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Resum 
 
Aquest projecte va sorgir del grup de recerca ICARUS, format per 
investigadors del departament d’Arquitectura de Computació de la UPC. 
ICARUS treballa en projectes per desenvolupar tecnologies per la construcció 
d’UAVs de baix cost per prendre part en missions civils amb el màxim 
d’autonomia possible.  
 
Un d’aquests projectes és l’anomenat SKY-EYE. L’objectiu d’aquest projecte 
és desenvolupar un sistema encarregat de la detecció, control i anàlisi 
d’incendis en la comunitat autònoma de Catalunya a partir de l’UAV SHADOW 
MK-1. 
 
Aquest treball té com a objectiu final fer l’estudi teòric per la incorporació d’un 
sistema de finalització de maniobres per l’UAV (Unmanned Aerial Vehicle) 
SHADOW MK-1.  
 
Per aconseguir aquest objectiu final, s’ha hagut de fer una recerca exhaustiva 
en el camp de l’aviació no tripulada. Alguns dels punts tractats són: 
 

- Història de l’aviació no tripulada 
- Normativa de seguretat pels UAVs 
- Plans de vol per UAVs 
- Analisi de riscos i situacions d’emergència 
- Sistemes de gestió de contingències 
- Sistemes de finalització de vol 

 
Cal dir que actualment no existeix cap normativa aprovada respecte als UAVs, 
fet que fa més difícil treballar sobre uns estàndards que, de moment, es limiten 
a recomanacions. 
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Overview 
 
 
This project arose from the ICARUS research group, composed by researchers 
from the Computer Architecture department from the UPC. ICARUS works on 
projects to develop technologies for the construction of low-cost UAVs for 
taking part in civil missions with the maximum autonomy possible. 
 
One of this projects is callet SKY-EYE. The aim of this project is to develop a 
system that must detect, analyze and control the fires in the autonomous 
community of Catalonia using the SHADOW MK-1 UAV. 
 
The final objective of this project is tho develope the theoretical study for the 
incorporation of a flight termination system for the SHADOW MK-1 UAV. 
 
To achive this final aim, a thorough research in the non tripulated aviation has 
been done. Somo of the points discussed are:  
 

- History of unmanned aviation 
- Safety regulations for UAVs 
- Flight plans for UAVs 
- Risk analysis and emergency management systems 
- Contingency management systems 
- Flight termination systems 

 
It must be said that there is no currently approved regulations regarding UAVs, 
which makes harder to work on some standards which currently are limited to 
recommendations. 
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INTRODUCCIÓ 
 

 
Fa poc més de cent anys, el 17 de desembre de 1903, a Kitty Hawk (Carolina 
del Nord, EUA), els germans Wright van passar a la història segons es reconeix 
a la Federation Aeronautique Internationale (FAI) per haver aconseguit realitzar 
a bord del Flyer I el “Primer vol involucrant un vehicle més pesat que l’aire, 
pilotat i autopropulsat”. 
 
Des d’aleshores molts han sigut els avenços en el camp de l’aeronàutica. Tant 
que avui en dia pràcticament tots els avions disposen de pilot automàtic. De fet, 
s’estan desenvolupant noves tecnologies que, segurament, permetran realitzar 
els vols que milers de companyies aèries diàriament efectuen sobrevolant 
continents sencers sense pilots humans, en avions no tripulats o UAVs (de 
l’anglès Unmanned Aerial Vehicles).  
 
Però introduir en l’aviació diària UAVs no és una tasca fàcil. Això només podrà 
succeir quan els vehicles aeris no tripulats demostrin que poden satisfer (o 
millorar) els nivells de seguretat assolits per avions tripulats i assegurin que es 
poden integrar satisfactòriament a l’actual gestió del trànsit aeri (ATM). 
 
Un dels elements clau per a l’acceptació és assegurar que aquests poden 
reaccionar correctament davant els errors dels seus sistemes de a bord. De la 
mateixa manera ha de ser capaç de controlar el vol (per exemple davant d’una 
fallada de motor) i d’aterrar sense posar en perill les persones, propietats i 
altres béns o als equips de la pròpia nau.  
 
És evident que si els UAVs són capaços de volar de forma rutinària sobre àrees 
poblades, s’haurà de controlar l’aterratge en cas d’emergència o finalitzar el vol 
de manera que s’evitin danys importants. Idealment, s’hauria de controlar 
l’aterratge. És per això que les autoritats reguladores, per exemple, no 
acceptarien que un UAV aterrés en una àrea arbitrària que es troba en la seva 
trajectòria. Per tot això, s’estan desenvolupant sistemes de finalització de vol 
que, en cas d’emergència s’activin per eliminar o minimitzar els danys sobre 
tercers en el cas de no poder fer una reestructuració de ruta. 
 
Dins la UPC, ha sorgit el grup de treball ICARUS, que té com a objectiu la 
construcció de l’UAV SHADOW MK-1 amb un sistema encarregat de la 
detecció, control i anàlisi d’incendis. Aquest UAV forma part del projecte 
anomenat projecte SKY-EYE. Amb motiu d’aquest projecte, aquest TFC s’ha 
pensat per desenvolupar l’estudi teòric per la incorporació d’un sistema de 
finalització de vol per l’esmenat vehicle no tripulat. 
 
Podríem dir que el treball s’estructura en 2 parts. 
 
En primer lloc tenim tot l’estudi teòric referent als UAVs enfocada a la part del 
disseny del sistema de finalització de vol. Aquesta primera part comprèn: una 
breu introducció als UAVs, els plans de vol de vehicles no tripulats, anàlisi de 
riscos i els sistemes i procediments de contingència. 
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La segona part referent al desenvolupament del disseny del sistema de 
finalització de vol, es farà un estudi dels sistemes usats als anomenats Flight 
Termination Systems i Recovery Sistems. Es detallarà el mecanisme òptim 
dissenyat per activar el sistema de frenada, les característiques determinants 
per l’activació del sistema, els components del sistema de frenada i del sistema 
d’amortiment d’aterratge de la mateixa manera que els seus paràmetres 
d’operativitat per a ser incorporat al SHADOW MK-1. 
 
Les repercussions ambientals d’aquest projecte es troben en la tecnologia de 
fabricació dels components del propi sistema de finalització de vol (parts 
electròniques, metalls, lones...) les quals es troben degudament regulades per 
les administracions i organismes competents.  El que també s’ha de tenir en 
compte és la reutilització i reciclatge de tots els components emprats un cop 
hagi finalitzat la seva vida útil. 
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CAPÍTOL 0. OBJECTIUS 

 

Els objectius establerts per aquest projecte són els següents: 

 

Taula 0.1 Taula d’objectius 

 

# Objectius Justificació 

1 Introducció als UAVs i a la 
seva normativa 

Definir, analitzar, classificar als UAVs i 
contextualitzar la normativa i/o 

recomanacions vigents i de futura aplicació 

2 
Establir/confirmar la 

necessitat d’un sistema de 
finalització de vol 

Examinar els requisits reglamentaris per 
determinar la funcionalitat requerida per un 

sistema d'UAV si es vol aconseguir 
l'autorització de les autoritats per operar en 
forma rutinària en l'espai aeri no segregat. 

3 
Establir la fiabilitat dels  

sistemes UAV amb visió 
de futur 

Identificar el risc de probabilitat i severitat 
d’una fallada en vol d’un sistema de l’UAV. 

4 
Dissenyar un sistema de 

finalització de vol 

Establir els principis per fer el disseny 
general d’un sistema de finalització de vol 
per UAVs. Posteriorment aplicar aquests 
principis per fer el disseny del sistema de 

finalització de vol pel SHADOW MK-1 
segons les seves característiques. 
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CAPÍTOL 1. INTRODUCCIÓ ALS UAVs 

 

1.1. Visió general 

1.1.1. Què és un UAV? Naixement d’un concepte 

Els vehicles aeris no tripulats o UAVs (de l’anglès Unmanned Aerial Vehicles) 
són plataformes aèries capaces de funcionar autònomament.  

Aquestes aeronaus posseeixen sistemes que combinen informació procedent 
de sistemes de posicionament com el GPS (Global Position System), 
navegació mitjançant GIS (Geographic Information System), sistemes de 
control d’actitud (sensors i actuadors...)... 

Cal dir que el terme “UAV” va esdevenir un concepte d’ús general a principis de 
la dècada dels 90, quan el Departament de Defensa dels EUA a la publicació 
JP 1-02 va definir els UAVs com: 

 “Un vehicle aeri autopropulsat que no carrega cap operador humà, usa forces 
aerodinàmiques per obtenir la sustentació del vehicle, pot volar autònomament 
o ser pilotat de manera remota, pot ser d’un sol ús o recuperable i que pot 
transportar càrrega letal o no letal. Els vehicles balístics, semi balístics, míssils 
de creuer i projectils d’artilleria no són considerats UAVs” 

S’ha d’entendre que aquesta definició no exclou l’existència de pilot, 
controlador de la missió i/o altres operadors que poden realitzar el seu treball 
des de l’estació de terra. 

Podríem dir que aquest concepte és una actualització als termes de les noves 
tecnologies, ja que al llarg de la història de l’aeronavegació no tripulada s’ha 
anat renovant constantment segons les necessitats i progressos. Per fer-ho 
més comprensible, el primer vol d’una aeronau no tripulada es reconeix a 
Lawrence Sperry, inventor del pilot automàtic, que va desenvolupar el Curtiss 
Sperry Aerial Torpedo, una bomba/coet aeri no tripulat llançada el 6 de març de 
1918. 

 

Fig. 1.1 Curtiss Sperry Aerial Torpedo 
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No s’ha d’obviar que abans d’aquest reconeixement, hi ha hagut 4 personatges 
decisius en els inicis de la història dels UAV per les seves aportacions: George 
Cayley (Primer planejador d’ales fixes, 1804), John Stringfellow (primer vehicle 
aeri autopropulsat per motor de vapor anomenat Aerial Steam Carriage, 1848), 
Felix Du Temple (Primer vol d’una aeronau autopropulsada amb pilot però 
sense actuadors, 2 de maig de 1857), Nikola Tesla (Primera demostració 
pública d'un vehicle terrestre dirigit per radio control anomenat Telautomaton 
RC, maig 1898)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.2 Evolució del concepte UAV i UAS 

 

1.1.2. Introducció als sistemes UAVs (UAS o UAVS) 

L’extensió del concepte UAV a sistema UAV reflecteix que l’UAS (Unmanned 
Aircraft System) o UAVS (Unmanned Aircraft Vehicle System) precisa, no 
només de l’aeronau instrumentada, sinó també d’una estació de terra i altres 
subsistemes que en facin possible la interacció complementant la 
instrumentació i les capacitats embarcades. 

Per tant, un sistema UAV és aquell format per la nau no tripulada, l’estació de 
control (situada a terra), i qualsevol altre element que permeti el vol de l’UAV 
com el sistema de comunicacions o un sol enllaç de comunicacions, una 
plataforma de llançament o un sistema de recuperació del vehicle. És possible 
trobar varis vehicles no tripulats, estacions de control, plataformes de 
llançament o sistemes de recuperació dins d’un mateix sistema UAV. 
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Fig. 1.3 Exemple de sistema UAS 

 

1.2. Classificació dels UAVs 

Per d’establir una classificació dels UAVs ens podem basar en diferents criteris: 

� Tipus d’UAV segons sistema d’enlairament 

� Capacitats de vol 

� Nivell d’autonomia 

� Màxima càrrega d’enlairament 

 

1.2.1. Tipus d’UAV segons sistema d’enlairament 

Segons com s’enlaira l’UAV, podem establir la classificació següent: 

 

Fig. 1.4 Classificació dels UAVs segons l’enlairament 
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1.2.2. Capacitats de vol 

Segons les capacitats de vol (abast, altitud i autonomia) podem classificar els 
UAVs com es mostra en la taula següent. La font d’informació és: Association 
for Unmanned Vehicle Systems International, AUVSI. 

Taula 1.1 Classificació dels UAVs segons capacitats de vol 

 

Categoria Acrònim 
Abast 

(km) 

Altitud de vol 

(m) 

Autonomia 

(h) 

Micro Micro µ < 10 250 1 

Mini Mini < 10 150 a 300 < 2 

Curt abast CR 10 a 70 3000 2 a 6 

Mig abast MR 70 a 200 5000 6 a 10 

Baixa altitud / Penetració 
profunda LADP > 250 50 a 9000 0,5 a 1 

Autonomia mitja MRE > 500 8000 10 a 18 

Alta Autonomia / Baixa Altitud LALE > 500 3000 > 24 

Alta Autonomia / Mitja Altitud MALE > 500 14000 24 a 48 

Alta Autonomia / Alta Altitud HALE > 2000 20000 24 a 48 

Combat UCAV Aprox. 1500 10000 Aprox. 2 

Ofensiu LETH 300 4000 3 a 4 

De blanc DEC 0 a 500 5000 < 4 

Estratosfèric STRATO > 2000 entre 20000 i 30000 > 48 

Exo-estratosfèric EXO ND > 30000 ND 

 

1.2.3. Màxima càrrega d’enlairament 

Segons la màxima càrrega d’enlairament podem classificar els UAVs en 4 
grups principals com es mostra en la següent taula. 
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Taula 1.2 Classificació dels UAVs segons la MTOW 

 

 

1.2.4. Nivell d’autonomia 

Segons el nivell d’autonomia podem classificar els UAVs segons la taula 
següent. La font d’informació és: Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft mbH, 
(IABG) 

 

Taula 1.3 Classificació dels UAVs segons el nivell d’autonomia 

 

 Blanc mòbil Nivell 1 No 
autònom 

Nivell 2 
Maniobra 
autònoma 

Nivell 3 Pilot 
intel·ligent limitat 

Nivell 4 Pilot 
intel·ligent complert 

Trajectòria de 
vol en 4 

dimensions 
Preprogra-mada Preplanifica-da, 

preprogra-mada 
Preplanifica-da, 
preprogra-mada 

Parcialment autònom, 
Possibilitat de càlcul 

de ruta 

Possibilitat de càlcul de 
ruta 

Presència de 
pilot Per seguretat Guiat i control 

continu 
Ídem Nivell 1 

Supervisió contínua, 
Guiat i control 

ocasional 
Només com a suport 

Possibilitat 
d’actuació del 

pilot 

Només en 
enlairament i 

aterratge 
Manipulació Ídem Nivell 1 Possible Només com a suport 

Necessitat 
d’actuació del 

pilot 
Només en FTS En tots els casos 

Quan no hi hagi 
maniobra 

automàtica 
Ocasionalment Només com a suport 

Pilot automàtic No No No Limitat Complert 

Presència 
d’ATC Supervisió 

Contacte 
constant amb 

l’operador 

Contacte 
constant amb 

l’operador 

Contacte constant 
amb l’operador i amb 

el pilot automàtic 

Contacte constant amb 
el pilot automàtic (amb 

l’operador com a suport) 

Intervenció 
d’ATC 

Petició o 
activació del 

FTS 

Per petició de 
l’operador 

Per petició de 
l’operador 

Per petició de 
l’operador o del pilot 

automàtic 

Per petició del  pilot 
automàtic (amb 

l’operador com a suport) 

Classe d’UAV Màxim TOW (kg) Abast típic (km) Típica altitud màxima (m) 

Classe 0 < 25 Proper: 15 300 

Classe 1 25 – 500 Curt: 15-150 4500 

Classe 2 500 – 2000 Mig: 150-1000 9000 

Classe 3 > 2000 Llarg: > 1000 > 3000 
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1.3. Aplicacions dels UAVs 

Com ja s’ha comentat, del sector militar van sorgir els UAVs i aquest sector és 
el que va impulsar el seu desenvolupament. Desde fa 15 anys han sorgit 
diferents aplicacions civils, que han ampliat l’interès, la investigació i el 
desenvolupament d’aquests sistemes, de la mateixa manera que han originat 
nous requisits per la seva operativitat, generant una nova necessitat de 
sistemes. No obstant, el mercat militar d’UAV no ha deixat de créixer en 
contraposició del mercat civil, degut, en part, per la manca d’un marc regulador. 

S’ha de considerar que, tot i que algunes de les missions realitzades per UAV 
poden ser realitzades utilitzant vehicles de radio control (RC), l’ús d’UAVs 
presenta avantatges, ja que s’ha de tenir en compte, entre altres, les dificultats 
de l’ús d’un sistema RC com són: 

� El vehicle pot ser molt inestable i difícil de controlar de manera manual, 
havent de disposar de pilots especialitzats. 

� En algunes ocasions no és possible el contacte visual entre pilot i 
aeronau (per distancia o per l’existència d’obstacles). 

� La capacitat d’atenció del pilot és limitada, havent de dedicar-se 
completament al vol de l’aeronau i sense poder prestar atenció a 
l’entorn de la missió. 

� La distància, obstacles visuals i altres causes, poden originar la pèrdua 
de comunicació entre la consola de control del pilot i el vehicle, cosa 
que sense cert grau d’autonomia, produiria un accident. 

L’ús d’un UAV que, tot i essent tele controlat incorpori la instrumentació 
necessària per la seva estabilització automàtica i pel seu guiat de manera 
simple, amb instruccions d’alt nivell (proporcionades generalment per un 
joystick), elimina o disminueix notablement els inconvenients anteriors. 

Moltes de les aplicacions que es citen a continuació, coincideixen en dotar a 
l’UAV d’una càmera de vídeo i dels mitjans adequats per capturar i/o 
transmetre la imatge a l’estació base, com és el cas del projecte pel qual es 
realitza aquest estudi, l’SKY-EYE, del departament ICARUS. Aquesta capacitat 
d’adquirir imatges en espectre visible o per infraroig, pel seu processament 
manual o automàtic, permet abordar tasques com la inspecció, la vigilància o la 
búsqueda, tasques que desperten un gran interès en múltiples camps. 

Es pot fer una primera classificació de les aplicacions segons els mercats: 

� Classe A. Aplicacions tecnològiques: Centrades en aplicacions de 
gamma local, en l’àmbit de la inspecció visual i d’observació de la terra 
basada en UAVs lleugers i carregues útils minimitzades. El futur 
d’aquestes tecnologies es regirà pel desenvolupament tecnològic 
(minimització, perfeccionament i optimització de càrrega útil i consum). 
En aquest camp, principalment hi trobem centres de recerca, universitats 
y PYMEs. El servei ofert serà dedicat als requisits dels usuaris.  
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� Classe B. Aplicacions de plataforma: Basades en l’existència de 
plataformes militars de mitja altura per perfeccionar missions 
governamentals i científiques, així com les infraestructures dedicades a 
la tasca de monitorització com podrien ser línies elèctriques. En aquest 
camp, la privilegiada situació dels proveïdors de UAV i UAS militars 
jugaran un rol dominant. Els principals usuaris seran organitzacions 
institucionals (govern, centres de recerca nacional ...) El SHADOW MK-
1, com a UAV de vigilància, pertany a la Classe B. 

� Classe C. Aplicacions de servei: Per l’ús de UAV geostacionaris de gran 
altitud com a elements d’infraestructures per les telecomunicacions del 
futur o per l’observació de la terra expandint, així, les possibilitats dels 
sistemes formats per satèl·lits. Aquest mercat serà dominat per 
proveïdors de serveis de telecomunicació i d’observació terrestre i 
d’empreses amb sistemes pertanyents a l’àmbit aeronàutic i espacial. 

Alguns exemples d’aplicacions dels UAVs separades per les classes anteriors: 

Classe A: 

� Publicitat i entreteniment 

� Filmografia (Cinema, reportatges fotogràfics...) 

� Agricultura (Aplicació de fumigants, anàlisi de l’estrès hídric, agricultura 
de    precisió...) 

� Localització de recursos naturals (pesca, mineria...) 

� Inspecció d’obra civil (ponts, viaductes, preses...) 

� Inspecció d’infraestructures (línies elèctriques, oleoductes, 
gasoductes...) 

� Transport de paqueteria (Ajuda humanitària...) 

 

Classe B: 

� Vigilància de fronteres (Immigració il·legal, contraban...) 

� Supervisió de tràfic (servei nacional de policia) 

� Patrulla marítima (Immigració il·legal, contraban...) 

� Reconeixement de dades naturals (Huracans, riuades, volcans...) 

� Climatologia (Prendre mostres, monitorització de partícules d’aerosol, 
monitorització de contaminació atmosfèrica...) 

� Intervenció en desastres no naturals (Radioactivitat, residus 
contaminants, incendis forestals...) 
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� Búsqueda i rescat (nàufrags, accidents de muntanya de difícil accés..., 
entre classe A i classe B)  

� Confecció de mapes (topografia, geografia...) 

 

Classe C: 

� Enllaços de comunicacions 

� Serveis d’ubicació 

� Radiodifusió 

� Observació de la terra 

� Comunicacións per mòbil 

 

En la següent figura es mostren els terminis en els que s’ha introduït o es 
previst introduir aquestes aplicacions civils o comercials als UAVs. 

 

 

Fig. 1.5 Cronologia d’introducció d’aplicacions als UAVs 

 

La cronologia d’introducció de les aplicacions civils/comercials pels UAVs té 3 
terminis d’aplicació: 

� Aplicació a curt termini: aplicant-se ó a aplicar-se d’aquí 1 any 

� Aplicació a  mig termini: a aplicar-se d’aquí a 1-3 anys 

� Aplicació a llarg termini: a aplicar-se d’aquí a 4-5 anys 
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CAPÍTOL 2. NORMATIVA DE SEGURETAT EN VOL PER 
UAVS 

 

2.1. Introducció 

L’aplicació dels UAVs en missions civils, suposa utilitzar un espai aeri, l’ús del 
qual està molt regulat i controlat pels vols tripulats. A més, la necessitat en 
qualsevol tipus de missió de sobrevolar zones habitades, obliga a dotar als 
UAVs d’una sèrie de mesures de seguretat que, a data d’avui, encara no estan 
definides. Per això, en el camp de l’aeronàutica, gràcies a l’estricta regulació a 
la que està sotmesa, és el medi de transport més segur. 

L’aparició dels UAVs suposa un nou repte per la tecnologia i un repte per les 
entitats pertinents de la regulació i estandarització que permetran fer el vol dels 
UAVs totalment segur. Per aconseguir-ho farà falta una gran coordinació 
internacional per la integració dels UAVs en l’espai aeri. 

En aquest apartat es pretén identificar l’estat actual de la reglamentació 
aplicable als UAVS. Cal dir que aquesta regulació es troba en un estat molt 
preliminar i que s’espera que la certifiació dels UAVs s’aproximi molt a la 
certificació de les aeronaus convencionals tot i que segurament molt més 
restrictiva. 

 

2.2. Principals aspectes reguladors 

Els diferents aspectes als que es preveu que estiguin subjectes les 
certificacions d’un UAV són els següents: 

� Certificat tipo: Per certificar el cumplient de la regulació i normativa 
d’aeronavegabilitat. 

� Certificat d’aeronavegabilitat: Per demostrar que l’avió és capaç de volar 
de forma segura al realitzar les operacions per les que ha estat 
dissenyat. 

� Operació d’aeronaus: Es preveu per part de l’EASA desenvolupar un 
procediment per autoritzar operacions basat en el procediment de la 
FAA anomenat COA. Aquestes autoritzacions seran expedides per espai 
aeri segregat i no poblat. 

� Protecció mediambiental: Es preveu que els estats es basin en la 
certificació de les aeronaus segons els sorolls emesos amb valors 
estàndards exposats a l’Anex 16 de l’OACI, “Protecció Mediambiental) 
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2.3. Regulació dels UAVs en l’àmbit internacional 

Moltes organitzacions a nivell internacional estan interessades en com es 
desenvolupa la regulació dels UAVs i moltes tenen interés en participar en la 
definició del marc regulador. S’han creat grups d’estudi com el UASSG, que 
partany a la OACI, amb representació dels pilots i proveidors dels serveis de 
navegació aèrea. 

L’UASSG (Unmanned Aircraft System Study Group) és un grup recent creat i 
es va reunir per primer cop l’abril de 2008. Els objectius d’aquest grup són, 
entre altres: 

� Ser el coordinador dels temes relacionats amb els UAVs dins l’OACI. 

� Desenvolupar un concepte de regulació per UAVs 

� Contribuir al desenvolupament d’especificacions tècniques. 

A nivell europeu amb més pes és EUROCAE, que a creat el WG73, un grup de 
treball dedicat a l’estudi d’aeronaus no tripulades. A nivell d’EUA la organització 
és la FAA. 

Pel que fa la FAA, trobem publicada l’any 1981, l’AC91-57 és una circular de 
recomanació on es redacten suggerències per disminuir els perills en l’operació 
d’aeronaus a escala. En ella s’estableixen diverses recomanacions. 

També trobem la NPA-16-2005, emesa per la UAV Task-Force (UAV T-F), grup 
creat per Joint Aviaton Autorities (JAA) i Eurocontrol (Europa). 

 

2.3.1. NPA-16-2005 

El grup va sorgir al setembre de 2002 degut a les necessitats a cobrir en el 
marc legal dels UAVs. Una primera aproximació va fer que aquest grup  
plantegés prendre com a referència els principis i restriccions aplicats als 
aeroplans ultralleugers. 

Agafant-los com a punt de partida, la UAV T-F proposa una sèrie de mesures 
aplicables només als que denomina “UAV lleugers”. 

El propòsit de la NPA-16-2005, notificació anticipada de la proposta de 
modificació (de l’anglès “Advance-Notice of Proposed Amendment”) o A-NPA 
és establir una primera aproximació a la política per a la certificació dels UAV i 
els UAS, fent un primer pas per la regulació més àmplia de vehicles aeris no 
tripulats a partir d’aquesta política. 

Amb això, el text ve encapçalat amb el sots títol “Política per la certificació per 
vehicles aeris no tripulats (UAV)". 
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Es va fer arribar un qüestionari a 40 Autoritats Nacionals demanant infromació 
sobre la seva present o futur legislació pels UAVs, les activitats UAVs en el seu 
pais... 

Aleshores, aquesta notificació proposa un concepte per les regulacions 
Europees per UAVs civils. Això significa que s’han redactat una sèrie de 
principis i guies pel desenvolupament d’aquestes regulacions, però no recull les 
pròpies regulacions. 

La NPA 16-2005 pren especial cura pel que fa a seguretat, protecció, 
aeronavegabilitat, aprovació operacional, manteniment i llicència. 

Aquesta proposta anticipada va ser presentada a la JAAC: Management 
Committee of the JAA el juny de 2004 i a EUROCONTROL Safety Regulation 
Commission (SRC) també a l’any 2004. 

Igualment es va presentar la proposta a la ICAO EUR/NAT Office per fer front a 
futures iniciatives de la ICAO en aquesta àrea. I, finalment, es va presentar a 
l’Agència Europea de Seguretat en Aviació, l’EASA (European Aviation Safety 
Agency) per fer de suport a possibles desenvolupaments futurs en les 
regulacions d’aeronavegabilitat referents a UAVs. 

Aquest document consta d’un cos principal, dos annexes i cinc documents 
adjunts. 

El cos principal primer recorda els termes de referència del Task Force, la seva 
composició i els objectius del document de la mateixa manera que l’aplicabilitat 
de la proposta de regulació. Un ventall de conceptes per la regulació han sigut 
proposats al voltant de cinc pilars de seguretat i protecció a l’hora de pactar les 
normes pels UAVs. 

L’èmfasi s’ha posat en l’ús de normes existents en vols tripulats tenint en 
compte la necessitat d’adaptar-les o complementar-les considerant 
específiques les operacions per UAVs. 

La proposta entera es va penjar a la web d’EASA (www.easa.europa.eu) el 7 
de novembre de 2005. Amb data de tancament el 7 de febrer de 2006, 
l’agència va rebre 320 comentaris de 45 organitzacions i particulars, incloent 
autoritats nacionals, organitzacions professionals i companyies privades. 

Tots els informes rebuts han estat reconeguts i incorporats al document 
comentari de resposta, Comment Response Document (CRD-16-2005). Aquest 
CRD conté una llista de totes les persones i/o organitzacions que han formulat 
comentaris i les pertinents respostes de l’Agència. S’incorpora un inventari de 
les principals qüestions i les respostes d’aquest reglament. 

Per la resposta a les observacions, s’ha adoptat una terminologia estàndard 
determinada per l’EASA per a referir-se a l’acceptació de l’observació. Segons 
els comentaris de la CRD-16-2005, les observacions poden ser acceptades, 
parcialment acceptades, amb presa de nota o no acceptades. 
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Una vegada presentats els comentaris de resposta, hi ha un període de 
reaccions en el que les parts interessades poden adreçar-se de nou a l’Agència 
per referir-se a possibles malentesos en la interpretació de les observacions o 
dels comentaris. Aquest període es va tancar a finals de l’any 2008. Actualment 
s’està redactant la A-NPA com a proposta de regulació aprovada, on s’hauran 
incorporat els comentaris de resposta a les observacions acceptats. Encara on 
s’ha fixat una data de publicació definitiva. 

 

2.4. Regulació en l’àmbit Europeu 

Posterior a la creació dels grups de treball per redactar la NPA-16-2005, es va 
crear el grup de treball WG73 amb representació d’autortats governamentals, 
organitzacions militars, productors d’aeronaus, indústries del sector aeronàutic 
d’entre altres. 

Degut a la recent creació del grup encara no s’han publicat documents 
reguladors definitius. 

 

2.4.1. EUROCAE WG73 

La gran diversitat d’entitats que trobem dins el grup WG73 otorga una gran 
representativitat a les seves recomanacions. 

La política del WG73 és tractar als UAVs de la mateixa forma i exigències que 
qualsevol altre usuari de l’espai aeri. Això es tradueix en adoptar les 
regulacions ja existents per la resta d’usuaris i adaptar-les en el cas de que 
sigui necessari i creant noves regulacions que cubreixin els aspectes que fins 
ara no es tenien en compte. 

El WG73 s’ha dividit en els 4 grups següents: 

� SG1 – Operations 

� SG2 – Airworthiness 

� SG3 – Command Control, Communication, Spectrum & Security (C3SS) 

� SG4 – UAS for VLOS operations 

L’objectiu principal del SG1 és el de redactar una síntesis de les diferents 
metodologies de seguretat a nivell operacional. És per això que 
independentment de l’aeronau existeixen una sèrie de riscos inherents a la 
utilització de l’espai aeri. No disposar de tripulació modifica les condicions de 
seguretat operacional aplicables a avions que disposen de tripulació. 

La missió del SG2 és la de proposar recomanacions sobre els criteris 
d’aeronavegabilitat genèrics. Aquest grup s’ha centrat al voltant dels següents 
punts: 
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� Objectius globals de seguretat per UAS 

� Certificat d’aeronavegabilitat restringida vs. Certificat de tipus 

� Guies d’adaptació per les EASA CS 

� Aspectes d’aeronavegabilitat del Sense & Avoid 

� Recuperació d’emergència 

� Aeronavegabilitat continuada 

Un dels principals temes dels que s’encarrega el SG3 és la utilització de 
l’espectre de radiofreqüència pel control i monitorització dels UAS. Al ser un 
camp recent incorporat i amb grans espectatives d’expanció a nivell mundial, es 
creu que hi haurà una banda de freqüència únicament pels UAS. D’altra banda 
s’ha de tenir en compte que l’espectre es troba molt saturat actualment i per 
això també es treballa en estudis tècnics de necessitats de telecomunicacions. 

El SG4 es va crear amb l’objectiu de crear una regulació que permeti inicial els 
vols dels UAS en condicions especialment restringides degut a la gran 
complexitat de les tasques reguladores que tenen els altres 3 grups. 
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CAPÍTOL 3. ANÀLISI DE RISCOS: SEGURETAT 
 

3.1. Vulnerabilitat: Amenaces vs. debilitats dels UAVs 

El món de l’aviació no tripulada introdueix nous problemes de seguretat que 
anteriorment no existien. Les mesures de seguretat han de ser incorporades en 
el disseny per proporcionar la confiança necessària per permetre a l’UAV dur a 
terme la seva tasca. 

De la mateixa manera, el nivell de les mesures de seguretat han de ser 
avaluades a partir d’un nivell d’equilibri d’amenaces i debilitats del sistema 
UAV.   

La següent figura mostra que l'equilibri entre les amenaces i debilitats, dóna 
una mesura de les vulnerabilitats del sistema. 
 

 

Fig. 3.1 Amenaces vs. Debilitats 
 

Les qüestions més importants que s’han de tenir en compte per proposar un 
marc de seguretat i fer un disseny d’aquest són: 
 

1. Seguretat física 
2. Enllaços de comunicacions 
3. Xarxes de dades 
4. Programari 
5. Terrorisme: ús maliciós de plataformes civils UAV 
6. Control de mercat 

 

Fer un anàlisi de vulnerabilitat és bàsic per establir unes mesures de seguretat 
que, en l’actualitat, no estan regulades pel que fa als UAVs. Per tant, fer un 
anàlisi acurat de les vulnerabilitats d’un sistema UAV permetrà que aquest 
desenvolupi la seva tasca de la manera més segura i controlada possible 
tractant-se d’un vehicle no tripulat. 

És en aquest punt on s’ha d’esmentar la importància dels sistemes de 
finalització de vol. Un bon sistema de finalització de vol i recuperació de 
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l’aeronau ens permetrà controlar la seguretat física, fallades en els enllaços de 
comunicacions, xarxes de dades i programari. El control de mercat i l’ús 
maliciós dels UAVs pertany a les organitzacions nacionals corresponents. 
 

3.2. “Detect, see and avoid system” per UAVs 

La incursió al mercat dels UAVs ha fet replantejar el sistema anticol·lisions per 
a l’aviació. 

Actualment, l’objectiu principal és la certificació d’un sistema de tecnologia, 
informació, anàlisi i control que redueixi el risc de col·lisió en l’aire en el mateix 
nivell de risc que actualment disposem en l’aviació general. 

Per a aconseguir aquest objectiu, s’ha treballat en el desenvolupament d’un 
sistema per detectar, visualitzar i  evitar possibles col·lisions. El comitè F-38 de 
la ASTM (American Society for Testing and Materials) ha publicat un estàndard 
per regular el “detect, see and avoid system” per UAVs (F2411-04 dietes 
Collision Avoidance), que estableix els requisits per detectar i evitar blancs dins 
un rang de + o – 15 graus d’elevació i + o – 110 graus d’azimut, essent 
capaços d’evitar la col·lisió a com a mínim 500 peus. Els 500 peus de seguretat 
deriven de la definició comunament acceptada d’allò que constitueix una 
“col·lisió pròxima a meitat aire”. 

De totes maneres, encara s’està treballant per acabar de definir les normes 
reguladores d’aquest marc. El cost d’aquests sistemes és un dels principals 
handicaps amb els que es troba l’aviació no tripulada. La implantació de la 
tecnologia militar a un preu competitiu podria ser una de les solucions tot i que 
queda lluny de la realitat. Per això, nombroses companyies estan treballant per 
desenvolupar una tecnologia innovadora capaç d’arribar a aquest mercat 
emergent.  
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CAPÍTOL 4. SISTEMES DE PLANIFICACIÓ DE VOL I DE 
GESTIÓ DE CONTINGÈNCIES 

 

4.1. Sistema de planificació de vol 

Els plans de vol dels UAVs sempre responen a una missió encomanada a 
aquest. Les rutes de vol han de ser planificades segons els objectius de la 
missió. La definició d’un pla de vol per un UAV es basa en la definició d’una 
sèrie ordenada de punts de ruta, amb tres coordenades que defineixen la 
trajectòria a volar per l’avió a una determinada velocitat. La trajectòria es 
determina utilitzant el planificador de la missió. En el cas de no ser possible un 
vol punt a punt, el sistema de gestió de contingències (se’n parla al capítol 6) 
haurà de tenir en compte factors tals com vent desfavorable, quantitat de 
combustible, relleu... en definitiva, s’haurà de comprovar que totes les 
condicions de la trajectòria podran ser seguides amb seguretat. De la mateixa 
manera, s’anirà fen un càlcul del combustible consumit en cada vol punt a punt. 

En el cas de detectar qualsevol dificultat que pogués obstaculitzar el seguiment 
i finalització de la trajectòria de referència pre-establerta pel pla de missió, el 
sistema de planificació de vol suggerirà possibles variacions en el punt de ruta 
on ha sorgit el problema per fer possible el vol i, en definitiva, la missió. 

Aquest sistema permet validar la principal ruta que segueix l’UAV i també 
validar les possibles rutes alternatives existents i les transicions entre elles en 
el cas de sorgir qualsevol imprevist. La ruta també pot ser programada a partir 
de l’estació de control de terra per redirigir l’UAV a un nou punt, essent aquest 
validat anteriorment pel sistema de planificació de vol. 

Aquest sistema permet validar les missions i la informació sobre les diferents 
trajectòries alternatives a seguir. 

El sistema ens permet predir en quin segment de la trajectòria de vol poden 
sorgir dificultats que fessin complicat o impossibilitessin dur a terme la missió. 
Així es podrà determinar, abans de l’inici de la missió, modificacions dels 
paràmetres com la quantitat de combustible, el punt de llançament... per fer la 
trajectòria viable. 

 

4.2. Sistema de gestió de contingències 

Quan parlem dels vehicles aeris no tripulats s’ha de tenir molt present que 
l’autonomia d’aquests ve determinada per la gestió i el control d’un gran 
nombre de sensors, actuadors i mòduls intel·ligents que interactuen entre ells. 
Qualsevol error d’algun d’aquests elements podria comportar un gran risc de 
col·lisió de l’UAV. És per això que els UAVs han d’incorporar un sistema 
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encarregat de detectar possibles errors d’aquests elements i gestionar una 
resposta al respecte. 

El sistema de gestió de contingències és l’encarregat de gestionar i donar una 
resposta als possibles errors que es puguin donar en algun d’aquests 
components. Per això, és necessari dissenyar un bon sistema automatitzat de 
manejament, tenir implantat un bon programari i tenir els subsistemes integrats 
correctament. 

El sistema de gestió de contingències haurà de donar resposta a fallades 
crítiques en vol tals com: 

1. Fallada de motor o falta de combustible 

2. Modes de funcionament degradats (disseny de la missió) 

3. Pèrdua o fallada d’enllaç de comunicacions 

Les respostes del sistema de gestió de contingències podrà ser (en grans 
termes) quatre: 

1. Mantenir ruta 

2. Variació de la ruta 

3. Aterratge d’emergència 

4. Activació del sistema de finalització de vol 

En el nostre cas, el sistema de gestió de contingències haurà de ser capaç de 
detectar aquests errors i aconseguir que es controli l’aterratge del vehicle a 
partir de la variació de la ruta de missió o d’un aterratge d’emergència o 
comunicar al sistema de finalització de vol que s’activi per efectuar un aterratge 
imminent d’emergència. 

Tot seguit mostrem les possibles respostes del sistema de gestió de 
contingències i el sistema de planificació de vol. S’ha de tenir en compte que 
les respostes conjuntes dels 2 sistemes comprenen un gran ventall de 
possibilitats. Seguidament mostrem en grans termes les 4 possibles respostes 
segons els graus de gravetat de les fallades. 

S’ha definit un pla de vol amb enlairament des de l’aeroport del Prat i 9 punts 
de ruta amb finalització al mateix aeroport del Prat. 
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Fig. 4.1 Pla de vol 

 

Al primer cas trobem entre els punts de ruta 3 i 4 un error o dany que no afecta 
a la seguretat del vol. Per exemple, perdre algun dels sistemes que tenim de 
forma redundant (com el tub de pitot). Per tant, el sistema de gestió de 
contingències decidirà mantenir la ruta inicial. 

 

 
 

Fig. 4.2 Error lleu. Mantenir ruta 
 
En el segon i tercer cas trobem entre els punts de ruta 3 i 4 un error o dany que 
limita l’operativitat del vol. Per exemple, la manca de combustible o un error en 
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les comunicacions condicionaria al sistema de gestió de contingències a 
redefinir la ruta o a realitzar un aterratge d’emergència segons la severitat del 
contratemps. 
En el segon cas, es fa una redefinició de ruta des d’on es produeix l’error fins a 
enllaçar de nou amb la ruta inicial al punt número 7. 
 

 

 
 

Fig. 4.3 Error amb restructuració de ruta 
 

 
En el tercer cas es calcula una nova ruta per realitzar un aterratge 
d’emergència fent un avortament de la missió programat des d’on es produeix 
l’error fins a l’aeroport de Sabadell. 
 

 

 
 

Fig. 4.4 Error amb avortament de missió programat 
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Pel que fa al quart i últim cas l’error força l’activació del sistema de finalització 
de vol. Perdre la força motriu de l’avió, un fallo en els actuadors, danys greus 
en l’estructura d’entre altres en podrien ser els causants. 

 

 

Fig. 4.5 Error amb aterratge per FTS 

 

4.3. Situacions d’emergència d’UAVs 

El concepte de sistema de finalització de vol té com a objectiu evitar les 
conseqüències de que l’UAV perdi sustentació, a causa d’una fallada de motor 
o el fracàs d’algun dels sistemes relacionats amb la propulsió com seria el 
sistema de subministrament de combustible. 

Per estudiar la probabilitat i la gravetat d'aquests successos, s’ha establer un 
sistema d’avaluació de riscos. Les categories de severitat del perill 
s’estableixen en la següent taula: 
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Taula 4.1 Categories de severitat de risc 

 

Descripció Categoria Definició 

Catastròfic I Pot desencadenar la mort i/o danys greus en propietats o 
equips. 

Crític II Pot provocar lesions greus i/o danys importants en propietats 
o equips. 

Marginal III Pot provocar lesions menors i/o danys a béns o equips. 

Negligible IV Danys menors a la propietat o equips. 

 

En la següent taula trobem la probabilitat de perill: 

 

Taula 4.2 Probabilitat de perill 

 

Descripció Categoria Definició 
Probabilitat 

(Fallades per hores 
de vol operatives) 

Freqüent A Amb tendència a succeir amb 
freqüència ≥ 10-3 

Probable B Ocorrerà vàries vegades durant 
la vida de l’UAV ≥10-5 a <10-3 

Ocasional C Ocorrerà algun cop durant la vida 
de l’UAV ≥10-7 a < 10-5 

Remot D És possible que succeeixi durant 
la vida de l’UAV ≥10-9 a <10-7 

Improbable E Poc probable que ocorri durant la 
vida de l’UAV <10-9 

 

De les taules de severitat de perill i gravetat de perill se’n pot extreure una taula 
de risc de perill. Aquesta taula determinarà quins riscos són inacceptables, 
quins són acceptables amb mesures de mitigació i quins només necessiten que 
se’ls faci un seguiment. 
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Taula 4.3 Risc de perill 

 

 

De la combinació de probabilitat de perill i severitat de perill obtenim la taula de 
perill de la qual se’n pot obtenir l’índex de risc de perill. 

Les categories de l’índex de risc de perill es defineixen com: 

 

Taula 4.4 Categories segons l’índex de risc de perill 

 

Índex de risc de perill Categoria Descripció 

1-5 Risc alt Inacceptable: s’han d’efectuar canvis en el disseny 
del sistema per eradicar les amenaces 

6-11 Risc mig Acceptable amb restriccions a l’operació, 
condicions ambientals, procediments i/o 

instruments 

12-20 Risc baix Acceptable, però amb un seguiment continu per 
assegurar que no hi haurà més degradació de 

probabilitat i/o gravetat 

 

Des dels EUA ens arriben unes dades molt interessants respecte a les 
operacions d’UAVs amb fins militars: en les dades recollides de la flota total de 
vehicles aeris no tripulats des del 1986 fins al 2004, les fallades de categoria A 
s’eleven a 191 per cada 100.000 hores de vol. Un accident de classe A és 
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definit com la pèrdua de l’aeronau, la pèrdua de vides humanes o pèrdues 
financeres superiors a 1.000.000 d’euros. 

Segons les estadístiques, els errors de classe A són causats per: 

 

Taula 4.5 Probabilitat del sistema causant d’un error de classe A 

 

Sistema causant de l’error Percentatge (%) 

Propulsió 38 

Sistema de control de vol (FCS) 19 

Comunicacions 14 

Error humà 17 

Altres 12 
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CAPÍTOL 5. SISTEMES DE FINALITZACIÓ DE VOL PER 
UAVS 

 

5.1. Introducció 

Un sistema de finalització de vol o FTS (de l’anglès Flight Termination System) 
és un sistema encarregat de desaccelerar l’aeronau per fer segur l’impacte de 
l’aeronau amb el sòl en un cas d’emergència en que la missió de l’aeronau 
s’interrompi de manera inesperada. 

De fet, el FTS que ens interessa estudiar consta d’un sistema de recuperació 
mitjançant paracaigudes o PRS (de l’anglès Parachute Recovery System). Com 
podem veure en la següent figura, un sistema de recuperació mitjançant 
paracaigudes no deixa de ser un subgrup dels anomenats sistemes de 
recuperació. 

 

Fig. 5.1 Esquema del FTS i altres subsistemes 

 

La major parts dels sistemes de recuperació mitjançant paracaigudes contenen 
més components que els descrits en la figura anterior. Per exemple, un sistema 
de desacceleració d’aterratge amb paracaigudes consisteix d’un compartiment 
dins de l’aeronau amb actuadors a les portes i sovint d’un mecanisme de 
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desconexió del paracaigudes que permeti deslliurar-se de l’aeronau un cop al 
terra. Dins el mateix compartiment trobem la cavitat pel paracaigudes 
comprenent un paracaigudes pilot, el cable del paracaigudes pilot, el 
paracaigudes principal, totes les cordes que uneixen l’estructura de l’aeronau 
amb el propi paracaigudes...  

 

5.2. Criteris pel disseny del sistema de recuperació mitjançant 
paracaigudes 

Establir uns prerequisits pel disseny d’un PRS és vital per definir l’ús del 
sistema i els seus propis criteris de definició. 

La fiabilitat del sistema sempre serà el principal objectiu. Els PRS han d’assolir 
un alt grau de fiabilitat per assegurar un bon sistema de finalització de vol. En 
els sistemes complexes, és vital analitzar i revisar tots els aspectes i 
components de tot el cicle del FTS. Un error en la integració de tots els 
sistemes pot comportar una tragèdia. Per posar un exemple (tot i que no sigui 
específicament de l’àmbit del PRS) podem parlar del que va succeir en el vol 
de l’anomenat Space Shuttle 7 al 1983, quan una senyal errònia d’un sensor va 
comportar l’activació prematura de la desconecció del sistema de paracaigudes 
i es van perdre els tancs de fuel sòlid. 

Pes i volum també s’han de tenir en compte a consciència. L’ensemblatge dels 
paracaigudes constitueix aproximadament el 5% del pes total del vehicle. Cada 
kilogram que sigui viable estalviar en un sistema de recuperació beneficiarà les 
característiques de l’aeronau i permetrà un augment de la càrrega útil. També 
és important tenir en compte els requisits d’estabilitat de l’aeronau. 

Seguidament es citen els requisits bàsics pel disseny d’un paracaigudes: 

1. Fiabilitat 

2. Estabilitat 

3. Alta fricció 

4. Baix impacte d’obertura (Baixa força de xoc provocada durant l’obertura) 

5. Resistència 

6. Baix pes 

7. Poc volum 

8. Adaptabilitat ambiental 

9. Sistema robust 

10. Simplicitat de disseny 
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11. Simplicitat de fabricació 

12. Simplicitat de manteniment 

 

5.3. Sistema de recuperació mitjançant paracaigudes (PRS) 

5.3.1. Forma del casquet 

Podríem dir que en grans termes els PRSs dels UAVs usen tres formes de 
casquets diferents: forma de creu o casquet creuat, parapents i casquets 
hemisfèrics. De fet, existeixen una gran quantitat de formes de casquet tot i de 
configuracions de les lones, però nosaltres ens centrarem en les tres formes 
més usades en el mon dels UAVs. 

Els casquets cruciformes són els més simples de les tres formes. Aquests 
consten de dues peces de tela rectangulars i superposades, cosides com es 
mostra en la següent figura. Aquests tendals tenen els coeficients de fregament 
més baixos i les forces produïdes en l’obertura del paracaigudes inferiors als 
altres 2 grups principals. Aquestes forces d’obertura més baixes s’atribueixen a 
que el paracaigudes s’infla de manera més suau i això es tradueix en una 
pèrdua major d’alçada abans d’aconseguir que sigui inflat del tot. Els casquets 
cruciformes produeixen una menor oscil·lació que els casquets hemisfèrics. 
Aquesta és una de les raons per le quals s’està investigant pel seu ús en 
sistemes de llançament aeri de precisió com a àncora estabilitzadora de 
paracaigudes amb casquets de forma hemisfèrica. 

Els parapents són paracaigudes que “llisquen” en l’aire, desenvolupats per a 
ser orientables i que permeten un petit nivell de navegació després de ser 
desplegats. El seu ús ve condicionat pel fet d’haver d’estar sempre inflats, per 
això es construeixen a partir d’un teixit de baixa porositat. Això causa un 
augment de les forces de xoc experimentat al moment de l’obertura del 
parapent. 

Els casquets amb forma hemisfèrica tenen per definició uns alts coeficients de 
fregament amb l’aire i de força desenvolupada en l’obertura. Això els dona més 
fiabilitat en el desplegament. La seva simplicitat no només fa referència a la 
fiabilitat del paracaigudes sinó també a la facilitat de construcció i d’embalatge 
comparada amb altres formes de casquet, dos dels punts imprescindibles per 
realitzar aquest projecte per l’UAV SHADOW MK-1. És per això que 
seleccionarem aquesta forma de casquet i en la que centrarem l’estudi. 

 

5.3.2. Activació i desplegament del paracaigudes 

L’activació del paracaigudes fa referència al mètode de desplegament just 
abans de ser inflat. S’ha d’assumir que un factor clau en el sistema de 
desplegament del paracaigudes és la fiabilitat. 
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De la mateixa manera que en l’apartat anterior, descriurem quatre dels 
principals mètodes de desplegament usats per UAVs. Aquests serien els 
sistemes de desplegament sense control, amb ejecció forçada, sistema de 
desplegament amb ejecció usant coet i sistema de desplegament amb 
paracaigudes pilot. 

 

5.3.2.1. Sistema de desplegament sense control 

Els sistemes de desplegament sense control simplement alliberen el 
paracaigudes en el flux d’aire lliure que realitza el propi desplegament del 
paracaigudes. D’aquí ve el nom de desplegament incontrolat. L’atractiu 
d’aquest mètode de desplegament en un UAV és el seu disseny simple i 
lleuger. Un desplegament sense control permetria una fase de 
desenvolupament molt ràpida i també permetria reduir costos del PRS en 
general. A més, és un sistema molt simple que usa pocs components i ocupa 
poc espai. Tot i això, s’han fet estudis en que es demostra que aquest sistema 
és efectiu només per paracaigudes de menys de 1,5m. de diàmetre. Quan 
s’aplica aquest mètode a grans paracaigudes, en el seu alliberament aquests 
produeixen unes grans forces de xoc en la inflació. Es pot arribar a corregir 
aquesta deficiència dissenyant un complicat sistema d’eriçat en el 
paracaigudes i d’altres mètodes d’embalatge sofisticats, cosa que va en contra 
de la simplicitat del sistema. 

 

Fig. 5.2 Sistema de desplegament sense control 

 

5.3.2.2. Sistema de desplegament mitjançant ejecció forçada 

Els sistemes d’activació del paracaigudes mitjançant ejecció forçada usen 
mètodes d’extracció del paracaigudes simples. Usar ressorts, catapultes 
simples i mecanismes de pressió són exemples dels mecanismes dissenyats 
per produir una ejecció forçada del paracaigudes empaquetat. Aquests 
sistemes tendeixen a ser pesats i produeixen alts factors de càrrega, la qual 
cosa s’ha de tenir en compte a l’hora d’implementar-los en un UAV. 
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Fig. 5.3 Sistema de desplegament mitjançant ejecció forçada 

 

5.3.2.3. Sistema d’ejecció mitjançant coet o projectil 

Un sistema d’ejecció usant coets pel desplegament de paracaigudes té tots els 
avantatges d’un sistema de paracaigudes de frenada, però el seu elevat pes en 
restringeix extremadament el seu us. A més, el sistema d’extracció usant coets 
augmenta el risc de danyar el teixit del paracaigudes en l’extracció i té una 
major complexitat que els altres dos sistemes al tractar amb elements 
pirotècnics. Un altre mètode d’ejecció que podríem encabir dins d’aquest grup 
seria el d’ejecció usant projectil amb un funcionament molt similar al sistema 
d’ejecció mitjançant coet. 

 

 

Fig. 5.4 Sistema de desplegament mitjançant coet o projectil 
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5.3.2.4. Sistema de desplegament mitjançant paracaigudes pilot 

Desplegar el paracaigudes amb un paracaigudes pilot té nombrosos 
avantatges. El sistema és prou flexible ja que la força d’extracció del 
paracaigudes s’aplica de forma continuada durant tota la seqüència 
d’implementació i el propi sistema és lleuger. Aquest sistema es basa en la 
força aerodinàmica per extreure el paracaigudes principal, pel que poden sorgir 
problemes a causa de turbulències produïdes pel propi cos de l’UAV al 
descendre i provocar més oscil·lació que els altres 2 sistemes. D’altra banda no 
deixa de ser per això el sistema més adient pel sistema d’activació del nostre 
paracaigudes. 

 

 

Fig. 5.5 Sistema de desplegament mitjançant paracaigudes pilot 

 

5.3.3. Característiques d’inflació 

En vista del fet que la inflació del paracaigudes és un procés molt complex i 
inestable, és ben sabut que la teoria del paracaigudes és un problema difícil en 
el camp aerodinàmic. Els PRC per UAVs requereixen que el paracaigudes sigui 
inflat de manera ràpida i fiable per garantir la mínima pèrdua d’alçada durant 
l’obertura. Amb l’ús de PRC és necessari reduir la força en l’obertura del 
paracaigudes. Per això s’han desenvolupat alguns mètodes com el procés de 
“des-arrissat” per frenar el procés d’inflació que es mostra a continuació. 

 

 

Fig. 5.6 Sistema de “des-arrissat” 
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Donar aquesta forma a un paracaigudes disminueix la inflació, el que significa 
la pèrdua de més alçada. No obstant això, hi ha una altra raó per fer aquests 
anomenats rissos a un paracaigudes a part de la reducció de les forces de xoc. 
Hi ha un fenomen anomenat col·lapse del casquet que es produeix quan el 
paracaigudes desaccelera tant ràpid la nau que l’aire darrera del paracaigudes 
fa que aquest es deformi i perdi fricció de frenada. 

Una altra característica important de la inflació és la variació de resistència 
durant el procés d’obertura. Una simulació matemàtica ens mostra la gràfica 
que mostra les característiques de la resistència a l’aire. La gràfica prediu que a 
l’inici de l’obertura (amb poc desplaçament acumulat) la resistència és també 
baixa. Això pot interrompre el desplegament d’un paracaigudes després de la 
implementació, perquè hi ha poca resistència a disposició d’extreure la rsta dels 
paracaigudes de l’encapsulat, cosa que fa disminuir la velocitat d’inflació. 

 

 

Fig. 5.7 CA vs. s 

 

5.3.4. Distància d’inflació del paracaigudes 

La distància d’inflat del paracaigudes es defineix com la distància necessària 
per obrir el paracaigudes des de que s’activa el sistema de frenada fins que el 
paracaigudes s’ha inflat completament.  

 

Fig. 5.8 Distància d’inflació del paracaigudes 
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Els paracaigudes s’han d’obrir a una distància fixada per les característiques 
dels seus casquets. Aquesta distància és directament proporcional al producte 
del diàmetre del paracaigudes per la constant d’inflació característica de cada 
casquet. 

                                                (5.1) 

La constant d’inflació del casquet és típica de cada paracaigudes. En realitat és 
un indicador de la distància per ser omplert en funció del diàmetre del casquet. 
Per trobar el temps d’obertura, sabent que la velocitat és espai per temps i 
substituint, obtenim la següent equació: 

                                                (5.2) 

La distància i el temps necessaris per inflar un paracaigudes són molt 
importants pels PRSs ja que són un reflex directe de l’altura que perdrà la nau 
en el procés d’inflació del propi paracaigudes. L’UAV pel que hem fet l’estudi 
opera a baixa altitud, per això és imperatiu que el paracaigudes s’obri en poca 
distància. 

 

5.3.5. Altres consideracions 

Introduir un PRS en un UAV i en general qualsevol FTS afecta directament a 
l’operativitat del sistema. Els punts de fixació determinen el comportament de 
l’aeronau al ser inflat el paracaigudes i també l’actitud de l’UAV una vegada el 
PRS es troba en estat d’equilibri. La col·locació del PRS i dels punts de fixació 
determinaran com aquest tocarà terra, d’aquesta manera els dissenyadors 
poden escollir quina de les parts de l’aeronau és menys vulnerable per fer la 
presa de terra i variar-ne així la configuració del PRS. En general els PRS 
prenen com a punts de fixació aquells que mantinguin el centre de gravetat de 
l’aeronau al centre per així també disminuir la càrrega que suportaran els 
sistemes que es trobin més separats del centre de gravetat perquè aquests no 
experimentin càrregues excessives a causa de la ràpida desacceleració de 
l’aeronau en la frenada. També és factible col·locar els punts de fixació de 
manera que deixin el centre de gravetat de la nau una mica adelantat, per 
provocar un moment de capcineig cap avall aprofitant l’aerodinàmica de la nau 
evitant una pertorbació excessiva en el flux d’aire. 
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CAPÍTOL 6. DISSENY DEL SISTEMA DE FINALITZACIÓ 
DE VOL PER L’UAV SHADOW MK-1 

 

6.1. Característiques del SHADOW MK-1 

Les característiques del SHADOW MK-1 són: 

1. Rol: UAV de vigilància tàctica 

2. Envergadura: 5,2 m. 

3. Longitud: 2,95 m. 

4. Altura: 0,89 m. 

5. Superfície alar: 3,09 m. 

6. Pes: 55 kg. 

7. Pes màxim d’enlairament (MTOW): 90 kg. 

8. Capacitat de combustible: 30 litres. 

9. Font d’energia: 22 BHP motor de pistons i 2 cilíndres. 

10. Rang de velocitats: 75 – 208 kmph. 

11. Rang (GPS/Automàtic): 160 km. 

12. Autonomia: 6 h. 

13. Recuperació: Aterratge o paracaigudes (PRS) 

14. Estabilització i Navegació: IFCS-7000 Flight Control System integrat 

15. Tracking i Telemetria: ID-TM6 GPS i mòdul de telemetría; estació de 
terra GCS-2000; Sistema de seguiment d’antena ATPS-2000. 

16. Capacitat de càrrega: 25 kg. 

17. Càrrega típica: mòdul de vigilància amb càmera en temps real GSP-900, 
EO/IR, càrregues de missió experimentals. Els sistemes embarcats han 
de ser embarcats simultàniament.  

 

6.2. Requisits del FTS 

Determinar els requisits del FTS és essencial per determinar la direcció del 
disseny del propi FTS.
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Els requisits essencials són: 

1. Minimitzar danys en l’impacte amb el terra. 

2. Assegurar fiabilitat. 

3. Tenir una font d’alimentació interna independent per l’activació del 
sistema. 

4. Controlador d’activació del FTS automàtic/autònom. 

5. Impacte mínim en l’estabilitat aerodinàmica quan s’activi el FTS 

 

6.3. Configuració del sistema de recuperació mitjançant 
paracaigudes 

El sistema escollit per l’ejecció del paracaigudes és un sistema híbrid entre el 
sistema de desplegament mitjançant ejecció forçada i el sistema de 
desplegament mitjançant paracaigudes pilot. Aquest sistema híbrid consta de 2 
sistemes simples, lleugers i té el potencial necessari per ser molt rendible. Hi 
ha, no obstant això, la qüestió del temps i distància d’inflació. D’altra banda, 
s’ha de tenir en compte que aquest sistema ja és utilitzat per alguns UAVs ja 
existents al mercat. 

Una primera aproximació a la configuració del nostre sistema de recuperació 
mitjançant paracaigudes podria ser la següent: 

 

 

Fig. 6.1 Sistema de recuperació mitjançant paracaigudes 

 

1. SHADOW MK-1 

2. Corda d’atenuació de xoc 

3. Corda del paracaigudes principal 

4. Anella giratòria del paracaigudes principal 
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5. Cordes de subjecció del paracaigudes principal 

6. Casquet del paracaigudes principal 

7. Bossa de desplegament del paracaigudes principal 

8. Corda del paracaigudes pilot 

9. Anella giratòria del paracaigudes pilot 

10.  Cordes de subjecció del paracaigudes pilot 

11.  Casquet del paracaigudes pilot 

 

6.4. Forma del casquet principal 

Entenent que aquest sistema de finalització de vol és per ser utilitzat a una 
atmosfera baixa, els paracaigudes de desacceleració centren l’atenció d’aquest 
punt descartant directament els parapents. 

Els casquets cruciformes o en forma hemisfèrica són els més utilitzats en els 
sistemes de recuperació d’aeronaus. Pel SHADOW MK-1 s’ha escollit el 
paracaigudes hemisfèric a causa del major coeficient de fregament del 
paracaigudes. Tot i que la força desenvolupada en el desplegament és major 
que en el paracaigudes cruciforme s’ha de tenir en compte que els 
paracaigudes de forma hemisfèrica han demostrat una gran fiabilitat. 

S’ha escollit aquesta forma de casquet també pels següents motius: 

1. Facilitat de construcció 

2. Facilitat d’embalatge 

3. Major fiabilitat d’obertura 

4. Grans forces de xoc d’inflació però acceptables per l’ús amb UAVs 

5. Gran coeficient de fregament 

Tot i aquests punts a favor, un dels aspectes negatius més importants a tenir 
en compte és la tendència dels paracaigudes hemisfèrics a oscil·lar. 
L’oscil·lació és provocada pels vòrtexs d’aire produïts pel propi casquet que 
provoquen un balanceig de la nau de fins a ± 30º. Això es produeix per 
velocitats de descens superiors a 9 m/s. 

Tenint en compte que la velocitat de descens pels sistemes de recuperació 
d’UAVs és d’entre 4 i 6 m/s, establirem en 5 m/s la velocitat de descens del 
SHADOW MK-1 en el cas de l’activació del sistema de recuperació, essent 
aquest un nou requisit del projecte. 
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6.5. Disseny del paracaigudes principal 

Després d’haver decidit que la forma del casquet serà hemisfèrica, podem 
calcular el diàmetre del casquet una vegada inflat. Els paracaigudes es basen 
en la resistència aerodinàmica representada per l’equació 6.1, per frenar el 
descens de l’UAV. 

                                       (6.1) 

Suposant que el paracaigudes es troba en un estat continu de descens, la força 
de fregament o resistència aerodinàmica del paracaigudes Dp s’iguala al pes 
del cos com es representa a l’equació següent. 

 

                                       (6.2) 

Aïllant la superfície de l’equació, obtenim: 

 

                                             (6.3) 
 
Les incògnites de l’equació 6.3 són la massa total m i la velocitat de descens V. 
La resta de variables són conegudes: ρ=1.225kg/m3, CD=0.7 (valor estàndard 
pels paracaigudes hemisfèrics), i g=9.81m/s2. 
 
Del full d’especificacions del SHADOW MK-1 podem veure que la massa total 
màxima serà la massa màxima d’enlairament, de 90kg. I com s’ha explicat 
anteriorment, la velocitat de descens serà l’escollida per evitar oscil·lacions, 
essent aquesta de 5 m/s. 
 
Amb aquestes dades calculem l’àrea del paracaigudes principal: 
 
 

                            (6.4) 
 

Un cop calculada l’àrea del paracaigudes podrem calcular el diàmetre nominal 
del paracaigudes. El diàmetre nominal d’un paracaigudes és un diàmetre de 
referència trobat a partir de l’equació 6.5. 
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                                               (6.5) 

                                   (6.6) 

Usant la taula 5-1 de l’Annex D del llibre de l’autor Knacke detallat a la 
bibliografia, la relació entre el radi entre el diàmetre del paracaigudes inflat Dp i 
el diàmetre nominal D0 per un paracaigudes hemisfèric s’estableix en l’equació 
següent: 

                                              (6.7) 

                                 (6.8) 

Un cop calculat el diàmetre del paracaigudes principal, s’ha d’escollir el material 
mitjançant el qual es farà la tela del casquet. 

Després d’haver consultat algunes empreses que fabriquen paracaigudes usats 
com a sistemes d’emergència en el vol amb parapent, ala deltes... S’ha escollit 
la família de paracaigudes Revolution GS de la companyia FINSTERWALDER 
& CHARLY. 

Dels paracaigudes de la família Revolution GS, s’ha escollit el Revolution GS2 
HFa185, fabricat amb un nou teixit no porós. Tot i ser dissenyat per ser utilitzat 
en una ala delta, el rol que desenvoluparia el sistema en el SHADOW MK-1 
seria el mateix. A més, les característiques de vol del nostre UAV (no molt 
distants a les d’un ala delta) permetrien al paracaigudes funcionar sense 
complicacions. 

L’elecció d’aquest paracaigudes s’ha fet atenent al diàmetre òptim que 
necessitem pel nostre paracaigudes de 6,76m. Les especificacions del HFa185 
són les següents: 
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Taula 6.1 Especificacions del paracaigudes HFa185 

 

Paracaigudes principal Revolution GS 2 

Article HFa185 

Pes (Amb contenidor) 1,92 kg 

Dimensions 
d’empaquetament/volum 

28 x 26 x 10 cm/ 7,28 l 

Àerea del paracaigudes inflat 36 m2 

Velocitat de descens 4,6 – 5,1 m/s 

Màxim pes de treball 120 kg. 

Preu 579,00€ 

 

Si l’àrea del paracaigudes inflat és de 36 m2, podem calcular el diàmetre del 
paracaigudes amb la fòrmula següent: 

                                         (6.9) 

                                                (6.10) 

                                      (6.11) 

Sorprenentment, el diàmetre que obtenim és de 6,77 m, exactament el 
diàmetre que necessitem pel SHADOW MK-1 (1 mil·límetre el considerem 
despreciable, tenint en compte també que s’ha arrodonit a mil·límetres enters 
les operacions anteriors). 

Podem veure que la tassa de descens és la idònia pel nostre cas. Pel que fa al 
màxim pes de treball que en el pitjor dels casos en cas d’activar el FTS al 
SHADOW MK-1 seria de 90 kg, el màxim pes de treball que aguanta el 
paracaigudes HFa185 és de 120 kg. Que pugui suportar més pes màxim de 
treball no resulta, ni molt menys, un inconvenient pel nostre UAV. 
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6.6. Disseny del paracaigudes pilot 

Farem el disseny del paracaigudes pilot pel pitjor dels casos, amb el mínim de 
velocitat possible en que pot operar el SHADOW MK-1 i que, per tant, el 
paracaigudes pilot tindria el mínim de fregament aerodinàmic per desplegar el 
paracaigudes principal. Aquesta velocitat mínima és de 75 km/h segons s’indica 
en les especificacions, 20,83 m/s aproximadament. 

D’altra banda, la velocitat mínima en que pot operar el SHADOW MK-1 no ha 
de ser necessàriament la velocitat en que s’activi el FTS. La velocitat pot ser 
notablement inferior si ens trobem, per exemple, en un vol en forma de 
paràbola i que perdem el motor realitzant el tram ascendent i s’activa el FTS en 
el màxim d’altura havent perdut la component vertical de velocitat hi havent 
disminuit la component horitzontal pel fregament. 

Tenint en compte això, suposarem que el paracaigudes pilot s’ha de poder 
activar a una velocitat de 10 m/s (36 km/h), una velocitat molt inferior a la 
velocitat mínima d’operació del nostre UAV. Això afegirà fiabilitat al nostre FTS.  

Per tant, utilitzant de nou l’equació 6.3 però ara amb el pes del paracaigudes 
principal (el que ha de desplegar el paracaigudes pilot) i la velocitat de 10 m/s 
tenim la superfície S’: 

                           (6.12) 

Procedim a calcular el diàmetre nominal D0’amb l’equació 6.5: 

                               (6.13) 

I, a partir de l’equació 6.7, el diàmetre del paracaigudes pilot inflat Dp’seria: 

                             (6.14) 

El material amb el qual es construirà el paracaigudes pilot serà el mateix que el 
del paracaigudes principal, el mateix teixit no porós. Per tant, tenint el 
paracaigudes pilot una forma hemisfèrica, en calcularem la massa total a partir 
d’una simple regla de 3: 

                                     (6.15) 
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                      (6.16) 

 

Taula 6.2 Especificacions del paracaigudes pilot 

 

Paracaigudes secundari Revolution GS 2 

Pes aproximat 0,150 kg 

Àrea del paracaigudes inflat 0,44 m2 

Preu aproximat (segons materials i 
companyies) 

30€ - 150€ 

 

6.7. Sistema d’activació i desplegament del paracaigudes 

El sistema d’activació i desplegament d’un FTS per fer efectiva la seva 
activació ha de parar automàticament el motor i bloquejar-lo (per evitar que giri 
pel propi flux d’aire) per evitar que el paracaigudes s’enredi amb les hèlixs. 

Principalment existeixen quatre sistemes d’activació i desplegament del 
paracaigudes com s’ha descrit en el punt 5.3.2. El sistema elegit per aquest 
projecte, com es predeia inicialment és un sistema híbrid entre el sistema 
d’activació del paracaigudes mitjançant ejecció forçada a partir d’un mecanisme 
amb ressort i el sistema de desplegament mitjançant paracaigudes pilot. 
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Fig. 6.2 Sistema híbrid d’activació i desplegament del paracaigudes 

 

El paracaigudes és expulsat per l’ús d’un mecanisme amb un ressort molt 
lleuger. Les cordes de subjecció fixen el casquet del paracaigudes pilot a la 
bossa de desplegament que conté el paracaigudes principal. Tot això és 
encabit en la part superior de l’aeronau, sota una escotilla d’alliberament. Per 
obrir-la s’utilitza un accionador electrònic muntat al lloc de l’alliberament de 
l’escotilla. 

 

6.8. Bossa de desplegament del paracaigudes principal 

Un dels grans avantatges d’implementar una bossa de desplegament és el 
d’augmentar la fiabilitat en l’activació del FTS. Una bossa de desplegament 
també fer més fàcil la manipulació, l’envasament i l’emmagatzematge en el 
contenidor del paracaigudes principal. La bossa conté el paracaigudes i el 
manté fins que és lest per ser desplegat. Per aconseguir aquesta fiabilitat 
necessària, s’han de complir una sèrie de qualitats específiques. 

En primer lloc la bossa de desplegament ha de ser lleugera. 

En segon lloc la bossa ha de tenir una baixa porositat. Això permetrà que el 
paracaigudes principal es desllici més enllà de la bossa quan sigui necessari. 
Amb això s’assegura que el casquet només s’infla després que les cordes de 
subjecció estiguin totalment estirades i tenses. 

Les dimensions de la bossa per encabir el nostre paracaigudes principal seran 
de 30 x 26 x 10 cms. Aquests 2 cms de diferència entre la llargada del 
paracaigudes plegat i la bossa es deuen a l’espai necessari per dipositar les 
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cordes de subjecció del paracaigudes principal. La corda d’atenuació de xoc i 
l’anella giratòria es trobaran fora de la bossa. 

 

6.9. Característiques d’inflació del casquet principal 

Aquest és un dels punts més complicats del disseny del FTS. Aquest punt ha 
de satisfer el següent requisit: desplegar amb suficient rapidesa el 
paracaigudes abans de que l’UAV perdi massa alçada. També s’ha de fer un 
anàlisi de la tensió sobre el fusellatge desenvolupada per les cordes de 
subjecció en el desplegament del paracaigudes. 

Per realitzar aquest punt, recuperarem la fòrmula 5.2. Sabent que la constant 
d’inflació del nostre casquet principal és de 6,16 (dada extreta de la taula 6.23 
del llibre de Mohaghegh, F., & Jahannama, M. R., Decisive Roll of Filling Time 
on Classification of Parachute Types detallat a la bibliografia), la fòrmula del 
temps d’inflat és la següent: 

                                  (6.17) 

Pel que fa al casquet del paracaigudes pilot, la constant d’inflació és de 11,7. 
Per tant la fòrmula seria la següent: 

                                 (6.18) 

I aquí tenim les gràfiques descrites pel temps d’obertura i la velocitat pels 2 
paracaigudes: 

 

 

Fig. 6.3 Gràfica de velocitat versus temps d’inflació 
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Amb aquesta gràfica podem veure que en el cas d’activar-se el FTS quan el 
SHADOW MK-1 va a la mínima velocitat d’operació possible de 75 km/h (21 
m/s) tardaria aproximadament 2 segons en obrir-se completament el sistema 
de paracaigudes. En el cas d’activar-se el FTS en la màxima velocitat 
d’operació possible a 208 km/h (58 m/s), tardaria aproximadament 0,8 segons 
en obrir-se tot el sistema de paracaigudes. 

La força màxima experimentada al desplegament dels paracaigudes la podem 
calcular fàcilment a partir de la 2a Llei de Newton: 

                                              (6.19) 

Agafant el cas en que el valor de l’acceleració sigui el més alt possible, 
trobarem la força màxima que haurà d’aguantar el mecanisme del FTS. 
Suposant que el SHADOW MK-1 opera pràcticament a la seva velocitat 
màxima a 200 km/h (55 m/s aproximadament) i que el seu pes es el MTOW, 
calcularem la velocitat just després d’obrir els paracaigudes. Aquesta velocitat 
la podem calcular a partir del mètode desenvolupat durant la IIWW per E. 
Pflanz. Per aquest mètode es suposa que la nau està volant només amb 
component horitzontal de la velocitat quan s’activa el FTS. L’equació és la 
següent: 

                               (6.20) 

              (6.21) 

Ara que ja tenim la velocitat després d’activar el FTS i haver-se desplegat els 
paracaigudes, s’ha de calcular l’acceleració de frenada a la que és sotmesa 
l’UAV a partir de l’equació de l’acceleració: 

                                            (6.22) 

                           (6.23) 

Comentar que el signe negatiu es deu al sentit en que opera l’acceleració i per 
tant la força. El sentit serà l’oposat al sentit de la nau i en la mateixa direcció. 
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Tenint l’acceleració només ens fa falta aplicar la 2a Llei de Newton per obtenir 
la força màxima experimentada pel FTS en el pitjor dels casos. Aquesta seria: 

                           (6.24) 

 

 

Fig. 6.4 Velocitat inicial prèvia al desplegament del PRS  

 

 

Fig. 6.5 Acceleració i força màxima i velocitat amb el PRS desplegat 

 

Sabent que el paracaigudes HFa185 disposa de 20 cordes de subjecció del 
paracaigudes principal unides a la corda que es fixa al SHADOW MK-1 
mitjançant el sistema d’atenuació de xoc, calcularem la tensió soferta a cada 
corda. No tindrem la disminució de tensió provocada per la corda d’atenuació 
de xoc, per tant, la tensió de cada corda serà calculada per un hipotètic cas 
sense aquesta. 

                                 (6.25) 

                                (6.26) 
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Seguidament es representa en una gràfica tots els valors de força per tot el 
rang de velocitats en les que pot operar l’aeronau. En el cas de considerar la 
corda d’atenuació de xoc, la gràfica prendria una forma exponencial.  

 

 

Fig. 6.6 Gràfica de força vs. velocitat 

 

6.10. FTC-100: Controlador del FTS 

Per l’activació del sistema de finalització de vol necessitem un controlador 
capaç d’interactuar amb el pilot automàtic del nostre UAV. 

El controlador escollit és el FTC-100 capaç d’establir comunicacions directes 
amb el pilot automàtic AP-04 del SHADOW MK-1. La companyia proveidora, L-
3 Telemetry Company, bàsicament desenvolupa components per missils tot i 
que també, com es pot veure al full d’especificacions del FTC-100 components 
per altres vehicles aeris no tripulats. Pel que fa el preu del component, la 
companyia no el detalla. 

El FTS-100 ens permetrà rebre la informació despresa del pilot automàtic de la 
mateixa manera que rebre ordres directes de la unitat de seguiment de terra. A 
part, el seu software farà possible que processi la informació rebuda per fer 
efectiva, en cas necessari, l’activació del sistema de finalització de vol. 

Per fer el sistema totalment fiable s’haurà d’incorporar un sistema d’alimentació 
independent per no dependre del sistema d’alimentació principal de l’UAV. 
Podríem tenir, doncs, 2 fonts d’alimentació (bateries principals de l’UAV i 
bateries independents del FTS) que, en el cas de fallar-ne una, disposséssim 
de la 2a. 

Per últim, faltaria desenvolupar un software robust i adient que permetés 
processar la informació correctament per donar les correctes respostes. 

El full d’especificacions es troba als Annexes. 
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Fig. 6.7 FTC-100 

 

6.11. Integració del FTS al SHADOW MK-1 

Una primera aproximació a com podríem encabir tots els components del FTS 
dins de la cabina on es disposa la càrrega del SHADOW-MK-1 podria ser la 
següent: 

 

Fig. 6.8 Esquema d’integració del FTS al SHADOW MK-1 
 
S’ha de comentar que les cordes de subjecció del paraciagudes principal s’han 
fixat a la part superior de la de la cavitat on depositarem tot el FTS. S’ha hagut 
de deixar un espai adicional per les cordes de subjecció del paracaigudes 
principal i d’el controlador FTC-110. A part, tenim l’accionador electrònic i 
l’escotilla d’alliberament a més de tots els components de la figura 6.2. 
 
Això és una de les possibles configuracions en que podriem dipositar el FTS 
amb la resta de càrrega útil. Segons les necessitat i disponibilitat d’espai 
podem variar la disposició dels elements. 
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CAPÍTOL 7. CONCLUSIONS I PLA DE PROJECTE 

7.1. Conclusions 

Al haver redactat aquest treball havent seguit una pauta per complir els 
objectius incialment establerts, he extret diverses conclusions. 

En primer lloc, referint-me a la normativa, puc dir que aquesta encara es troba 
en un estat molt inicial. Serà necessari que les organitzacions redactin un marc 
legal que reguli els aspectes que involucren als UAS, i cadrà que aquesta 
normativa sigui redactada en l’àmbit internacional. El fet de no tenir una 
redacció definitiva de la normativa respecte els UAS fa que els estudis que es 
realitzin en l’aeronavegació no tripulada quedin redactats sobre recomanacions 
o primeres redaccions de documents sense caràcter oficial. Aquesta, al meu 
entendre, ha sigut una de les principals dificultat que ha comportat aquest 
projecte. Per això, per fer el disseny del FTS s’ha intentat tenir en compte tots 
els aspectes que influirien en el propi disseny i s’ha usat la lògica per realitzar 
hipòtesis a l’hora de realitzar els càlculs per fer una aproximació tant acurada 
com sigui possible a un cas real. 

En segon lloc, puc assegurar que el disseny del propi sistema de finalització de 
vol no és una tasca gens fàcil. Crec que d’aquest projecte podria ser base, a 
part d’un treball de final de carrera, d’un projecte de tesis ja que els sistemes de 
finalització de vol són un mon dins els UAS. Els aspectes a tenir en compte, 
començant pels aspectes legals i acabant pels aspectes de la implementació 
de tots els components (la implementació del mateix FTS) dins l’UAV, tenen 
una immensitat de consideracions que han de ser evaluades a consciència com 
a requisits. Aquests requisits impliquen una complexitat especial en el disseny 
pel gran nombre i complexitat d’operacions. 

En tercer lloc, dir que haver realitzat aques projecte m’ha permès realitzar un 
treball d’investigació, de consulta de llibres tècnics i d’adquisió de 
coneixements molt interessants. Les fonts consultades són una gran quantitat, 
els llibres tècnics m’han aportat una major comprensió d’aquests. Pel que he 
après realitzant aquest TFC, puc dir que és un camp el de l’aeronavegació no 
tripulada molt interessant i que, sobretot, el potencial d’aquest camp es troba 
en el mercat. Invertir en el mercat dels UAV és una bona inversió de futur, 
sobretot en el mercat tecnològic. Les empreses que es dediquin a 
desenvolupar components per l’aviació no tripulada i també els centres de 
recerca i grups creats a universitats com és el propi grup ICARUS són entitats 
que s’hauràn de tenir molt en compte en el futur de l’aviació en general. 

 

7.2. Pla del projecte 

La finalització d’aquest projecte és només l’inici d’un projecte per incorporar un 
sistema de finalització de vol al SHADOW MK-1. El treball és el començament 
d’un estudi del grup ICARUS el qual treballa per aconseguir que el seu UAV 
pugui treballar en colaboració amb institucions governamentals com el cos 
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nacional de bombers en els treballs d’extinció d’incendis tenint com a objectiu la 
visualització i seguiment d’aquests. 

Per aconseguir aquest objectiu final, he elaborat un pla de treball que podria 
servir de guia pel seguiment del projecte. Els punts en que es divideix el pla del 
projecte per ordre cronològic serien els següents: 

1. Descriure el mapa actual en el món de l’aviació no tripulada referent a 
normativa, seguretat, FTS existents... a mode introductori. 

2. Dissenyar un FTS adequat al SHADOW MK-1. 

3. Desenvolupar un prototip del FTS. 

4. Implemetar-lo a una nau de proves. 

5. Realitzar testos i certificació. 

6. Implementar-lo al SHADOW MK-1. 

Aquest projecte un cop acabat serà sens dubte un referent en el camp de 
l’aviació no tripulada. 

De la mateixa manera, el camp de l’aviació no tripulada, serà possiblement 
d’aquí uns anys el referent de l’aviació encarregada de realitzar els milers de 
desplaçaments que es realitzen cada hora pel transport de passatgers per aire. 
Pot ser que en un futur no gaire llunyà, els sistemes de finalització de vol es 
desenvolupin per UAVs que ens transportin a nosaltres. 
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ANNEX A. FULL D’ESPECIFICACIONS DE L’UAV 
SHADOW MK-1 
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ANNEX B. FTC-110 
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