un cambrerde
carn i ossos, ensn’atengui un
ambxips, giroscopi i GPS, que
ensportarà la comanda. I la

Amb l’interès suscitatentorn
delsdrones, haemergituna
revista sobreel tema,es trac-
tade JournalofUnmanned
VehicleSystems.Nonomés
preténpublicararticles
científicsenquès’hagin

ELDELS
‘DRONES’
ÉSUNMÓN
QUECREIX,
PERÒSENSE
LEGISLACIÓ
ESPECÍFICA

portarà volant... literalment.
El restaurant londinenc
Yo!Sushi estàprovant el
primerprototipd’Itria, un
minidrone fabricat ambfibra
de carboni capaçdedespla-
çar-sefinsa50metres.Des
dedinsdel local, l’encarregat
pot comandar-lo ambuna
senzilla aplicaciódesde l’iPad
i veureque realmentels plats
hanarribat als clients gràcies

utilitzatavions, sinóque
tambéaspiraaser l’aparador
d’investigacionsque tinguin
aveureambsubmarins,
vaixellsovehicles terrestres.
Elsaeris sónelsméspopulars
per l’abast i lespossibilitats
que tenen. JuanJoséNegro,
del CSIC,éseditorassociat
d’aquestapublicació. I l’únic
espanyolqueen formapart
demoment.

cofundadorde laproductoraaudiovisualTogether
Studio–.El tipusdeplansquevolíemnoespodien
ferdecapaltramanera.Unhelicòpter, perexemple,
ésmassagran inoespot acostar al ciclista”.

Fa pocEndesa va anunciar queutilitzaria aquests
aparells per revisar les línies elèctriques coma
complement a les inspeccions enhelicòpter. I on
també fan furor és en l’àmbit del periodisme. Ja
hi ha diverses universitats dels EstatsUnits que
compten ambassignatures i cursos sobre el que
hanbatejat coma drone journalismoperiodisme
de drone, l’objectiu del qual és explorar i experi-
mentar les possibilitats d’aquest tipus d’aparells
en la professió.

L’altra carade lamonedaTanmateix, no tot sónflors
i violes, i elsdrones també tenenombres.Per co-
mençar, l’úsnoestà regulat. PerAndreuIbáñez, al
capdavantdeLleidaDrones, “hihaunbuit legal.No
hihauna legislacióespecíficaencap llocdelmón,
encaraquepaïsos comelsEUAi laGranBretanya
estanapuntde fer-ho i enel casde laUEespreveu
quedisposid’unprimer informeperabordar l’as-
sumpteel 2015”.

“Fa tempsquereclamemuna legislaciópròpiaper
poderutilitzar elsdronesambfinalitats científiques.
ADoñana femvols restringits, perquèenparcs
naturals estàprohibit volarbaix;ho femperno
coincidir ambvols comercials–assenyalaJuanJosé
Negro–.ElMinisteri d’Indústrianoemetcertifi-
catsperaaquests robots”.

Exigirà la legislacióuncarnetdeconduir especial a
quipiloti undrone? Iquèpassarà si cauenenmans
decriminals i terroristes?L’organitzaciópolítica
(i paramilitar) libanesaHizbul·lahasseguraque té
avionsno tripulats.AColòmbia, les guerrillesde
lesFARChancol·laborat ambnarcotraficantsper
enviarper submaríper control remotfinsa 1.800
quilogramsdecocaïnaamésde 1.600quilòmetres
dedistància.

Tambéespotqüestionar lanostraprivacitat. Si
ara ja somcontínuamentgravatspercàmeresde
seguretat, quèpassaràquan lapoliciapuguiposar
ulls al cel? I elnostreexenspodràespiar, perse-
guir-nos i fer-nos fotos?PerAndreuIbáñez, “com
totes les tecnologies, aquesta tambéespotutilit-
zar enunsentit positiuonegatiu.Elsdronesno
permeten fer resquenoespugui fer ara i, encanvi,
tenenuna infinitatd’aplicacions interessantspera
lahumanitat”.s

d’uncolibrí, elBionicOpter, que simulael vold’una
libèl·lula i queéscapaçdecolar-seaqualsevol racó i
mostrar el que troba.

N’hihamoltesmés.Perexemple, enagricultura.
AlsEstatsUnits elsutilitzenperobtenirmapesde
leszonesdecollita, fumigar i regar.Els agricultors
brasilers els fan servirper ferunseguimentdels
campsdesoja ide sucredecanya: els aparells so-
brevolen l’àreaaconseguida i fanmoltes fotosque
després componenenunadesola.D’aquestama-
neraespoden identificar les zonesmés seques, les
quenecessitenmés regomenyso sihihaplagues.

AFrança, serveixenper trobarels tramsdeviadel
trend’alta velocitat quenecessiten reparació.La
NASAels envia alsullsdelshuracansamb l’objectiu
que recopilindadesqueampliïnels seusconeixe-
ments enmeteorologia.AKènia,hihaunprojecte
perutilitzardronesen l’estudidels escassos rinoce-
rontsblancsquequeden.

A dalt, un dels drones de
la companyia 3D Robotics,
liderada per Chris Anderson
i Jordi Muñoz

A l’esquerra, un helicòpter
drone amb càmera en el
rodatge del documental
Living the dream

I les aplicacionsnos’aturenaquí.La indústria im-
mobiliària els fa servirperoferir imatgesdetallades
depropietats en llocs remots. I el gegantAmazon
vaanunciarqueestàpensant seriosamenten lapos-
sibilitatde fer lliuramentsen24hores, demanera
queubicaràmagatzemsen tota les ciutats i incor-
poraràunbatallódedronescomarepartidors.

Lapublicitat i la indústriadel cinema jaels fa servir
en llocd’helicòpterspergravarescenesencaramés
impressionants, perquèsurtméseconòmic i ésmés
segurqueunvol tripulat.Amésamés, aquestes
naus,méspetites i lleugeres, permetenplansque
abanseren impensables.

“Estemrodantundocumental sobreMarcelZamo-
ra, un triatletade la competició Ironman, i volíem
filmarunsplansd’unciclista.La ideaera ferunse-
guimentdesdedarrere i queenunmomentdonat
la càmerapassésentreunsarbres, s’elevés i esveiés
comel ciclista s’allunya–explicaSergiCanyellas,

CÀMERESAMB
CABLES IXIPS

a la càmerad’altadefinició
que incorpora.
No sónels únics que s’estan
replantejant lamanerade
servir elmenjar. La cadena
Domino’sPizza tambéexpe-
rimentaambun repartidor
volador, elDomicopter.
Enunvídeodepresentació,
es veuaquestdroneamb
unabossaambduespizzes
familiars.
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