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Resumen 

Aquest projecte tracta sobre la construcció i la fabricació 
d’un drone amb l’objectiu d’ajudar a la reforestació de la 
vegetació més abundant a Catalunya.  

Es parteix de la base de que treballo en una empresa de 
disseny i fabricació de drones i ens ha arribat la comanda de 
dissenyar uns prototips d’un quadracópter amb la finalitat 
d’ajudar a la reforestació. Les parts elèctriques i 
electròniques com els motors, placa base, etc, són estàndard 
de l’empresa. El meu objectiu serà dissenyar un drone amb 
un mecanisme addicional capaç d’ajudar a reforestar en 
llocs de molt difícil accés per a tractors o maquinaria  de 
plantació. 
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1. Introducción 

Sempre havia volgut construir i pilotar un drone fet per mi, 
però mai havia tingut l’oportunitat de fer-ho (de fet no havia 
tocat un drone fins començar aquest projecte). Així doncs 
vaig veure en aquest projecte fi de carrera l’oportunitat 
ideal per poder ficar-me en aquest món. Però, hi ha moltes 
persones que construeixen els seus propis drones, quin 
mèrit tindria? Jo volia fer un drone amb alguna funció que 
pogués resoldre alguns dels problemes en els que es troben 
les persones d’avui dia. Per això vaig començar a fer un 
petit brainstorming i amb l’ajuda d’uns amics, i amb unes 
copes per mig,  va sorgir la idea: un drone forestal per 
poder plantar llavors en llocs de difícil accés per les 
persones. 

 

Un cop tinc clar el problema i el producte que vull fer 
comença la recerca d’informació, on estudiaré els tipus de 
drones que hi ha avui dia i el seu funcionament, els 
materials més emprats en la seva fabricació, etc. 
Paral·lelament també cal saber quina es la vegetació que hi 
ha a Catalunya per així poder decidir quina llavor o llavors 
podrà plantar el meu drone.  

 

Acaba la recerca d’informació faré la fase de disseny, a 
partir dels primers esbossos sortirà la primera idea del 
producte. Aquest primer producte serà millorat utilitzant les 
eines apreses durant tot el grau, en aquest cas de disseny 
industrial i desenvolupament del producte, per així obtenir 
el producte final. S’escollirà els materials adients per a la 
seva fabricació, que com no es vol fabricar aquest producte 
en massa, sinó entre 15/20 drones, s’utilitzaran tècniques de 
rapid prototyping. A més. També es farà l’elecció dels 
components electrònics adequats, ja que intervenen molts 
factors per el correcte funcionament del drone i per a la 
seva autonomia. Finalment es demostraran amb 
explicacions o càlculs totes les eleccions fetes. 

 

Els meus objectius i el que vull aconseguir: 

 

•Els coneixement per al disseny i la fabricació d’un drone. 

•Utilitzar el major numero possible d’eines apreses durant 
tot el grau. 

•La fabricació de tots els components no electrònics amb 
impressió 3D y tall de fibra de carboni per al meu prototip. 

•Fer funcionar el prototip. 

•Fer un projecte viable. 

•Un projecte lo més complet possible 

 

Les motivacions per aquest treball són: 

 

•Realitzar un projecte multidisciplinari on intervenen el 
disseny de productes i mecanismes i una mica de 
electrònica. 

•Construir el prototip i fer que funcioni. 

 

2. Briefing 

Abans de començar la recerca d’investigació del producte i 
del mercat, s’ha fet un briefing per entendre millor el que 
ens demana l’usuari. 

 

Producte: Drone forestal 

Frase d’utilitat: Persona amb interès per la natura i la 
vegetació  que vol plantar llavors en llocs de difícil accés, ja 
sigui en camp o muntanya, mitjançant un producte aeri 
electrònic  de dimensions determinades, que a més de 



plantar llavors pugi fer-se servir per més aplicacions gracies 
al seu disseny modular. 

 

Característiques generals: 

•Per ús d’agents rurals amb carnet de pilot de drone. 

•Incorpora una tremuja per l’emmagatzematge i transport de 
llavors. 

•Fàcil muntatge i ús. 

•Disseny simple. 

•Possibilitat per escampar altres materials sempre i quan 
estigui dins del pes màxim. 

•Possibilitat per instal·lar qualsevol altra aplicació gracies 
al seu disseny modular. 

•Permet l’enlairament en qualsevol superfície. 

•Possibilitat de desmuntar el mecanisme escampador i 
utilitzar-lo per l’oci. 

•Disseny molt lleuger / materials amb poca densitat. 

 

Característiques especifiques del projecte: 

•Dimensions del drone: 599 x 225 (amb les hèlix) 

•Pes màxim que suporta el drone: 2.6 kg 

•Pes actual del drone: 1.3 kg aproximadament 

•Capacitat de la tremuja: 180 capsules de llavors 

•Materials: Fibra de carboni, ABS i alumini 

•Comandament a distancia 

•Sensor que avisa quan la bateria esta baixa 

•Plat giratori de 105 mm de radi 

•Velocitat plat giratori: 28 rad/s 

•Volum de la tremuja: 749920 m3  

•Tipus: 2 bateries de  Lipo 2200 mAh 

•Duració de la bateria a màxima potencia: 4 min  

•Velocitat màxima: 72 km/h 

•Altura màxima per normativa: 120 metres 

•Altura drone forestal: Màxim 10 (el vent s’enduria les 
llavors)  

•Llavors de pins        

•Capsules llavors: radi 1,5 cm 

•Llavors per segon: 10/15 per segon 

 

Recomanacions: 

•Velocitat de gir del plat constant. 

•Materials plàstic fets per impressió 3D. 

•Funciona igual que un drone qualsevol. 

 

3. Reforestació a Catalunya 

En aquest capítol estudiarem bàsicament quina és la 
vegetació més abundant a Catalunya i quin tipus de llavors 
podria fer servir per al meu projecte. 

 

Segons un estudi fet per el Centre de Investigació Ecològica 
i Aplicacions Forestals (CREAF-UAB), l’alzina és l’espècie 
arbòria mes comuna a Catalunya i suposa casi una quarta 
part (24,4%) del total de les especies. El pi vermell 
(15,6%), el pi blanc (11,8%), la pinassa (10%) i el roure 
(9,4%) són les altres espècies predominants. Aquetes cinc 
sumen el 71,2% del total de la vegetació a Catalunya. 

Fig.1. Vegetació a Catalunya 

 

Un cop sabem quin és l’arbre més comú a Catalunya 
s’estudien les seves llavors, en aquest cas he agafat les cinc 
primeres per al meu estudi. 

 

Alzina 

És un arbre perenne de fins a 20 metres d’altura. El seu 
habitat natural són boscos humits. És l’arbre del mediterrani 
per excel·lència. La vida mitjana d’aquest tipus d’arbre 
ronda sobre els 400 anys. 

El seu fruit és la bellota, amb una mida de entre 1 a 3 cm de 
longitud i on la cúpula no arriba a la meitat.   

 

Pi vermell 

De la família pinacís, pot arribar a fer 30 metres d’alçada i 
5 metres de diàmetre. La seva copa es de forma cònica quan 
es un arbre jove i d’adult es transforma en irregular, ampla i 
deprimida. Les referencies al color vermell venen donades 
per la seva escorça que es d’aquest color. 



La seva llavor és el pinyó, que tenen una mida molt petita, 
de 1,5 cm de llarg aproximadament. 

 

Pi blanc 

Al ser de la mateixa família que el pi vermell, la seva llavor 
es la mateixa, el pinyó. La mesura d’aquest pinyó es una 
mica més petit que l’altra, entre els 6 i 7 mm amb una forma 
ovalada de color fris. 

El factor important per a la germinació d’aquesta llavor és 
la temperatura, que ha de ser entre els 15-20º C. Les 
superiors a 25º C eviten la germinació i les que estan entre 
10 i 15º C la endarrereixen. 

 

Roure 

El termini roure s’utilitza per referir-se a moltes espècies 
d’arbres del tipus Quercus. Aquests arbres poden arribar als 
1600 anys de vida. El seu creixement es produeix en una 
superfície humida, no seca. Tenen un creixement molt lent. 

La seva llavor s’anomena Bellota. S’ha de plantar en 
terreny profund, humits i amb un bon drenatge. 

 

Un cop hem analitzat els mètodes per a la reforestació, els 
tipus d’arbres més comuns a Catalunya , les seves 
característiques per que puguin tenir un bon creixement, les 
característiques de les llavors, etc. he decidit que les llavors 
que faré servir per al meu projecte seran les de la família 
dels pins. Ja que son llavors molt resistents i poden créixer 
en ambients secs. 

 

4. Disseny y desenvolupament del producte 

4.1.Analisi del problema 

El problema que vaig detectar va ser que hi ha llocs on es 
molt complicat l’accés per a moltes persones i, a més, si vas 
amb maquinaria encara és més difícil. Per això, la meva 
idea es utilitzar un drone amb comandament a distancia que 
pugui escampar les llavors per aquest terreny de difícil 
accés. A més, es podria augmentar la velocitat de plantació 
i, reduir així, el temps en reforestar tota una zona. 

 

4.2.Esbossos/idea definitiva 

La meva intenció era centrar-me en el l’acoblament d’un 
mecanisme que facilites la plantació de les llavors, per 
aquest motiu els dissenys van més centrats en el mecanisme 
i el seu acoblament al drone, que en fer un producte molt 
vistos estèticament. 

Després de fer diversos esbossos la idea que vaig portar 
endavant va ser la de fer un drone amb un mecanisme de 
tremuja i plat giratori pogués escampar les llavors amb la 
força del gir. 

 

4.3.Disseny inicial 

En aquest apartat és on dimensionarem el nostre drone 
adaptant els productes estàndard de la nostra empresa al 
disseny. Aquest components són: 

•Bateria 

•Motor 

•Regulador de velocitat 

•Placa controladora  

•Cablejat 

•Cargols 

 

El disseny inicial estava format per les següents peces: 

 

Fig.2. Conjunt Drone 

 

1.Helix 

2.Xassis superior 

3.Braç 

4.Xassis inferior 

5.Tap de goma 

6.Suport 

7.Tapeta 

8.Plat 

9.Tremuja 

 

4.4.Millora del producte/Disseny final 

Aplicant les eines apreses durant tot el grau en assignatures 
com, MEDI, TADI, ELRM, etc. Vaig poder millorar el meu 
producte. 

Els canvis més significatius es van produir a la tremuja, 
xassís inferior, plat, eliminació de les peces tapeta i tap de 
goma, i l’aparició del regulador i la subjecció d’alumini. 

Tremuja 

•S’ha obert la part superior i s’ha tapat l’inferior, fent uns 
petits forats perquè passin les llavors i així regular la seva 
distribució. 

•Recordem que abans la tremuja anava cargolada al xassís 
per la part tapada superior, al treure això he tingut que 
afegir tres torretes separades 90º al perímetre exterior per 
poder cargolar-les. 

•A l’anterior tremuja hi havia un cilindre que la travessava 
que era on estava ubicat el motor. Vaig veure que perdia 
molta capacitat per les llavors i que a sobre m’augmentava 
el pes del producte, per tant, vaig decidir que el motor 
entraria per la part de sota de la tremuja i aniria cargolat a la 
paret del cilindre. Fent això vaig retallar molt el cilindre 
que tenia inicialment. 



 

•L’últim canvi que vaig fer va ser afegir uns nervis a la zona 
on aniria el motor per així proporcionar més resistència a 
aquella zona. 

 

Xassís inferior 

El canvi d’aquest component ve donat per el canvi fet a la 
tremuja amb les torretes, ja que al canviar el lloc per on 
cargolar vaig haver de modificar el xassís inferior. Per fer el 
nou xassís vaig agafar com a referencia el xassís superior i 
li vaig afegir el material suficient per poder els forats per on 
aniran els cargols 

 

Regulador 

S’ha afegit un nou component el drone que va situat just a 
sota de la tremuja i va fixat amb la subjecció d’alumini. 
Aquest nou component és molt simple, te una petita forma 
cònica amb una base circular. A la base circular podem 
trobar tres obertures separades per 120º entre si. Per 
aquestes obertures són per on passaran les llavors cada cop 
que coincideixin amb els forats de la part inferior de la 
tremuja. Els he fet més grans que els altres per evitar que 
les llavors quedin atrapades o es produeixi cisallament. En 
la següent imatge es pot veure més clarament aquesta 
situació entre la tremuja i el regulador. 

 

Subjecció d’alumini 

Al seleccionar el motor amb un eix diferent al que tenia 
inicialment necessitava, vaig haver de pensar en un altra 
manera de que es produís la transmissió de gir. Aleshores 
vaig fer un ull al mecanisme que s’utilitza per fixar les hèlix 
als eixos dels motors i vaig voler fer algú semblant. 

En aquest mecanisme és molt simple. Primer de tot es fica 
el plançó, a pressió, a l’eix. Seguidament va el tope cilíndric 
que serveix per fixar la part inferior del plançó i fer de 
suport per el component que vulguis fixar, en aquest cas el 
regulador i el plat. Un cop aquests components estiguin 
posats, s’enrosca amb la rosca i queda tot ben fixat. 

 

Plat giratori 

S’ha reduït considerablement l’espessor del plat, ja que al 
anar lligat amb l’eix del motor es produiria desequilibri i 
faria que tot el conjunt vibres. A més, amb això, trèiem 
material al nostre component lo que ens dona un producte 
més lleuger. L’espessor passa de 10 mm a 2 mm. 

 

4.5.Selecció de materials 

Després de la primera recerca i selecció de materials i un 
cop tenim el disseny definitiu s’ha de tornar a fer la selecció 
de materials per aquelles peces que han estat modificades o 
les peces que s’han afegit de noves. També justificaré el 
perquè de l’elecció d’aquest material. Tot això ho faré 
d’una manera detallada ja que la investigació de materials ja 
la vaig fer en el primer disseny. Cal recordar que la idea 
d’aquest projecte no es fabricar aquests drons en massa sinó 
fer uns quants prototips per veure si es pot tirar endavant 
aquesta idea.  

 

Xassís superior i xassís inferior: Encara que he variat la 
geometria del xassís inferior no varia en la meva elecció del 
principi. El material que he escollit és la fibra de carboni, ja 
que necessito que sigui resistent per suportar el pes de tot el 
drone i a l’hora lo més lleuger possible. Encara que 
l’alumini és més barat te una mica més de densitat que la 
fibra de carboni, com van veure en les característiques de 
l’apartat X. Primera selecció de materials. Cal dir que si 
volgués fabricar-los en massa escolliria l’alumini ja que 
sortiria més barat.  

 

Braços, tremuja, plat, potes i regulador: Tots aquests 
components és faran amb impressió 3D, i el material que 
més s’adapta a les característiques que necessito és l’ABS. 
Es pot mecanitzar, polir, escatar, llimar, foradar, pintar, 
pegar etc. amb molta facilitat, i el seu acabat continua sent 
bo. Gràcies a la seva extremada resistència i petita  
flexibilitat fan que sigui el material perfecte per infinitat 
d’aplicacions industrials. Però la característica que més 
m’interessa és la seva baixa densitat, lo que fan aquest 
material molt lleuger. 

 

Subjecció: Per últim, aquest petit conjunt, que el formen el 
plançó, el tope circular i la rosca, he escollit com a material 
l’alumini. He agafat aquest material ja volia un material 
resistent i que no es desgastes amb el gir  ja que esta en 
contacte directe amb l’eix i es el que transmet la rotació. A 
més, és un material de baix cost, lleuger i molt fàcil 
d’aconseguir. 

4.6. Producte final 

 

 

5.Selecció del Hardware 

Motor hélix: Brushless motor 12V 1000KV  
Calculant el pes total del drone m’ha sortit que necessitaria 
un motor amb una embranzida superior a 576g, i aquest 
motor me la proporciona. 

Motor plat: 12V 600rpm  
He calculat la velocitat angular del drone utilitzant la 
distancia i l’altura a la que s’han de llançar les llavors. 
Seguidament aquesta velocitat angular s’ha passat a rpm i 
aquest motor és el resultat. 

Bateria: 11.1V 220mAh 3S Lipo  
S’ha tingut en compte el corrent que s’ha de subministrar 
als 4 motors i que pugi suportar la corrent màxima del ESC 
escollit. 



ESC: RCTIMER de 30A  
S’ha tingut en compte el corrent màxim del motor escollit i 
de la bateria, que generalment són de 3 cel·les o 11.1V. 

Placa Controladora: CC3D Openpilot  
S’ha triat una placa molt simple i fàcil d’usar i d’instal·lar. 
No es tenen en compte les especificacions dels altres 
components. 

 

6. Càlculs demostratius 

En aquesta secció s’ha calculat la autonomia del drone, la 
velocitat màxima a la que arriba, la capacitat de la tremuja, 
la velocitat de gir del plat per poder escampar les llavors a 
una distancia de 5 m, etc. 

 

Seguidament exposaré un breu resum d’alguns d’aquests 
càlculs. 

 

Càlcul pes màxim drone 

Per esbrinar el pes màxim que pot suportar el meu drone 
ens hem de fixar en les característiques dels motors, en 
especial en l’embranzida que tenen. En el meu cas he 
escollit uns motors amb una embranzida de 660g cadascun, 
per tant: 

 

Pes màxim = 660 x 4 = 2640g = 2,6 kg 

 

Capacitat tremuja 

Per calcular la quantitat de llavors que pot emmagatzemar 
la tremuja hem de calcular els volums.  

Primerament  calcularem el volum de la tremuja, que com 
és un con tallat utilitzarem la següent formula: 

 

 
 

S’ha de calcular el volum de la tremuja i el de la capsula de 
llavors i dividir-los, amb això obtindrem la capacitat. 

Un cop tenim els dos volums que ens interessa només hem 
de fer una divisió per veure quantes capsules de llavors 
podria emmagatzemar la tremuja.  

 

Nº capsules llavors= Vtotal tremuja / Vcapsula = 749920.22 
/ 4188.79 = 179 capsules 

 

Càlcul velocitat angular plat 

Per calcular la velocitat angular hem de fer servir les 
formules del llançament parabòlic horitzontal. 

 

 

        

 

 

7.Proposta de millora 

Per fer la proposta de millora he analitzat els punts febles 
del meu producte, que són: 

 

• Velocitat de gir constant del plat 

• Poca capacitat per a la velocitat d’escampar llavors 

• Una autonomia reduïda 

 

així doncs, les principals idees que tinc per millorar el 
producte són les següents: 

 

Primerament, afegiria amb arduino la manera de fer canviar 
la velocitat del plat amb el comandament. No crec que sigui 
molt de problema ja que la placa controladora tenia bastants 
canals i amb una mica de temps es podria  programar 
fàcilment. També es podria programar amb un 
potenciòmetre, però s’hauria de fer manualment i crec que 
no resulta tant rentable. 

 

Lo següent seria intentar augmentar la capacitat de la 
tremuja i baixar una mica la velocitat de gir del plat. així es 
podria controlar millor a l’hora de sembrar i el rendiment 
seria molt més elevat. 

 

Per augmentar l’autonomia hauríem de mirar els motors i 
les bateries, però això significaria fer el disseny més gran. 
S’hauria de trobar la relació mida/autonomia ideal. 

 

I per últim, havia pensat en posar-li algun tipus de 
il·luminació per si s’ha de treballar de nit o per els dies que 
esta núvol, crec que podria ajudar molt a l’hora de treballar 
amb poca llum. 

 

8.Conclusions 

Després de fer passar hores i hores fent aquest treball puc 
dir que he après, he gaudit i he patit molt. La part per fer el 
mecanisme de gir i que estiguessin totes les peces 
ensamblades és on he patit més, ja que no era capaç de 
veure-ho. A més la part per decidir els components elèctric 
també m’ha resultat complicada, ja que no és la meva 
especialitat. Per això crec que el meu projecte es bastant 
complert ja que toco molts temes: usuari, producte, disseny, 
mecanismes, electrònica, càlculs demostratius. 

 

Un cop tinc el producte finalitzat amb totes les seves 
característiques i tots els càlculs adients puc observar parts 
positives i parts negatives que tindria el meu drone. 

Per començar, exposaré els avantatge que crec que fan 
d’aquest producte una bona base per a futures 
investigacions per a continuar amb aquest projecte. 

 

•És molt simple, amb no moltes peces i fàcil de muntar. 



•La seva petita mida i el seu baix pes gracies a la baixa 
densitat dels seus materials fan que sigui molt fàcil de 
transportar. 

•El seu disseny “modular” fa que es pugui utilitzar el 
mecanisme d’escampar les llavors en qualsevol altre drone 
del mateix tipus que el meu. A més també es pot desmuntar 
el mecanisme i utilitzar el drone per qualsevol altra cosa 
que desitgis. 

•La seva rapida manera de escampar fa que pugui cobrir 
més zones en menys temps. 

•El seu baix cost per a la fabricació, a més de ser una 
manera rapida i molt senzilla. 

 

Els principals desavantatges que té el meu producte són: 

 

•La seva poca capacitat per a les capsules de llavors en 
comparació amb la rapidesa a la que les llença. 

•La seva curta autonomia, encara que la majoria dels drones 
tenen una curta autonomia, no surt a fabricar un drone per a 
només 10 minuts d’utilització sense interrupcions.  

•No té altres aplicacions, com poden ser pesticides, sistema 
de reg, etc. 

•El plat gira a velocitat constant.  

 

Per concloure aquest treball diré que encara que no hagi 
complet un dels meus objectius que és que sigui un projecte 
viable, estic orgullós amb el temps, la dedicació i 
l’entusiasme amb el que he realitzat aquest projecte. També 
he de dir que m’ha encantat fer aquest projecte, aprendre 
sobre el funcionament i el muntatge dels drones i tenir la 
oportunitat de fabricar el meu prototipus en impressió 3D. 


