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Resum 

 
Aquest projecte ha emprat la tecnologia emergent del dron en el món de 
l´ortofotografia i el posterior processat de les imatges per a la creació de 
mapes, amb l'objectiu de mecanitzar un procediment que identifiqui si els 
senyals de tràfic que es troben en espais urbans tenen la visibilitat esperada.  
 
Primer de tot calia identificar la problemàtica a resoldre comprovant-la de 
primera mà recorreguent part del nostre territori. 
Després calia decidir quin seria el mitjà tecnològic que ens ajudaria a 
solucionar-ho. 
 
Utilitzar el dron com a eina per aconseguir-ho ha estat la millor opció donada la 
seva gran versatilitat tecnològica i el menor cost econòmic que té respecte  a 
les tecnologies emprades fins llavors per tractar situacions similars. 
 
Identificat el problema i trobat el mitjà per resoldre-ho, calia desenvolupar-lo 
buscant en el mercat els millors programaris que ens permetessin simular el 
vol del dron per posteriorment processar les imatges reals dels senyals de 
tràfic analitzats. 
 
A la part final del projecte es troben les simulacions reals realitzades en 
diferents punts de l´Alta Garrotxa així com les seves configuracions i resultats 
finals en forma de mapes. 
 
El resultat final obtingut del contacte real amb el territori, de l’ús del dron com a 
mitjà per aproximar-nos-hi i de la teoria i la pràctica de la metodologia 
emprada, ens ha permès tal i com ens plantejavem a l'inici del nostre projecte, 
aconseguir un mapejat suficientment detallat que determini la visibilitat o no 
d'un senyal de tràfic.  
 
Paraules clau: ortofotografia, dron, senyal, visibilitat, mapa, automatització del 
vol, processat d’imatges, simulació. 
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Overview 
 

 
This project is dedicated to the emerging technology of the drone in the scope 
of orthophotography and the immediately subsequent processing of images for 
maps generation. The main goal is mechanizing a procedure that identifies the 
traffic signals that are in urban spaces and its visibility. 
 
First of all, it was necessary to identify the problem to be solved by analyzing it 
developing a route along our territory. 
Then we had to decide which technology would be better to solve it. 
 
Using the drone as a tool to achieve it has been the best option since its great 
technological versatility and the lower economic cost it has compared to the 
technologies that have been used until then to deal with similar situations. 
 
Once we have identified the problem and found the method to solve it, it was 
necessary to develop it looking for the best softwares in the market that would 
allow us to simulate the flight of the drone and to process the real images of 
the analyzed traffic signals, too. 
 
At the end of the project can be found the real simulations made in different 
spots of Alta Garrotxa as well as their configurations and final maps. 
 
The final result obtained from the real contact with the territory, the use of the 
drone as the best way to approach it and the theory and practice methodology 
used, has allowed us as to fulfill the initial purpose of our project. Now, we are 
capable to obtain a sufficiently detailed map which is able to determine the 
visibility of a traffic signal. 
 
Keywords: orthophotography, drone, signal, visibility, map, flight automation, 
image processing, simulation. 
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INTRODUCCIÓ 

En el món de l’enginyeria observem cada cop més, avenços entorn a les noves 
tecnologies provocats per la necessitat que tenim de resoldre aquells 
problemes que les tecnologies del moment no poden solucionar i per l'altra, per 
la de millorar aquelles ja existents, optimitzant-ne els resultats i provocant nous 
escenaris. 

Apostar per les noves tecnologies serà clau per poder resoldre les situacions 
que ens provoquen els dos escenaris anteriorment exposats i que ens trobem 
en tot el que ens envolta cada dia. 

 

Objectius 

L’objectiu principal d’aquest projecte és donar un context d'ús diferent a una 
tecnologia emergent que comença a ser emprada com a revulsiu per resoldre 
situacions quotidianes que fins ara es resolien amb mètodes tradicionals.  

Ens referim a l'ús de vehicles aeris no tripulats*, coneguts com a drons, en el 
món de l´ortofotografia (presentació fotogràfica d'una zona de la superfície 
terrestre per la creació de mapes digitals).  

La forma tradicionalment emprada per aconseguir les imatges necessaries per 
a la seva confecció, ha estat la de l´us de mètodes clàssics de vol com són les 
avionetes, els globus aeroestàtics i els satèl·lits, i el seu conseqüent elevat cost 
en termes econòmics, humans i tècnics. 

L'ús de la naixent tecnologia robòtica dels drons ha permès reduir de forma 
notable els costos tant econòmics, com humans i en paràmetres de seguretat. 
En el cas concret del projecte, és utilitzada per ajudar a posar fi una de les 
preocupacions de l’última dècada com són els accidents de tràfic. 
Concretament, ajuda a determinar el nivell de visibilitat que té una senyal 
respecte els conductors o conductores. D’aquesta manera es pretén evitar 
qualsevol sinistre a la carretera causat per mala visibilitat dels senyal existents. 

*Vehicle aeri no tripulat (VANT), UAV (de l'anglès unmanned aerial vehicle), 
més apropiadament RPAS Remotely Piloted Aircraft System), comunment 
conegut com dron, fa referència a una aeronau que vola sense tripulació i que 
exerceix la seva funció de forma remota.  

 

Metodologia 
 

La metodologia que s’ha utilitzat per a desenvolupar aquest projecte ha estat 
majoritàriament formada per tres parts. 
La primera està enfocada a la introducció d’un sector emergent com és dels 
drons. Abans de començar a analitzar elements i aplicacions del sector és  
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necessari conèixer l’entorn. Tenir el coneixement de quines normes limiten el 
marc de treball dels drons, l’ampli ventall d’ofertes que hi ha al mercat per 
seleccionar l’adequat segons les necessitats, saber quines aplicacions 
existeixen i quines tenen compatibilitat, entre moltes d’altres valoracions. 
 

Un cop ja es coneix l’entorn amb el que es treballa, es planteja l’estructura. 
Aquesta es basa en tres pilars fonamentals. Un estudi previ que ajuda a 
entendre quina és la situació. Les definicions de tots els elements que 
intervinguin. Per finalitzar, portar a terme l’aplicació de totes les simulacions 
configurades per poder obtenir els resultats finals. 
 

L’última és el tancament. Tan bon punt el projecte ja està realitzat. Es fan 
múltiples passades per tal de perfeccionar-lo. Es redissenyen els esquemàtics 
per fer-los més entenedors, es redefineixen alguns conceptes i sobretot es 
configuren noves simulacions per obtenir els mapes més precisos possibles. 
 

Contingut  
 

Aquest projecte està dividit en dues parts, una de teòrica en la que s’exposen 
els aspectes que han ajudat a poder dur a terme la seva implementació en la 
part pràctica. 

La part teòrica es divideix en 4 capítols i la pràctica en 2. 

 

Part teòrica 
 

Capítol 1 

Aquest capítol introdueix l’anàlisis previ, el qual exposa la problemàtica i li 
assigna dades mitjançant la investigació de l’entorn d’afectació. Posteriorment, 
es troba un apartat en el que s’exposa la normativa que s’aplica en l'entorn dels 
drons.  
 

Capítol 2 

En aquesta secció es mostra de forma ordenada les diferents etapes que 
conformen el total del projecte. Aquestes són:  
 

• Identificació: Es defineix la idea que es vol treballar i de quina forma. 
• Planificació: Es calculen les diferents necessitats per establir un full de 

ruta a seguir. 
• Execució: Es porten a terme els treballs definits per obtenir els resultats 

desitjats. 
• Seguiment i control: Monitorització del projecte per anar comprovant el 

seu correcte desenvolupament i fer alguna modificació si així ho 
requereix. 

• Tancament: Es conclou el projecte extraient les conclusions finals. 
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Capítol 3 

Aquest capítol reuneix tota la informació necessària sobre els elements que 
tenen una intervenció directa al projecte. 
 

En primer lloc es fa un anàlisis de les característiques que requereix el dron i 
s'estudia les diferents opcions que hi ha al mercat per tal d’escollir l’idoni. 
Tot seguit es desenvolupen les diferents tecnologies a utilitzar. Es fa una breu 
descripció i es mostren unes taules comparatives amb d’altres tecnologies 
compatibles per tal d’argumentar l’elecció feta. Per tancar el punt de les 
tecnologies, cada una disposa d’un esquemàtic que mostra com es realitza la 
seva aplicació dins de l’entorn del projecte. 
Per finalitzar el capítol, es defineixen els tres programaris que s’utilitzen per fer 
l’estudi previ del vol, la simulació i el processador d'imatges que genera els 
mapes.  
 

Capítol 6 

En aquest capítol es troben dos pressupostos diferents. En el primer es troba el 
material utilitzat per a fer aquest projecte, i en el segon es resumeix 
l’equipament perfecte que es necessita per obtenir els millors mapejats 
possibles, sense tenir en compte l’elevat cost que això implica. 
 

Part pràctica 

 

Capítol 4 

Aquest capítol recull els arguments que han portat a la selecció dels diferents 
valors per a tots els paràmetres que configuren la simulació. Seguidament es 
troben els estudis previs meteorològics i les simulacions en forma de mapa i 
configuració de paràmetres.  
 

Capítol 5 

En aquest capítol es reuneixen totes les execucions de les simulacions. Cada 
una d’elles té tres parts diferents. Es desenvolupa un mapejat diferent que 
ofereix un punt de vista diferencial respecte els altres. 
Es troben els mapes de dues dimensions o també anomenats ortomosaics, els 
quals són de gran utilitat per a situar els elements a analitzar. També 
s’ensenyen les dues eines que determinen el veredicte final. Aquestes són els 
mapes de salut vegetal i els de tres dimensions. 
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CAPÍTOL 1. ESTUDI DE L’ENTORN 
 
En aquest capítol es troben d’una forma sintetizada els coneixements previs 
necessaris per a poder entendre els elements que envolten al projecte.  
 
Es du a terme un estudi per analitzar la importància d’una problemàtica 
quotidiana com es la sinistralitat en les carreteres.  
Tot seguit s’exposa quina és la normativa que envolta als drons, per tal de tenir 
present quines regles permeten el vol sense incumplir la legislació establerta. 

 
 

1.1 Estudi de l’afectació de la mala jardineria en accidents de 
tràfic 

1.1.1 Problemàtica 

 
Garantitzar la seguretat a les carreteres és un dels grans reptes per a 
l'administració pública en els últims anys. S’han dut a terme moltes noves 
propostes com el carnet de conduir per punts, reducció dels límits de velocitat o 
les mateixes campanyes de conscienciació, entre d’altres. Esforços enfocats 
completament en el comportament del conductor i mesures dirigides a avalar 
una actitud segura al volant. 
 
Què passaria si a part del factor humà es centressin els esforços en millorar les 
infraestructures? Baixaria la sinistralitat? 

 
Les infraestructures viàries tenen una alta influència en la seguretat a les 
carreteres, tal i com s’observa al anàlisis de l’estudi. Per aquest motiu, cal 
seguir preservant la seguretat viària invertint en les infraestructures actuals per 
tal de seguir disminuint el nombre d’accidents en les carreteres. 
 

No obstant això, la realitat és una altre. La inversió del conjunt 
d’administracions en regeneració i construcció de noves carreteres ha caigut un 
33% i 77% respectivament entre els anys 2017 i 2019.  
A més a més, el recompte total de víctimes a les carreteres segueix estant molt 
per sobre del desitjat. Al 2019 es va fer un recompte total de 1755 víctimes 
mortals i al 2018 va ser de 1806 a tot l’Estat Espanyol*. Tot i notar una lleugera 
baixada del 3% és evident que encara queda un llarg camí per recórrer. 
*Víctimes corresponents a les persones mortes en el moment de l’accident o 
fins a 30 dies posteriors al fet. 
 
Aquestes dades i moltres d’altres són exposades a l’estudi previ. No és de 
menys destacar que no es tindrà en compte aquest darrer any 2020 degut a 
l’excepcionalitat de la pandèmia, ja que això podria falsejar les dades. 
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1.1.2 Recerca 

 
Tal i com s’ha vist en el punt anterior, el factor humà és el que té més pes en 
els sinistres a les carreteres, pero tot implementar noves regulacions i sistemes 
de control per a disminuir-los, aquests seguiran depenent de cada persona al 
agafar el vehicle. En canvi el que sí que depèn de l’administració i es pot reduir 
renovant i millorant les carreteres és el factor no humà en els accidents. 
 
És per això que en aquest punt es farà un estudi minuciós sobre els elements 
clau a l’hora de rendibilitzar una inversió en les infraestructures vials per tal de 
millorar la seva seguretat. 
 

Punts febles a les carreteres   

 
En aquest apartat s’estudien els motius principals que provoquen els accidents 
en les diferents vies.  
 
Per analitzar els punts més febles de les carreteres s’utilitza una gran estudi fet 
al 2018 en forma d’enquesta per a conèixer l'opinió dels conductors al voltant 
dels hàbits de conducció i les distraccions que es troben mentres condueixin 
com per exemple l'estat de la senyalització, missatges publicitaris, paisatge, 
diferents tipus de vies, o diferents situacions que poden esdevenir. 
L’investigació s’ha dut a terme per diferents empreses destacades del món de 
l’automòbil com BP, Castrol i Race [1], que van formular* una enquesta 
quantitativa, d’exactament 2.015 entrevistes a conductors amb permís tipus B 
(carnet de conduir per a turismes). 
*El treball de camp fet per les empreses mencionades data del 14 al 23 de 
març de 2018. 
 
Les entrevistes s’han distribuït segons grups d’edat i en funció de l’antiguitat de 
carnet de conduir. Intentant fer una distribució equitativa entre sexes, 
aproximant-se al 50% de cada un. 
 

Taula 1.1. Distribució de l’enquesta segons edat i sexe  
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A l’inici de l’estudi s’analitzen aspectes previs com per exemple la 
caracterització de les persones i els hàbits de conducció, per tal de 
contextualitzar les posteriors dades. 
 

Posteriorment, es comença a analitzar l’estat de les carreteres i s’extreu la 
primera conclusió principal. 
Els conductors i conductores destaquen la calçada i la senyalització, sobretot 
en carreteres secundàries com a aspectes més deficitaris. És a partir d’aquest 
punt on posarem l’ull d’una forma considerable a l’importancia de la 
senyalització a les carreteres. 
 
A les enquestes s’obtenen diferents resultats que ajudaran a fer una valoració 
completa de l’estat de les senyalitzacions a les diferents vies. 
 

• La diferència sobre l’evolució de les senyalitzacions de les vies per les 
que circulen. 
En un costat es té una valoració més o menys positiva de la 
transformació de les senyals en autopistes i autovies, mentre que que es 
valora de forma negativa l’evolució en vies menors. 
Per a autopistes i autovies s’obté un 6.6 de mitjana, per un 5.5 per a 
carreteres convencionals. Tot i estar aprovades totes dues valoracions, 
s’obtenen puntuacions baixes. Essent un clar reflex de la baixa inversió 
en regeneració de les vies dels últims anys, on ha caigut un 44% en els 
2 darrers. 
 

• Existeix un problema de visibilitat de les senyals ja que de l’enquesta 
s’extreu que un 51% està d’acord en destacar que les senyals no estan 
col·locades amb antelació suficient, un 35% apunta que no són 
suficientment grans i un 28%, quasi bé un ⅓ pensa que estan situades 
en llocs de poca visibilitat. 

 

• Un gran percentatge (73%) responsabilitza a la mala senyalització en la 
presa erronea de decisions en la conducció. Tal com indiquen els 
resultats de l’enquesta, es veu com és un fet generalitzat, independent 
del sexe del conductor/a, de l’edat i de la frecuencia de conducció.  

 

La conclusió d’aquest estudi es resumeix en la gran importància que tenen les 
senyals ja que suposen un element indispensable en la conducció. Els 
conductors pateixen diferents inconvenients segons l’estat en el que es trobin. 
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1.2 Normatives actuals i futures 

 
És important tenir en compte les normatives que s’apliquen a l’actualitat i en un 
futur proper en el sector dels drons, ja que tenen una afectació directe en el 
correcte desenvolupament del projecte sense incumplir la legislació vigent. 
 
L'organisme encarregat de regular l'ús de drons al nostre país és l'Agència 
Estatal de Seguretat Aèria (AESA). També s'encarrega de la navegació i 
transport aeri, així com a la seguretat aeroportuària. 
Actualment, la normativa que s’aplica a Espanya és la respectiva al reial decret 
1036/2017 (que s’aplicarà fins a l’1 de Gener de 2022) i el reglament delegat a 
la UE  2019/945.  
 

IMPORTANT 

La normativa està en constant evolució i adaptació. Per aquest motiu és 
important destacar que la informació que es trobi en aquest apartat és la 
corresponent al moment de la redacció. Molt probablement tingui petites 
modificacions en el futur. 

 

La nova normativa en vigor de drons a Espanya [2], modifica alguns punts de 
que s’aplicaven anteriorment.  
Els usuaris que utilitzin drons que es estiguin tant per sobre de 250 grams com 
per sota, han de superar un examen. Aquest, té diferents nivells, els quals van 
regits segons la categoria en que es troba l’activitat i quin risc implica. És 
important destacar que la classificació de categoria és independent de si el vol 
té un objectiu lúdic o professional, ja que en totes dues circumstàncies s’ha de 
respectar la mateixa normativa. 
 
Es classifica en quatre categories diferents:  
 

Primera categoria. Operacions d’UAS en categoria oberta: 
  

La categoria oberta cobreix totes les operacions amb UAS (Unmanned Aerial 
System) o sistema aeri no tripulat) que siguin de baix risc i no requereixen de 
cap autorització ni d'una declaració prèvia al vol per part de l'operador de l'UAS. 
 
Aquesta categoria es divideix en 3 nous grups. Cada subcategoria es classifica 
segons les característiques del vol. A continuació es desenvolupen els punts 
més destacats de cada subcategoria.  
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• Subcategoria A1: 
Les operacions es realitzen evitant el sobrevol de les persones que no hi 
participin i de grans aglomeracions. Els UAS aptes per volar dins 
d'aquesta subcategoria han de tenir alguna de les característiques que 
es troben a l’enllaç l’Annex 1. 

 

• Subcategoria A2: 
Els vols s’han de realitzar mantenint una distància horitzontal de 
seguretat d’almenys 30 metres respecte les persones no participants en 
l'operació. 

 
 
Les operacions a la subcategoria A2 únicament es realitzen amb UAS 
que portin l'etiqueta de classe C2, és a dir, que compleixin amb les 
característiques que es troben a l’enllaç l’Annex 1. 

 

• Subcategoria A3: 
Les operacions es porten a terme en zones terrestres controlades on no 
s'exposi a cap tipus de risc ninguna persona no participant. També 
requereix d’una distància horitzontal de seguretat mínima de 150 m de 
zones residencials, comercials, industrials o recreatives. Es classifiquen 
dins d’aquesta subcategoria els UAS que compleixin els requisits que es 
troben a l’Annex 1. 
   

 
Segona categoria. Operacions d’UAS en categoria específica: 
 
La categoria específica comprèn aquelles operacions de UAS amb un risc mitjà 
que no poden realitzar-se en categoria oberta. 
 
Abans de la realització d'operacions aèries en categoria específica cal que un  
l’operador resideixi, si és persona física o que tingui el seu centre d'activitat, si 
és persones jurídica a Espanya i sol·liciti obtenir una autorització operacional 
emesa per AESA. També es pot presentar una declaració d’una operació que 
s'ajusti a un escenari estàndard. 
Un escenari estàndard és un tipus d'operació d'UAS dins de la categoria 
específica, respecte a la qual s'ha determinat una llista precisa de mesures 
d'atenuació. Els requisits necessaris es troben a l’Annex 1. 
 

Tercera categoria. Operacions d’UAS en categoria certificada: 
 
La regulació relativa a la categoria certificada es troba actualment en 
desenvolupament a nivell europeu, tot i això  existeix un regulació vigent. Es 
troba en el Reglament d'Execució (UE) 2019/947 i en el Reglament Delegat 
(UE) 2019/945, que determinen amb claredat els seus límits. 
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D'una banda, s’estableix que les operacions de UAS realitzades dins de la 
categoria certificada requereixen de la certificació adient de l'UAS per EASA, i 
també l'obtenció d'una llicència per part del pilot. 
A l’Annex 1 es troben detallats els punts que determinen quan un UAS es 
classifica a la categoria certificada. 
  

Quarta categoria. Operacions amb UAS/Drons estrangers i transfronterers: 
 
Els usuaris de UAS estrangers que vulguin operar a l’estat Espanyol o realitzar 
operacions transfrontereres han d’acollir-se a diferents indicacions. Aquestes 
dependran del país en el qual resideixin si són persones físiques o en el qual 
tinguin el seu centre d'activitat principal si són persones jurídiques. 
 
 
 
Es distingeix entre persones amb residència o centre d’activitat principal d’un 
estat membre de la UE i les que ho tenen fora de la UE. 
 
 

• Les persones amb residència o centre d’activitat principal en un estat 
membre de la UE, han de complir diferents requisits depenent de la 
categoria en la que operen (les mateixes categories que han estat 
explicades anteriorment). Els requisits per cada categoria es troben més 
detalladament a l’Annex 1. 
 

• En canvi els no residents o sense centre d’activitat a la UE, han de 
considerar com a Estat de registre al primer Estat membre en el qual 
tenen previst operar. Si aquest és Espanya han de complir el Reglament 
d'Execució (UE) 2019/947 com qualsevol operador nacional. Si no és 
l’estat Espanyol, han d'adreçar-se a l'autoritat competent del país de la 
Unió Europea en el que vulguin operar. 

 
A continuació es detalla la normativa que correspon de forma directa al 
projecte. Al utilitzar drons amb un pes inferior a 250 grams, la legislació actual 
és molt més permissiva que amb drons més pesats, tot i així encara hi ha una 
sèrie de pautes que s’han de seguir per volar d’una forma controlada. 
 

• Obligatorietat de fer el registre com a operadors de drons a la seu 
electrònica d'AESA i obtenir un número d'operador. Un cop obtingut, 
aquest s'ha d'incloure al dron de forma que quedi visible. 
 

• Superar, com a mínim, l'examen d'AESA de Nivell 1 per a obtenir el 
certificat que permet volar el dron en subcategories A1 i A3 de la 
categoria oberta. 

 

• Recomanació d’assegurança de responsabilitat civil. El pilot és l’únic 
responsable dels danys que pugui causar el dron.  
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• Mai superar els 120 metres d'alçada des del terra ni els 50 metres de 

distància horitzontal, per tal de mantenir sempre una visió directa. 
 

• Prohibit volar en parcs nacionals, zones de conservació de fauna, 
reserves de la biosfera i altres espais naturals protegits. 

 

• No volar en un radi de 8 km de qualsevol aeroport, aeròdrom o altres 
espais aeris controlats. 

 

• En el cas que el dron integri una càmera, també cal respectar la Llei de 
Protecció de dades i el Dret a l'Honor i Intimitat de les persones. 

 

A la bibliografia es troben els enllaços corresponents a les normatives dictades 
pel BOE i la UE [3]. 
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CAPÍTOL 2. ETAPES DE CREACIÓ DEL PROJECTE 
 
En aquesta secció es fa un petit sumari seguint l’ordre de les diferents fases de 
les que consta el projecte. Aquest punt és merament orientatiu, ja que sempre 
s’hi poden fer modificacions segons les prestacions de les que es disposi. 
 
Està distribuït en les 5 fases principals de les quals parteixen gran parts dels 
projectes.  
A la primera fase, es mostra la idea principal del projecte i un petit esquema 
inicial, en el que es mostren els pilars fonamentals sobre els quals es 
desenvolupa el projecte.  
A continuació, es du a terme el disseny o planificació. Punt en el que es 
desenvolupa d’una forma més precisa el contingut dels punts principals, tant 
teòrics com pràctics.  
Just al punt mig es troba la fase d’execució. Al inici s’enumera el material total 
que es requereix per el desenvolupament del projecte. Seguidament, es descriu 
de forma detallada pas per pas cada un dels punts que es segueix per a portar 
a cap el projecte. 
A la quarta fase s’analitza i es fa un seguiment del projecte. Es treballen els 
elements que han de ser modificats per tal de modificar el rumb inicialment 
estipulat o senzillament per dóna un punt diferencial que incrementi el valor 
afegit del projecte. 
Per finalitzar, es troba la fase de tancament. Certifica el final del projecte, 
executant-se com una llista de control final. Pot afegir una valoració final 
respecte al propòsit inicialment establert. 
 
Cal tenir en compte que les fases intermitges tenen un grau de solapament 
molt gran, tal i com descriu la següent figura. Això succeeix ja que és 
necessària la retroalimentació d’una fase amb l’anterior per tal d’optimitzar els 
temps i millorar el resultat de cada etapa. 
 

 
 

Fig 2.1. Diagrama temporal de les etapes de creació del projecte 
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2.1 Identificació 

 
La idea principal del projecte és: Solventar a través d’una nova tecnologia com 
és el dron, un problema real i que té una afectació directa a les persones. 
 
Per a desenvolupar la idea mencionada cal estructurar d’una manera ordenada 
els punts principals. Primer de tot cal contextualitzar els motius pels qual és 
important el desenvolupament del treball, argumentant quina és la problemàtica 
i la importància d’aquesta. Aquest capítol rep el nom de ‘Estudi de l’entorn’. 
Un cop definit el context de l’estudi, es formulen les diferents etapes per tal de 
començar a organitzar el projecte. ‘Etapes del projecte’ és el nom del capítol 
que recull de forma ordenada, punt per punt cada etapa que conforma el 
projecte. 
Tot seguit es troba el punt on es recullen tots els elements que tenen un paper 
directe a l’execució. Es troba el dron, element indispensable pel projecte. Les 
diferents tecnologies a utilitzar per a completar el funcionament amb l’objectiu 
d’aconseguir el treball autònom total. Els diferents softwares que s’encarreguen 
automatitzar el vol i de processar les imatges obtingudes.  
Iniciant la part més pràctica, s’exposen les simulacions dutes a terme 
mitjançant les eines citades a la fase anterior, prèvies a la implementació que 
es du a terme.  
Per finalitzar s’extreuen conclusions del conjunt del projecte. Es fa un recull de 
les dificultats, els punts forts, els elements a tenir en compte, entre d’altres 
aspectes. 
 
 

2.2 Planificació 

 
Estudi de l’entorn: 
La primera fase anomenada ‘Estudi de l’entorn’ està formada per dos pilars 
principals.  
L’inicial estudia l’afectació de la mala jardineria en els accidents de tràfic. 
Aquesta la conformen l’exposició de la problemàtica i una investigació de la 
rellevància dels accidents de tràfic en diferents entorns. 
Tanca amb un punt en el que s’indica la normativa actual sobre drons que 
influeix en l’esdevenir del projecte. 
 

Etapes del projecte: 
A la segona fase es detalla de la forma més precisa possible cada una de les 
cinc etapes que defineixen el projecte, entrant en detall als apartats que siguin 
necessaris per tal de concretar qualsevol aspecte i deixar els mínims detalls a 
l’aire. 
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Pilars del projecte: 
Posteriorment, a la tercera fase es defineixen els elements que s’utilitzen de 
forma directa per portar a cap el projecte. 
El primer element fonamental és el dron. S’analitzen les necessitats del 
projecte i es fa un estudi de mercat acord amb les possibilitats pressupostàries 
de les que es disposin. 
Al següent punt es defineixen les tecnologies a utilitzar per tal de completar la 
total autonomia del projecte i ser així independent a la influencia de la persona 
en el moment de recopilar les dades. Cada tecnologia s’estructura en tres punts 
diferents. Es comença amb una petita descripció per tal de conèixer què és i 
com funciona. Es continua amb una argumentació del perquè de l’elecció de la 
tecnologia sobre d’altres completament compatibles. S’acaba amb un conjunt 
d’instruccions que defineixen com s’aplica la tecnologia al projecte. 
En últim lloc es troben els diferents softwares utilitzats, els quals són explicats 
d’una forma sintetitzada per tal d’entendre les seves funcions i utilitats. Aquest 
apartat el conformen tres softwares que tenen una influència directa en el 
procés d’obtenció de dades. Primer s’utilitza l’aplicatiu que permet fer un estudi 
previ al vol per tal de tenir total seguretat i no patir un contratemps. Tot seguit, 
es fa la planificació del vol autònom a la zona requerida. Per acabar es disposa 
d’una app que processa de manera precisa les imatges recopilades i genera els 
mapes que més endavant s’analitzen. 
 

Simulacions: 
A la cuarta fase es troba la simulació duta a terme amb l’aplicatiu que configura 
la ruta i els paràmetres necessàries per a reproduir el vol autònom a l’exterior. 
Es fan diferents simulacions amb diferents característiques per tal d’acumular el 
màxim de situacions possibles i d’aquesta forma tenir una resposta a cada 
escenari que es pugui donar posteriorment. 
Execució del projecte: 
L'última fase previa a la conclusió, és la d'implementació. En aquesta fase, 
s’executa la simulació creada en la fase anterior. Gràcies a la qual, s’obtenen 
les dades necessàries per a poder crear els mapes, dels quals es treuen les 
conclusions finals. 
 

Conclusions: 
Per acabar, es troba un apartat que recull totes les conclusions extretes. Es 
recullen les valoracions extretes dels resultats obtinguts i també les anotacions 
més destacades que s’han fet durant el projecte. 
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2.3 Execució 

 
L’implementació del projecte requereix d’un gran conjunt d’elements. Recull el 
conjunt de les tres parts més destacades del projecte. L’organització del 
material essencial, el plantejament de l’obtenció de les imatges i l’obtenció dels 
resultats final en forma de mapa. 
 
 

• Equipament: Elements que tindran un paper directe en el 
desenvolupament de l’execució. Es té en compte tant el material físic 
com els aplicatius software. La disposició del material segueix el següent 
esquema: 
 

 
 

Fig 2.2. Esquema material oficina 
 
 

• Recopilació de les dades: S’enumera pas per pas els punts pels qual 
s’han de passar per tal de completar de forma correcta la presa 
d’imatges.  
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Fig 2.3. Esquema execució de les simulacions 

 
 
Codificació: És indispensable tenir un criteri únic per a l’organització dels 
elements. És clau definir una codificació simple i clara que per tal de mantenir 
l’ordre. La codificació impedeix barrejar els diferents ingredients que conformen 
el projecte. Cada component tindrà el seu propi codi.  
 
Tots els projectes tenen un codi assignat. De la mateixa manera, cada dron 
i cada microSD té el codi corresponent al projecte que ha de simular.  
 
El codi que rep cada projecte/simulació és el següent: 
 

[codi postal de la zona d’origenZOnúmero de la zona d’origenPRpunt de reconeixement al que està destinat] 
 
Al codi postal es troba el CP de la zona d’origen de la qual surt l’eixam de 
drons. ZO indica el número de la zona d’origen corresponent i PR indica el punt 
de reconeixement que emet la simulació encarregada de captar les imatges. 
 

L’execució de la captura d’imatges pas per pas: 
 
[1] El primer pas és el transport dels drons cap al seu punt de partida inicial, 
que rep el nom de zona d’origen. Cada zona d’origen necessita el seu eixam de 
drons, ja que cada recorregut requereix d’un nombre específic. 
 
[2] Al arribar a la zona d’origen, l’eixam de drons es divideix. Cada dron es 
reconegut mitjançant la seva identificació via RFID i executa la simulació 
carregada via Bluetooth Low Energy per tal d’arribar al seu punt de 
reconeixement corresponent. 
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[3] Un cop finalitzat el vol des de la zona d’origen fins als punts de 
reconeixement, cada dron realitza 3 processos complementaris.  
 
Al arribar al punt de reconeixement s’inicia el procés d'identificació per tal de 
verificar que el dron que ha arribat és l’encarregat de recollir les imatges de la 
zona preparada. Aquesta identificació es porta a terme gràcies a la tecnologia 
RFID*. 
 
Un cop es té la confirmació del dron adient, s’inicia el traspàs de la tota la 
informació de la planificació del vol que ha de dur a terme per recollir les dades 
necessàries. Aquest traspàs d’informació es fa mitjançant la 
tecnologia Bluetooth Low Energy*.  
 
Al mateix temps que es fa el reconeixement del dron i la transmissió de dades 
del pla de vol, es carrega la bateria del dron. Aquesta petita càrrega de bateria 
es dóna gràcies a la tecnologia de càrrega inalàmbrica de l’estàndard Qi*. 
 
*Més endavant es troba una secció íntegrament dedicada a l’explicació de la 
tecnologies utilitzades i com s'implementen. 
 

 

[4] El moment en el que el dron té la bateria carregada al màxim, s’inicia el vol 
prèviament preparat amb l’aplicació de Dronelink o Dronedeploy. 
Un cop finalitzada la recopilació d’imatges, cada dron retorna al punt de 
reconeixement. 
 
[5] Al punt de reconeixement es fa reprodueix el mateix procés que al punt 2 
pero a l’invers. Es carrega de nou la bateria i s’executa la simulació preparada 
per a tornar a la zona d’origen. 
 
[6] Al arribar a la zona d’origen es dóna per acabat el procés de recollida 
d’informació. Per finalitzar l’última tasca, s’extreu la microSD de cada dron i es 
manté classificada segons la codificació mencionada en l’apartat anterior.   
 
 

• Processat de les imatges: Un cop finalitzada la presa d’imatges 
necessàries, és important seguir l’ordre establert amb la codificació per 
tal de no barrejar els elements i processar les imatges en els projectes 
corresponents. 

 

Tota la informació recopilada a cada microSD és transferida als directoris del 
servidor, des d’on es fa la posterior pujada dels arxius a l’aplicació 
DroneDeploy. Aquesta, s’encarrega de processar i crear els diferents mapes 
que seran objecte d'anàlisis per tal de treure les conclusions pertinents. 
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Fig 2.4. Esquema processat d’imatges 

 

2.4 Seguiment i control 

 
Al llarg de la fase de seguiment es porta a terme la supervisió del treball fet fins 
al moment per tal de veure quins punts cal modificar per obtenir millors 
resultats. 
 
Es revisen constantment els resultats obtingut per a detectar desviacions 
degudes a mals funcionament o males planificacions. Si així es dóna el cas, es 
modifica el punt de la planificació que conté la deficiència, modificant també la 
posterior execució. És per això que la fase de seguiment i control està 
constantment en contacte amb la de planificació i execució. 
Aquesta fase és molt important ja que els elements que s’utilitzen poden patir 
desperfectes al llarg del temps. Els softwares que automatitzen el vol i 
processat d’imatges, poden haver requerir algun ajust de paràmetres per 
optimitzar les dades a recollir. Es poden donar moltes situacions que faran 
canviar el pla inicial, per això és clau modificar-les i no comprometre el resultat 
final. 
 

2.5 Tancament 

L'última fase recopila un seguit de conclusions que donen el punt i final al 
projecte. Es fa un breu repàs sobre la realització de tots els punt, realçant els 
punts més forts, posant énfasis als més dèbils i destacant els canvis que s’han 
hagut de fer sobre el plantejament inicial. 
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CAPÍTOL 3. PILARS DEL PROJECTE 
 
La secció Pilars del projecte està formada per 3 punts diferents. Cada punt 
descriu de forma precisa els elements més importants per el desenvolupament 
del projecte. 
 

3.1 Dron 

 
En l’elecció del dron s’han de valorar les diferents opcions que s’hi troben al 
mercat segons les seves característiques. 
Dins del mercat, s’hi troben un gran ventall d’alternatives. La primera gran 
diferència es troba entre els drons que simplement tenen un ús recreacional, i 
els destinats al món professional. Al requerir d’un UAS amb certes útilitats 
concretes es descarta totalment qualsevol tipus de dron recreatiu, per tant 
només es valoren els drons amb funcionalitats professionals. 
Dins d'aquesta selecció s’acota quin és l’òptim valorant els requeriments 
necessaris per a dur a terme el projecte. Es té en compte el preu, el disseny, 
l’autonomia, les característiques, entre d’altres que més endavant es detallen. 
 
Tot seguit es defineixen els conceptes a partir dels quals extreure’m la selecció 
del dron. 
 
Factors a tenir en compte: 
 

• Distància: L'abast és una característica fonamental ja que defineix el 
rang de vol que tindrà el dron, tant en vertical com horitzontal.  
També es té en compte l’abast temporal. Ja que un dels majors 
problemes que presenten els drons és el ràpid consum de bateria. 

 
• GPS: És un element diferencial en el moment de l’elecció.  

Un dels motius principals és la localització del dron. En el cas que 
aquest perdi el contacte amb el comandament o punt de comunicació, 
ha de ser capaç d'aturar-se i carregar de nou la simulació o simplement 
retornar al punt de partida.  
També es requereix de GPS per a l’automatització de vol. A la simulació 
es crea una ruta feta a partir de punts GPS que el dron ha de ser capaç 
d’anar escombrant des de l’aire per anar capturant les imatges. De la 
mateixa manera, l’aplicació encarregada de la creació mapes necessita 
les imatges georeferenciades per poder fer un mapa amb total precisió. 

 
Un factor que s’ha de valorar és la precisió que té un sistema GPS. El 
sistema GPS té una exactitud a escala mètrica mentre que la del 
sistema DGPS és submètrica. Per les necessitats del projecte, no és 
necessari tenir una precisió extremadament alta, per això amb un 
sistema GPS es pot treballar sense cap impediment. 
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• Càmera: Molts drons de baix cost no tenen càmera. Els drons de gama 
superior tenen càmera i a mesura que el preu augmenta, milloren les 
seves característiques. S’ha d’escollir l’UAS que tingui una càmera amb 
una resolució suficientment bona per adquirir imatges amb detall i sense 
excedir-se d’un pressupost ajustat. 

 

Un cop analitzats els 3 elements principals de selecció del dron cal mencionar 
un aspecte important. És indispensable que el dron seleccionat tingui 
compatibilitat amb els sistemes softwares que s’implementen posteriorment. 
En aquest projecte és essencial que el dron sigui compatible amb el 
planificador del vol (Dronelink), ja que és amb el que té comunicació directa. 
Per al processador d’imatges no requereix compatibilitat ja que només 
s’utilitzen les imatges georeferenciades per a crear els mapes. [4] 
 
 
Taula 3.1. Drons compatibles amb l’aplicatiu de simulació Dronelink 

 

 
 

Tenint en compte que tots els drons de la taula anterior disposen de tots els 
requeriments necessaris per al projecte, es seleccionen els més econòmics de 
cada model per tal de no excedir-se del pressupost.  
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Taula 3.2. Característiques dels models més econòmics de cada sèrie  
 

 
 

Cal aclarir que tots els valors detallats a la taula 3.2 estan definits en situacions 
ordinàries. 
 
Conceptes a definir: 
 

• GNSS: Constel·lació de satèl·lits que s’utilitza per al posicionament i 
localització en qualsevol part del globus terrestre, ja sigui en terra, mar o 
aire. Sistema global de navegació per satèl·lit (Global Navigation 
Satellite System, GNSS). 
 

• GLONASS: L'homòleg rus del GPS. 
 

• Matrice 100 pot treballar amb diferents bateries. S’ha tingut en compte 
per a les dades l’ús de la bateria que millor prestacions ofereix, la 
TB48D. 

 
• En el cas de tenir un rang de distàncies, aquestes venen donades pels 5 

km (sense obstacles ni interferències) segons normes FCC. Fins 3.5 km 
(sense obstacles ni interferències) Segons normes C. 
*FCC i C són una marques voluntàries emprades en productes 
electrònics que indiquen la radiació electromagnètica del dispositiu i 
asseguren que el fabricant ha seguit els requisits de l’autorització de la 
declaració de conformitat establerta. 

 
Un cop analitzat el gran mercat que ofereixen els drons i vistes les necessitats 
per a dur a terme el projecte, el dron més rentable és el DJI Mavic Mini. Cobreix 
totes requeriments i ens proporciona una gran avantatge respecte als altres, la 
seva lleugeresa. Element important després d’haver analitzat la normativa 
actual, ja que al ser inferior a 250 g es pot utilitzar en quasi bé qualsevol espai 
fora del limitat per l’espai aeri. 
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DJI Mavic Mini 
 

 
 

                 

 

 
 

3.2 Tecnologies utilitzades  
 
En aquesta secció es descriuen les diferents tecnologies que s’utilitzen per a 
poder portar a terme el projecte. Cada tecnologia esta estructurada en tres 
parts.  
La primera consta d’una descripció sense entrar al detall, per tal de conèixer i 
veure les prestacions la tecnologia triada ofereix.  
A la segona part es mostren unes taules que comparen la tecnologia utilitzada 
amb d’altres equivalents. D’aquesta manera, s’equiparen diferents tecnologies 
que podrien tenir cabuda al projecte. 
Per acabar, la tercera consta d’un petit prototip de com queda implementada.  
 

3.2.1 RFID  

 
Descripció d’RFID 

 
La tecnologia RFID, inicials de Radio Frequency Identification en anglès o 
identificació per radiofreqüència en català, és un sistema d'emmagatzematge i 
recuperació de dades remotes que utilitzen els dispositius denominats 
transponedors RFID, també coneguts com etiquetes.  
El propòsit fonamental d’aquesta tecnologia és transmetre la identitat d'un 
objecte (similar a un número de sèrie únic) mitjançant ones de ràdio. [5] 
 
Les etiquetes RFID també anomenades tags són uns dispositius petits, similars 
a un adhesiu. Aquestes contenen antenes per permeten rebre i respondre a 
peticions per radiofreqüència des d'un emissor-receptor RFID.  
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En quant a les etiquetes, cal diferenciar-ne les passives i les actives. Les 
passives no requereixen d’alimentació elèctrica interna i funcionen mitjançant la 
senyal que envia el lector al microchip integrat al tag. En contraposició, les 
actives necessiten una font d’alimentació propia. 
 
Per argumentar l'elecció de l’RFID, es comparen diferents tecnologies 
mitjançant unes taules comparatives a fi d’esclarir perquè és l’òptima pel 
projecte. 
 

Taules comparatives entre RFID i altres tecnologies 

 
Taula 3.3. RFID vs Codi de barres 

 

 
 
 
Al posar comparar RFID i el codi de barres, s’observen moltes avantatges per 
part de la tecnologia de radiofreqüències, tot i que el seu cost és major. 
Les més destacades són les condicions que requereixen i la visibilitat. 
Ofereixen una seguretat de treball que permeten no haver d’anar a revisar el 
seu estat de forma continuada per assegurar la funcionalitat. 
 

Taula 3.4. RFID vs Infrarojos 

 

 
 

RFID ofereix un avantatge principal sobre l’infraroig. És una tecnologia molt 
més actual i completa. L’infraroig no té capacitat de treballar amb bases de 
dades per tal de proporcionar informació d’utilitat al projecte tal i com si ho pot 
fer RFID.  
Al projecte també resulta de gran interés controlar quins dron han accedit i en 
quin moment. 
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Taula 3.5. RFID vs NFC 

 

 
 

Tot i ser tecnologies compatibles en molts aspectes. És més adequat utilitzar 
RFID en aquest projecte, ja que NFC està enfocat per tenir un ús més concret 
en el l’àmbit de l’identificació que requereixen un alt nivell de seguretat.  
Tot això sense tenir en compte el avantatge que implica la comunicació 
bidireccional que proporciona la tecnología RFID. 
 

 
Prototip d’aplicació RFID 

 

 
 

Fig 3.1. Esquema prototip d’identificació mitjançant RFID 
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3.2.2 Bluetooth Low Energy 

 
Descripció de Bluetooth Low Energy 

 
La tecnologia Bluetooth LE, acrònim de Bluetooth Low Energy és un estàndard 
aparegut al 2011 que defineix una tecnologia de comunicacions sense fils per a 
crear xarxes d'àrea personal de baixa potència. 
Els principals avantatges d'aquest protocol és que necessiten nivells de 
potència molt baixos i una distància mitjana per a les comunicacions. Això fa 
que molts dispositius intel·ligents utilitzin aquesta tecnologia per a la 
comunicació entre l'equip i l'aplicació que ho controla. [6] 
 

Taules comparatives entre BLE i altres tecnologies 

 
Taula 3.6. Bluetooth Low Energy vs Bluetooth  
 

 
 

 
Principalment, destaquen 2 grans diferències. Ambdues són degudes a la 
diferenciació d’usos. 
La primera és la taxa i la segona el consum de la bateria. 
Per tant, Bluetooth i Bluetooth Low Energy s'utilitzen per a propòsits molt 
diferents. Bluetooth pot gestionar moltes dades de forma continuada, però 
consumeix bateria molt més ràpid. En canvi, BLE s'utilitza per a aplicacions que 
no necessiten intercanviar grans quantitats de dades i de forma no continuada, 
per tant, l’estalvi de bateria és molt més gran. 
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Taula 3.7. Bluetooth Low Energy vs Zigbee  
 

 
 
 

Al confrontar Zigbee i BLE atès que en molts aspectes són iguals, destaquen 2 
diferències que porten a escollir BLE com a la tecnologia idonia. La primera és 
el funcionament de cada una. BLE està més orientat de punt a punt, mentre 
que en el cas de Zigbee és punt a multipunt. En el projecte només existeix 
comunicació entre drons i base. 
El segon avantatge és la globalització de les dues tecnologies. BLE està molt 
més extesa que Zigbee, fet que evitaria possibles problemes en la comunicació 
dels dos elements. 
 

Prototip d’aplicació BLE 

 

 
 

Fig 3.2. Esquema prototip del traspàs de la simulació mitjançant BLE 

 

3.2.3 Qi 

 
Descripció de l’estàndard Qi 
 
Qi és un estàndard d'interfície desenvolupada pel Wireless Power Consortium* 
per a la transferència d'energia elèctrica per inducció, a curtes distàncies (fins a 
4 cm). [7] 
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Qi es compon de dos tipus de dispositius, una estació base la qual es connecta 
a la corrent i és la font del corrent d'inducció, i els dispositius mòbils, els quals 
consumeixen aquesta energia. L'estació base és capaç de transmetre l'energia 
gràcies a una bobina transmisora capaç de generar un camp magnètic. D'altra 
banda, el dispositiu mòbil té una bobina receptora.  
Per utilitzar el sistema, el dispositiu mòbil es coloca en la part superior del 
coixinet de transmissió de potencia, que la càrrega a través de la inducció 
electromagnètica. 
 
*WPC (Wireless Power Consortium) és un consorci tecnològic multinacional el 
qual agrupa 23 empreses tecnològiques de diferents continents que pretenen 
crear i promoure l’adopció en el mercat dels seus estàndards de càrrega 
inductiva a fi de potenciar la tecnologia de càrrega sense fils. 
 

Taules descriptives de Qi i altres estàndards 

 
En aquest punt es resumeixen estàndards de càrrega a distància a fi de veure 
els trets més distintius que influeixen en l’elecció de l’estàndard Qi. 
 

Taula 3.8. Estàndards de càrrega inalàmbrica 

 

 
 

 
*El A4WP es va formar a principis de 2012 amb la intenció de crear un 
estàndard de transferència d'energia sense fils per competir amb l'estàndard Qi 
existent. Al gener de 2015, A4WP i Power Matters Alliance van anunciar que 
les dues organitzacions es fusionaven i treien Rezence (estàndard de càrrega 
sense fils). 
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El motiu principal de l’utilització de la tecnologia Qi al projecte és per l’alta 
globalització de l’estàndard. Al 2018, l'estàndard Qi va guanyar la batalla a les 
altres tecnològiques ja que grans empreses con Apple amb l’iPhone 8 van 
apostar per la càrrega sense fil basada en l’estàndard Qi. Fet que va provocar 
l'adopció generalitzada d’aquest com a estàndard de la càrrega sense fils. 
 
Prototip d’aplicació Qi 
 

 
 

Fig 3.3. Esquema prototip d’aplicació de la càrrega inalàmbrica Qi 
 
 
 
 

3.3 Software d'anàlisis  
 
En aquest apartat es fa un breu resum de les diferents aplicacions que 
s’utilitzen tant per l’anàlisis previ com pel propi desenvolupament de la 
simulació i posterior execució. 
 
Abans d’utilitzar el dron per captar les imatges, és necessari fer un estudi previ 
per tal d’analitzar les condicions. Es fa mitjançant un aplicatiu que ofereix tota la 
informació per saber si es pot dur a terme un vol segur, l’app UAV forecast.  
 
Posteriorment, per tal de treure informació cartogràfica a partir de la informació 
extreta dels vols dels drons, s’utilitzen dues aplicacions diferents. És important 
saber que les funcionalitats d’amdues aplicacions són perfectament 
compatibles. Els motius pels quals s’utilitzen les dues de forma complementaria 
són dos principalment.  
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El primer és la compatibilitat amb el dron que s’utilitza per aquest projecte. És 
el model DJI Mavic Mini (apartat 4.1), el qual va sortir a mercat al 2019. El fet 
que sigui tan jove fa que encara no hi hagin moltes aplicacions que siguin 
compatibles. Tot i això, hi ha una que si que ho és al 100% i és l’aplicació que 
s’utilitza per a planificar i automatitzar el vol del dron. Té per a nom Dronelink.  
 
El segon motiu és l’elevat preu d’aquestes aplicacions. La majoria tenen 
diferents modalitats, resumides en tres: “For fun, recreational, or test flights” 
traduït al català “Per diversió, recreativa, vols de prova”.  Està clar que la que 
més convindria és la tercera pero el preu escapa de les possibilitats del 
pressupost per aquest projecte. 
És per això que per a fer el processat i extracció del mapejat s’utilitza la versió 
gratuita de l’aplicació Dronedeploy, la qual està enfocada únicament al món 
professional. 
 

L’elecció d'aquesta aplicació és molt simple. DroneDeploy està considerada 
com la principal aplicació i plataforma de mapeig de drones disponible.  
El motiu principal és el següent. Es requereixen de molts recursos per 
processar les imatges i crear els mapes i models. L’aplicació ofereix una gran 
avantatge ja que l’ordinador personal estàndard no té la capacitat de 
processament per crear els mapes d'alta resolució d’una forma ràpida i segura, 
DroneDeploy disposa d’un gran servidor i ample de banda que processa les 
imatges per extreure els mapes i models requerits. 
 

3.3.1 Estudi de la situació. UAV Forecast 

 
UAV Forecast és una aplicació que permet determinar si hi han bones 
condicions per a volar a través de l’anàlisis de diferents paràmetres. [8] 
 
El primer paràmetre a tenir en compte és la condició meteorológica que hi 
haurà al moment del vol. Determinar si farà sol/núvol/pluja i la intensitat de 
vent/ràfegues.  
 

El segon, és l'activitat solar (Kp) i directament relacionat els satèl·lits bloquejats/ 
satèl·lits visibles. L'anàlisi del paràmetre Kp és molt important. Ve determinat 
per les tempestes solars que produeixen pertorbacions a la magnetosfera. 
Aquestes tempestes al arribar al planeta Terra produeixen problemes a les 
xarxes elèctriques i en els sistemes de comunicació. Per això, abans de fer 
volar el dron cal conèixer el valor kp per tal d’assegurar que existeix una 
comunicació segura amb tots els satèl·lits i evitar una desconnexió del GPS o 
de la imatge, la qual cosa provoca la pèrduda total del control del dron.  
L’índex kp està comprès entre els valors 0 i 9.  Els valors propers al 0 indiquen 
que es produeix una baixa activitat solar, i per tant és el moment més segur per  
 
a fer volar el dron ja que el bloqueig dels satèl·lit és mínim. Pel contrari, el 
màxim es troba en el 9, moment en el que hi ha màxima activitat solar. Aquesta 
situació provoca un alt nivell de bloqueig de satèl·lits. 
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3.3.2 Planificadors de vol. Dronelink 

 
És l’aplicació encarregada de la planificació i automatització del vol del dron. 
Per a la planificació, senzillament cal seleccionar l'àrea que es que es vol 
capturar i seguidament configurar els valors dels diferents paràmetres. [9] 
Els paràmetres a configurar són: alçada, percentatge de solapament entre les 
imatges, patró de vol, angle d’inclinació de la càmera o gimbal i la velocitat. En 
el següent capítol (4. Simulacions) es defineix i desenvolupa l’elecció de cada 
un dels paràmetres. 
 

3.3.3 Processat de la imatge. DroneDeploy 

 
L'aplicació DroneDeploy automatitza el vol d’un dron i s’encarrega del 
processat de les imatges per a la creació del mapejat. [10] 
En el nostre projecte, només s’utilitza per processar les imatges capturades i 
produir els mapes necessaris. El software utilitzat és capaç de donar els mapes 
en diferents formats. Es poden exportar mapes ortomosaics (2D), en tres 
dimensions (3D), de salut vegetal, d’elevació, entre d’altres funcionalitats. En 
aquest projecte només s’utilitzen les tres primeres tipologies de mapejat 
mencionades, ja que seran més que suficients per extreure una conclusió final.
    



36                Generació de mapes per al manteniment i control de jardineria essencial en nuclis urbans mitjançant drons 

CAPÍTOL 4. SIMULACIONS 
 
En aquesta secció es troben els 2 punts previs necessaris per a executar el vol. 
Primer de tot es fa un estudi de l’entorn en el que es s’agafen les imatges. 
Posteriorment, es crea la simulació que més endavant s’executa per a fer el vol 
autònom. 
 

4.1 Planificació de la simulació 
 
La planificació del vol és la part més important d'un projecte de vol per a la 
cartografia ja que les configuracions que es decideixin tenen repercussió 
directa en la següent fase, i en conseqüència al resultat final. 
 
Una correcta planificació ha de tenir en compte i valorar qualsevol element 
extern que pugui tenir una afectació al vol. Com per exemple, el nombre de 
passades, el patró, la velocitat i altura de vol, solapament entre captures, 
inclinació de la càmera, entre d'altres aspectes. 
L'elecció del moment per volar també és important ja que s'han de tenir en 
compte les condicions meteorològiques i ambientals previstes. També cal 
valorar alguns condicionants que poden afectar a l'operativitat del sistema.  
Un error molt comú en els vols amb drons és no considerar l'alçada i desnivell 
del terreny a cartografiar. Una correcta planificació ha de tenir-ho en compte. 
Cal mantenir una distància constant entre el terreny i el dron per assegurar un 
tamany de píxel homogeni. En el cas concret d’aquest projecte, aquest factor 
no és determinant ja que les vies que s’analitzen tenen un grau d’inclinació 
irrellevant. 
Un aspecte concret de la planificació que també té cal tenir present en la 
configuració és el percentatge de solapament de les fotografies que es fan 
durant el vol. És important remarcar aquest punt ja que hi ha la creença que un 
major solapament augmenta la precisió de la foto. No obstant, un solapament 
longitudinal massa gran fa que els centres de cada fotografia quedin molt junts, 
perdent d’aquesta manera una visió estereoscòpica*. 
 
El patró de vol és un factor que té una relació directa amb el percentatge de 
solapació, tal i com s’observa a la següent figura.  
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Figura 4.1. Recorregut d’un dron i les solapacions entre imatges 

 

Depenent de l’objectiu del vol, es porta a terme un patró de vol normal o en 
forma de xarxa o grid. Més endavant es detalla el motiu de l’elecció d’aquest 
patró. 
 
L’angle d’inclinació de la càmera del dron també té un paper destacat. És una 
característica important ja que variant-lo ens permet donar profunditat als 
objectes que es troben al mapa final.   
 
*Visió estereoscòpica: Visió que produeixen dues imatges que, per mitjà del 
cervell, l'ésser humà és capaç d'integrar en una sola, i així crear-ne una imatge 
tridimensional. 
 
Un cop analitzats els elements que cal configurar a la simulació, es defineixen 
els paràmetres que sempre mantindran els mateixos valors. 
 

ALÇADA: 30 m i 40 m 

 
L’alçada és un element clau en la creació dels mapejats, ja que manté una 
relació entre la qualitat de la imatge i l’estalvi de bateria. A l’hora de calcular 
quina és la millor alçada per a capturar imatges amb la suficient qualitat però 
sense tenir un cost excessiu de bateria cal tenir en compte un concepte 
important.  
El GSD. La Ground Sampling Distance o distancia de mostreig és el paràmetre 
que defineix quan medeix un píxel a la imatge final projectat sobre el terra. 
Resumidament, la GSD determina la resolució del mapa, ja que una altura més 
baixa significa una menor distancia per el mostreig del terreny. I per tant, al 
capturar una àrea menor, ofereix major detall (com es pot observar en la 
següent figura). Aquesta s’expressa en cm/píxel.  
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Figura 4.2. Esquema de d’àrea de captura d’imatge segons l’alçada  
 

El GSD és un paràmetre que permet exemplificar el gran avantatge dels drons 
per a l’ortofotografia, respecte els satèl·lits o inclus les avionetes. Obviant, és 
clar la diferència dels costos tant materials com econòmics. A continuació 
s’observa una petita comparació on es veu la diferència de GSD, és a dir, de 
resolució entre els elements esmentats.  
 

• Satèl·lit Geoeye: 41 cm/píxel [11] 
• Avioneta: entre 20 i 40 cm/píxel 
• Dron (Mavic Mini): entre 0.5 i 4.27 cm/píxel. Agafant una alçada de 10 i 

120m (màxim permès) respectivament. 

Per el càlcul de l’alçada s’utilitzen diferents paràmetres. La GSD òptima per tal 
d’obtenir un mapejat amb la qualitat adient i diferents característiques de la 
càmera del dron que s'utilitza. [12] 

 

   
  

Figura 4.3. Esquema del dron amb els paràmetres de la GSD 
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            (4.1) 

  

Com ja s’ha explicat en la secció anterior, per al desenvolupament del projecte 
s’utilitza el dron Mavic mini, el qual té les següents característiques: 

• Sensor: 1/2.3” CMOS → Lens: 4.36 mm | Sensor: 6.17 mm x 4.65 mm i 
12MP  

• Objectiu: Distància focal de 24mm 

  

D’aquesta manera, per l’aplicació del projecte es requereix: 

• lmW= 4000 píxels (la càmera té 12MP, per tant 4000x3000 píxels) 

 
• GSD= entre 0.36 i 4.27 cm/píxel (10 a 120 metres d’alçada 

respectivament). Agafarem 1.07 i 1.43 cm/píxel. 
• distancia focal= 24mm 
• SW= 6.17mm 

  

Per tant: 

 
 

Tot i conèixer de forma analítica el càlcul de l’altura, és de gran ajuda fer la 
comprovació mitjançant l’aplicació Dronelink. Aquesta fa de forma automàtica el 
càlcul que relaciona la GSD i l’alçada tal i com s’observa en la figura 4.4. 
 

 
 

Figura 4.4. Relació feta per l’aplicació Dronelink entre la GSD i l’alçada 
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També s’ha de mencionar el marge d’error que té l’aplicació Dronelink en 
l’ubicació del dron. Aquest és de +- 4.6m sobre l’ubicació real. 
 

 
 

Figura 4.5. Marge d’error d’ubicació de Dronelink 

 

 
PERCENTATGE DE SOLAPAMENT: 65% 

 
Un overlap o solapament del 80% (el predeterminat) no seria l’òptim per 
observar els elements en el mapejat 3D. Per tal de no perdre la visió 
estereoscòpica es configura un solapament al voltant del 65% ja que amb 
aquest es té una major precisió en l’eix vertical (la Z).  
 

 
 

Figura 4.6. Exemples de diferents percentatges de solapació d’imatges 

 

PATRÓ: Grid 

 
S’utilitza un patró amb la forma de xarxa o grid, ja que aquest permet fer les 
fotografies des dels 4 punts cardinals principals; nord, sud, est i oest.  
 

 
 

Figura 4.7. Esquemàtic detallat del patró grid 
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En les figures s’observa, com el patró de xarxa fa un escombrat des dels 4 
punts cardinals de tot el terreny a documentar, obtenint la informació des 
diferents punts de vista. El color verd indica que la fotografia es fa des de 
l’Oest, el color vermell indica que es fa des de l’Est, el blau des del Nord i el 
groc des del Sud. 
 

 
 

Figura 4.8. Esquemàtic general del patró grid     

 

ÀNGLE D’INCLINACIÓ: -90º i -45º 
 
S’executen un mínim de dos vols amb diferents angles d’inclinació per tal de 
poder capturar la profunditat dels objectes. El primer vol es fa amb un angle de 
-90º respecte l’horitzontal. Amb aquesta inclinació es pretén agafar una visual 
perpendicular que ofereix de forma detallada tots els elements que estiguin al 
terreny que es vol mapejar. Mentre que l’altre vol es fa amb una inclinació de -
45º per tal d’obtenir imatges on es mostri la profunditat dels elements. No és de 
menys mencionar alguns dels factors que cal tenir en compte al implementar un 
grau d’inclinació. Sempre s’ha d’evitar que aparèixin elements com: el sol, el cel 
o la línea de l'horitzó, ja que distorsionen el mapejat. 
 

 
 

Figura 4.9. Angles d’inclinació del dron respecte el senyal  
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Al utilitzar un angle d'inclinació de -90º respecte l'horitzontal, no cal tenir en 
compte cap distància (del dron a la senyal) ja que amb el simple fet de fer 
passar el dron per sobre la senyal, ja la captura. 
En canvi, quan s’utilitza un angle d’inclinació de -45º, si que s’ha de tenir en 
compte la distància a la que està el dron respecte la senyal. Per tal de complir 
l’angle establert cal assegurar que el dron es troba a una distancia suficient 
com per poder capturar la imatge amb una LOS (line of sight) de -45º. 
 
Aplicant trigonometria bàsica, concluïm: 
 

     (4.2) 

 
 
Cal tenir el dron a un mínim de 30 metres de distància respecte la vertical de la 
senyal per assegurar capturar la imatge amb un angle de -45º. En el cas que 
estigui a una alçada de 40 metres, cal que el dron mantingui una distància 
mínima de 40m respecte la vertical de la senyal. 
 

VELOCITAT: 10 km/h 

 
Al igual que d’altres paràmetres, per trobar el valor òptim de la velocitat que 
tindrà el dron al volar, s’ha de buscar el terme mig entre la velocitat mínima 
necessària per a obtenir bones fotografies i la velocitat màxima per tal 
d’estalviar bateria. 
La velocitat del dron seleccionat (Mavic Mini) per al projecte té una velocitat de 
14 km/h per tal de completar 30 min de vol. Amb aquesta relació podem 
assegurar que si el dron va a 14 Km/h i aguanta 30 min, el vol té un recorregut 
de 7Km.  
Els recorreguts que es fan al projecte són molt més curts, per tant, la velocitat 
no fa falta augmentar-la. D’aquesta forma s’estableix una velocitat de 10Km/h 
per tal d'obtenir una bona qualitat de fotografia i mantenir energia suficient a la 
bateria per la tornada. 
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4.2 Creació de la simulació 
 
Aquest apartat recull les configuracions de les simulacions que posteriorment 
automatitzen el vol mitjançant l’aplicació Dronelink. Es troba un mapa on es 
situa la posició de les senyals a visualitzar, un altre mapa que defineix el 
recorregut que segueix el dron i la configuració que s’estableix. Es mostra 
només un mapa del recorregut, el que està configurat amb una alçada de 30 
metres, ja que és pràcticament idèntic al de 40 metres. 
Totes estan configurades amb els mateixos valors dels paràmetre detallats en 
el punt anterior. No hi ha cap situació extraordinaria que requereixi modificar-
los per optimitzar els resultats. 
 

Taula 4.1. Configuració paràmetres de totes les simulacions 

 

 
 
 
 

 
 

Figura 4.10. Configuració dels paràmetres dins l’aplicació Dronelink 
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4.2.1 Simulació 1. Sortida col·legi Montagut 

 
Taula 4.2. Estudi meteorològic previ a la simulació 1 

 

 
 

   
 

Figura 4.11. Estudi previ i patró de la zona de simulació 1 

 

 

4.2.2 Simulació 2. Camí 1 Montagut 

 
Taula 4.3. Estudi meteorològic previ a la simulació 2 
 

 
 

   
 

Figura 4.12. Estudi previ i patró de la zona de simulació 2 
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4.2.3 Simulació 3. Camí 2 Montagut 

 
Taula 4.4. Estudi meteorològic previ a la simulació 3 

 

 
 

   
 

Figura 4.13. Estudi previ i patró de la zona de simulació 3 

4.2.4 Simulació 4. Tortellà  

 
Taula 4.5. Estudi meteorològic previ a la simulació 4 

 

 
 

   
 

Figura 4.14. Estudi previ i patró de la zona de simulació 
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CAPÍTOL 5. EXECUCIÓ DEL PROJECTE 
 
L’objectiu d’aquest capítol és mostrar el mapa resultant resultant de l’execució 
de la simulació. 
Cada execució de la simulació prèviament configurada està distribuida en 3 
parts diferents. La primera mostra una idea general de la situació del terreny. 
En canvi, les dues posteriors, ofereixen solucions per a poder extreure els 
resultats que condueixen a l’extracció d’una conclusió final. 
A la primera part es mostra un mapa ortomosaic, és a dir 2D (dues 
dimensions), que proporciona la informació necessària per a situar els diferents 
elements que s’han d’analitzar i fer un esquema visual del conjunt del terreny. 
A la segona part es mostra la primera solució que es treballa en el projecte. Es 
tracta del mapejat basat en la Plant heal o estat de salut vegetal.  
Aquesta eina pot resultar de gran utilitat ja que ens permet conèixer si al voltant 
de la senyal hi ha o està creixent algun tipus de vegetació que impedeix la seva 
visibilitat. Tanmateix, ens trobem amb una problemàtica a l’hora d’utilitzar 
aquesta eina per veure l’estat de la vegetació que envolta a la senyal, ja que 
les imatges que es prenen per a fer el mapejat es fan sempre des de un punt 
més alt que l’alçada de la senyal. Això implica que si la senyal té un arbre o 
algun element que la cobreix per la part superior, apareix en el mapa fet amb 
Plant Health de la mateixa manera que si la senyal estigués tapada frontalment 
per qualsevol tipus de vegetació. Per aquest motiu, aquesta eina resulta molt 
útil per alguns casos concrets, pero s’ha de vigilar de no caure en l’error 
esmentat ja que ens pot portar a una mala interpretació. 
A la tercera part s’exposa la millor solució per a determinar la visibilitat de les 
senyals. Aquesta és basa en el mapejat 3D. Resulta una bona eina per a 
determinar si una senyal té o no visibilitat per part dels conductors ja que és de 
gran ajuda per a la visualització de les 3 dimensions de l’objecte d'interès. 
 
Abans de començar a exposar i analitzar els resultats obtinguts en forma de 
mapa, es desenvolupen alguns conceptes tècnics necessaris per a comprendre 
el mapejat. Aquests, són extrets de la secció de support que ofereix l’aplicació 
Dronedeploy. [13] 
 

Què és un mapa ortomosaic? 

 
És una imatge ortorrectificada*. Està organitzat com un mosaic fet a partir d'una 
col·lecció d'imatges, on la distorsió geomètrica s'ha corregit i on s'ha realitzat 
un balanç de color per produir un mapa mosaic sense discontinuïtats. 
 
*La ortorectificació és una tècnica que elimina les distorsions geomètriques i 
d'escales inherents a les fotografies i imatges aèries. Aquestes distorsions són 
producte d'imperfeccions del sensor, variacions topogràfiques i la curvatura de 
Terra. 
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Què és Plant health? 

 
És una eina dirigida al món de l'agricultura. L’objectiu principal és analitzar amb 
més profunditat les condicions i l’estat de la vegetació del terreny sobre el que 
es fa l’estudi.  
L’aplicació Dronedeploy té una eina anomenada ‘Ag Toolbox’, la qual compara 
els canals d'entrada de llum per quantificar la salut de la planta de diferents 
maneres. Hi ha la possibilitat d'utilitzar diferents algoritmes i tipus de filtres per 
a fer l’anàlisis. NDVI, ENDVI, SAVI, OSAVI, RDVI, són els algoritmes més 
comuns. Entre tots els mencionats, s’utilitza NDVI, ja que és l’algoritme que 
millor s’ajusta a les necessitats del projecte. 
 
NDVI són les sigles de ‘Índex de vegetació de diferència normalitzada’. Aquest 
algoritme calcula d’una forma sencilla l’estat de salut de la vegetació. Ho fa 
mitjançant la comparació de la intensitat de radiació que la vegetació emet o 
reflecteix. Concretament, compara la banda de llum vermella visible i la 
infraroja propera de l'espectre electromagnètic. Quan l’infraroig proper, també 
anomenat NIR (near infrared) i la llum vermella visible colpegen la fulla d'una 
planta en bon estat, aquesta reflecteix gran part de l’infraroig cap a l'atmosfera i 
absorbeix la majoria de la llum vermella visible. A mesura que la quantitat de 
clorofil·la* produïda per una planta disminueix i decau el bon estat de salut, la 
diferència entre l’absorció de la llum visible i el reflex de l’infraroig disminueix.  
 
*La clorofil·la és un dels compostos químics fonamentals de totes les plantes ja 
que és la principal involucrada, juntament amb la llum, en el procés de 
fotosíntesi, pel qual les plantes es nodreixen. 
 

 
 

Figura 5.1. Espectre electromagnètic  
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La fòrmula per calcular el factor NDVI és: 
 

        (5.1) 

 
  

 
 

Figura 5.2. Representació del concepte NDVI 
 
 

El valor de la NDVI varia entre -1 i 1. Els valors negatius corresponen a les 
àrees amb superfícies d'aigua. Les estructures artificials i les roques es troben 
en el rang de 0.1 a 0.2. En canvi, les plantes sempre tindran valors positius 
entre 0.2 i 1. Com més saludable està la planta, més alt és el valor de la NDVI. 
Tot i això, s’ha de tenir la època de l’any per a poder fer una valoració completa 
de l’estat de salut de la vegetació. 
 
Un cop detallat l’algortime NDVI, es detalla el filtre a utilitzar per acabar 
d’obtenir un mapa enriquidor.  
 
De la mateixa manera que l’algoritme, per a seleccionar el filtre ens trobem 
amb un gran ventall de possibilitats. L’aplicació ofereix: RGB (rojo, verde, azul), 
NRG (Near Infrared, Red, Green), NGB (Near Infrared, Green, Blue), RGN 
(rojo, verde, infrarrojo cercano), NB (Near Infrared, Blue) i NG (Near Infrared, 
Green). Per al nostre projecte, el filtre que més s’ajusta a les necessitats és el 
RGB. D’aquesta manera es pot diferenciar la llum visible reflexada de la que 
s’absorbeix.   
 
A continuació, es mostra un exemple del mapa extret de l’eina Plant Health i un 
breu anàlisis. 
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Figura 5.3. Representació de l’histograma i el mapejat de salut vegetal 
 

En la figura.5.3 s’aprecia com els valors pròxims a 0, és a dir els vermells, 
tenen molt baixa salut vegetal o pràcticament inexistent. És el cas, tal i com 
s’ha comentat anteriorment de les estructures artificials i/o les roques. Per altre 
banda tenim la regió que envolta el 0.36, és a dir el verd més fort, el qual indica 
un millor estat de salut. Classificant-lo en: planta mitjanament sana, ja que 
encara podria tenir un valor més elevat, fins a 1, fet que indicaria un estat 
immillorable. 
 
 

IMPORTANT 

És clau destacar el fet que aquest projecte s’ha dut a terme amb un pressupost 
molt baix. Per aquest motiu, els resultats no són els que caldria esperar. La 
teoria aplicada i les configuracions són les òptimes, pero el dron i els softwares 
utilitzats són millorables, tant per les prestacions de qualitat de la fotografia, 
com pel processat de la mateixa.  

 
 
En aquest punt es troben totes les execucions i els mapes resultants, els qual 
estan acompanyats d’un breu anàlisis, necessari per a treure les conclusions 
finals. 
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5.1 Mapejat 1. Sortida col·legi Montagut 

Mapa ortomosaic  (2D) 

 
 

   
 

 

 
Mitjançant la representació ortomosaica, situem els elements d'interès. En 
aquest cas tenim 3 espais on es troben les senyals a analitzar.  
 

[1] Senyal entrada a poble Sadernes_1 + STOP 

[2] Senyal entrada a poble Sadernes_2 

[3] Senyal Tortellà + Olot + Sortida de Montagut 
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Mapa de la Salut Vegetal 

  
 

   

 
Tal i com es mostra a la configuració, s’utilitza l’algoritme NDVI i el filtre RGB 
per obtenir el mapa de salut vegetal. Tal i com s’ha precisat en l’apartat ‘Què és 
plant Health?’, existeixen uns casos en els que aquesta eina no té gran utilitat 
ja que no es pot discriminar si la vegetació està per sota, al davant o per sobre 
de la senyal. Aquest n’és un d’ells. En entorns urbans que no siguin 
estrictament els centres, aquest fenòmen és repeteix habitualment. Per aquest 
motiu no es pot utilitzar el mapa de salut vegetal per determinar la visibilitat de 
la senyal. 
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Mapa 3D 

 

 

 

 

 

Gràcies al mapejat en 3D és molt senzill determinar si una senyal està o no 
tapada per la vegetació. També és de gran ajuda per a prevenir aquesta 
problemàtica, simplement controlant el creixement de les plantes. 
Com s’observa ràpidament, la regió 3 en la que es troben dues senyals de 
població i una de sortida del poble, està coberta per una planta que impedeix la 
visibilitat. 
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Observem també com la regió 2 està perfectament visible. En canvi a la regió 
2, no observem la senyal. Únicament es diferència l’entorn en el que es troba. 
Aquest fet és molt comú degut a la mida de la senyal respecte l’entorn que 
l’envolta. El processador no és capaç de construir la figura ja que en les 
imatges fetes amb el dron no es distingeix l’objecte de l’entorn en el que es 

troba . Tot i no observar la figura de la senyal, es pot observar d’una forma 
clara com no hi ha cap tipus de vegetació que impedeix la visibilitat. 
 
Resultat final: 
 
[1] Senyal entrada a poble Sadernes_1 + STOP → VISIBLE 

[2] Senyal entrada a poble Sadernes_2 → VISIBLE 

[3] Senyal Tortellà + Olot + Sortida de Montagut → OCULTADA 
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5.2 Mapejat 2. Camí 1 Montagut 

 
Mapa ortomosaic  (2D) 

 
 

   

 
A través del mapejat ortomosaic, es localitzen els elements d'interès. Tenim 2 
espais diferents on es troben les senyals a analitzar.  
 
[1] Senyal riu Torrent de Castellar direcció Olot → Montagut  
[2] Senyal riu Torrent de Castellar direcció Montagut → Olot  
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Mapa de la Salut Vegetal 

   
 

   

 
En aquest mapejat es repeteix la situació mencionada en l’anterior simulació. 
Les senyals es troben en una zona en la que s’indica l’existència de vegetació 
amb un nivell de salut mig. Per aquest motiu, no es pot assegurar que ambdues 
senyals tinguin o no visibilitat per part dels conductors. Es necessita d’altres 
mapes per decretar-ho. 
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Mapa 3D 
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Analitzant el mapejat 3D s’observa d’una manera molt clara com les dues 
senyals estan lliures de vegetació que impedeixi la seva visió. 
 

Tot i que la reconstrucció dels elements no sigui perfecte  es pot determinar 
que: 
 
[1] Senyal riu Torrent de Castellar direcció Olot → Montagut → VISIBLE 

[2] Senyal riu Torrent de Castellar direcció Montagut → Olot → VISIBLE 
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5.3 Mapejat 3. Camí 2 Montagut 

 
Mapa ortomosaic (2D) 

  

 
Amb el mapa ortomosaic es localitzen els elements d'interès. Tenim 5 espais 
diferents on trobem les senyals a analitzar.  
 
[1] Senyal inici de corba pronunciada direcció Olot → Montagut  
[2] Senyal final de corba pronunciada direcció Olot → Montagut 
[3] Senyal #Km de la carretera GIV-5233 

[4] Senyal inici de corba pronunciada direcció Montagut → Olot  
[5] Senyal final de corba pronunciada direcció Montagut → Olot 
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Mapa de la Salut Vegetal 

   
 

   

 
En aquest mapa de salut vegetal s’observen les dues situacions possibles. 
De la primera, podem arribar a la conclusió que les senyals que indiquen l'inici 
de corba perillos amb direcció Montagut → Olot, és a dir [4] i [5], no estan 
tapades per cap tipus de vegetació. Tal i com mostra el mapejat, estan situades 
en una zona sense vegetació.  
Per altra banda, les senyals d’avís de corba amb direcció Olot → Montagut i la 
que indica el kilometre de la carretera, és a dir [1], [2] i [3] es troben en la 
mateixa casuística que els mapes de salut vegetal de les anterior simulacions. 
Al estar situades en zones amb nivells de salut vegetal mig-alt, no es pot 
concloure que les senyals tinguin visibilitat per part dels conductors. 
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Mapa 3D 

 
 

   
 

  

 
Tal i com s’ha demostrat en les anterior simulacions, analitzar el mapejat 3D és 
la solució més efectiva. 
 
Observant la situació de les senyals i l’entorn que les envolta, concluïm que: 
 



Execució del projecte  61   

 

[1] Senyal inici de corba pronunciada direcció Olot → Montagut → VISIBLE 

[2] Senyal final de corba pronunciada direcció Olot → Montagut → VISIBLE 

[3] Senyal #Km de la carretera GIV-5233 → VISIBLE 

[4] Senyal inici de corba pronunciada direcció Montagut → Olot → VISIBLE  
[5] Senyal final de corba pronunciada direcció Montagut → Olot → VISIBLE 
 

5.4 Mapejat 4. Tortellà 

 
Mapa ortomosaic (2D) 
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Utilitzant el mapejat de dues dimensions, és a dir ortomosaic, situem els punts 
d’interès. Tenim 5 senyals diferents a analitzar.  
 
[1] Senyal pas de vianants direcció Tortellà → Argelaguer 
[2] Senyal pas de vianants direcció Argelaguer → Tortellà  
[3] Senyal d’STOP carril bici 
[4] Senyal doble carril bici i prohibició per a motocicletes i cotxes 

[5] Senyal d’STOP carrer de Gomarell 
 
 
 
Mapa de la Salut Vegetal 
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Tal i com passava en la simulació anterior, ens tornem a trobar amb les dues 
situacions possibles.  
Les senyals numerades com [2] i [3] es troben en una zona de color groc, motiu 
pel qual observant l’histograma es pot assegurar que no hi ha cap tipus de 
vegetació que pugui impedir la seva visibilitat. 
Per altre banda, [1], [4] i [5] estan situades en zones verd fosc. No es possible 
determinar si la vegetació està a sota, per sobre o al davant de la senyal. Raó  
 
per la qual és impossible determinar si existeix o no visibilitat entre senyal i 
conductor. 
 

 

 

Mapa 3D 

 

   
 

     

 
Tal i com s’observa en les imatges de tres dimensions podem resoldre si una 
senyal està tapada o no per una planta. 
 
 



64                Generació de mapes per al manteniment i control de jardineria essencial en nuclis urbans mitjançant drons 

 

Agafant tots els mapejats i fent un posterior anàlisis, es determina que: 
 
[1] Senyal pas de vianants direcció Tortellà → Argelaguer → VISIBLE 

[2] Senyal pas de vianants direcció Argelaguer → Tortellà → VISIBLE 

[3] Senyal d’STOP carril bici → VISIBLE 

[4] Senyal doble carril bici i prohibició per a motocicletes i cotxes → VISIBLE 

[5] Senyal d’STOP carrer de Gomarell → VISIBLE 
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CAPÍTOL 6. PRESSUPOST 
 
En aquest capítol es recullen dos pressupostos diferents. En el primer es 
troben els materials que s’han utilitzat per al desenvolupament d’aquest 
projecte i el seu valor de mercat en el moment de compra. Per altra banda, en 
el segon pressupost es troben els materials que es recomanen per a poder 
obtenir els millors resultats possibles, sense valorar si tenen un cost molt 
elevat.  
 
D’aquesta manera es té una referència dels costos econòmics que pot tenir 
portar a terme un projecte d’aquestes característiques. Tant si es vol un resultat 
notablement bo, com si es busca la perfecció sense haver de buscar un punt 
d’equilibri entre qualitat del mapejat/cost. 
 

6.1 Pressupost real del projecte 
 
A continuació s’exposen els diferents elements que s’han emprat per a 
desenvolupar aquest treball i el seu valor de mercat en el moment de la 
compra. 
 

Taula 6.1. Pressupost real del projecte fet 
 

 
 

Dron: DJI Mavic Mini  
Dronelink: Plan Hobbyist → Versió Premium 

Dronedeploy: Versió gratuita de 14 dies (de forma repetida) 
Telèfon: Samsung Galaxy A51 5G 

MicroSD: SanDisk 64GB 

Portàtil: ASUS Ryzen 7 
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Fig 6.1. Elements utilitzats pel desenvolupament del projecte  

 

6.2 Pressupost ideal del projecte 
 
Tot seguit es mostra el que es considera el material de més qualitat possible 
per a fer aquest projecte. Al tenir altes prestacions, també té un elevat preu. 
 
S’ha de puntualitzar que els elements són comptabilitzats al pressupost de la 
següent manera: 
 
 

• Per un únic dron / un punt de reconeixement /una simulació 
• Per un any 

 

Per tant si es requerís material per a fer múltiples simulacions alhora, tal i com 
està plantejat en l’apartat 2.3 del tercer capítol, s’hauria de tenir en compte al 
pressupost exposat a la següent taula. De la mateixa manera que si es desitja 
treballar durant més d’un any amb l’aplicació Drondeploy. 
 

Taula 6.2. Pressupost ideal per un projecte òptim 

 

 
 

Dron: DJI Phantom 4 RTK 

Dronedeploy: Plan PRO 

MicroSD: SanDisk 64GB 

Portàtil: Lenovo Intel Celeron  
Servidor: Dell Intel Xeon 1TB 

Etiqueta RFID: Tag passiu 125KHz. Paquet 10 unitats 

Lector RFID: Lector RFID 125KHz. USB 

Carregador Qi: Carregador inalàmbric Yootech 

 
Es comptabilitzen mínim: 

• 3 portàtils: Oficina + zona d’origen + punt de reconeixement. 
• 2 lectors RFID: Zona d’origen + punt de reconeixement. 
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• 2 carregadors Qi: Zona d’origen + punt de reconeixement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 6.2. Material necessari per un projecte òptim 

 

Per tancar el capítol dels pressupostos es formula una breu resolució per 
determinar si és un projecte viable o no surt a compte a data d’avui. 
Tal i com s’observa en els dos apartats, és un treball que pot variar molt pel 
que fa al seu cost. Existeix l’opció de fer-lo ajustant el preu de cost i extreure’n 
uns resultats suficientment bons o a través d’un pressupost més elevat, buscar 
l'excel·lència en el mapejat final. 
 
Per tal de veure si és un projecte viable, es fa una petita comparació amb un 
altre mètode molt més simple i rudimentari que també és eficaç per determinar 
si una senyal té visibilitat. Aquest és recòrrer amb un vehicle privat les diferents 
vies a analitzar.  
 

Taula 6.3. Pressupost per el plantejament de projecte proposat 
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Taula 6.4. Pressupost d’utilitzar un mètode més simple 

 

 
 

En els dos mètodes s’ha seleccionat el material més bàsic i econòmic per a 
poder assolir l’objectiu final de determinar la visibilitat de les senyals. 
 
Al comparar ambdós mètodes, observem com el cotxe pot sortir més econòmic, 
ja que amb un sol vehicles es poden cobrir moltes simulacions/ rutes de drons. 
Tot i això, el món dels drons només ha fet que nèixer. És un sector molt nou 
que a mesura que passi el temps anirà agafant un pes més específic com a 
recurs per resoldre diferents problemàtiques.  
Valorant les condicions actuals i la proposta de futur que ofereix el camp dels 
drons, s’estima que utilitzar drons per a determinar la visibilitat de les senyals a 
les carreteres és un projecte econòmicament viable. 
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CAPÍTOL 7. CONCLUSIONS 

 
En aquest capítol es recullen un seguit de conclusions finals que sintetitzen si 
s’han complert els objectius proposats a l’inici del projecte. 
 
Observant els propòsits que es plantegen a l'inici del treball i els resultats finals 
obtinguts, es pot afirmar rotundament que si s’han pogut assolir els objectius. 
Primerament, s’ha aconseguit donar un ús diferent a una tecnologia molt recent 
que encara no ha agafat el paper que se li suposa. En aquest projecte, es dóna 
un valor afegit al dron. Aquest és capaç de desenvolupar de principi a fi, una 
activitat que fins ara era únicament desarrotllada per eines clàssiques que 
suposaven un elevat cost tant economic, com personal. Per aquest motiu, 
l’utilització dels drons com a instrument per a treure mapes de diferents 
tipologies mitjançant l’ortofotografia suposa un gran avantatge degut a la seva 
simplicitat i autonomia en el moment dur-lo a terme. 
El segon objectiu aconseguit ha estat poder definir una metodologia que tingui 
la capacitat de crear un mapejat que determini la visibilitat d’una senyal. Per 
tant, es defineix com una eina 100% eficaç a l’hora de concluir si una una 
senyal està tapada o no per la vegetació. De la mateixa manera, es pot fer una 
monitorització per a preveure problemàtiques futures i així evitar-les tan aviat 
com sigui possible. 
 
Per altre banda, és important perfilar una linea de continuïtat que defineixi quins 
han estat els punts més delicats i en quins cal posar-hi més dedicació per a 
potenciar la idea del projecte. De la mateixa manera es donen algunes 
propostes per a continuar aquest treball i conduir-lo a un esglaó superior 
donant-li un major valor afegit. 
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Taula 7.1. Valoracions destacades del projecte 

 

 
 

Diferents lineas de continuïtat podrien estar enfocades a: 
 
 

• Estat de les carreteres: Mantenint l’objectiu de garantir la seguretat vial, 
es podria adaptar a una altre visió per a optimitzar el servei. Amb les 
mateixes imatges que es prenen per a fer els mapes que determinen la 
visibilitat d’una senyal, també es poden crear altres mapejats que ajudin 
a examinar l’estat de les carreteres. D’aquesta manera, en l’esforç que 
es fa en l’execució d’un projecte s’obtenen més resultats. 

 
 

• Ortofotografia: Les diferents administracions públiques poden treure un 
gran partit de les avantatges que ofereix l'ortofotografia. Poden ajudar al 
manteniment d’elements de difícil accés com poden ser les teulades de 
les cases dels pobles. Preveure possibles esllavissades que provoquin 
problemes a les carreteres de muntanya. Entre molts d’altres.  

 
 

• Salut vegetal: Estudi de la salut vegetal dels conreus per a la pasturació 
del ramat. Amb una simple simulació i el seu posterior processat 
d’imatges per extreure un mapa de salut vegetal, es pot determinar 
l’evolució del conreu per tal d’organitzar el número d’animals necessaris 
del ramat i el temps que necessiten estar-hi. 
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ANNEXOS 

Annex 1. Normatives actuals i futures  

  

Primera categoria. Operacions de UAS en categoria oberta 

  

Subcategoria A1 

 
Per volar dins d’aquesta subcategoria, els UAS han de tenir alguna de 
les següents característiques: 

 
• Ser de construcció privada amb una MTOM (Maximum Take-Off 

Weight o pes màxim a enlairar) <250 g i velocitat màxima inferior 
a 19 m/s. 

 
• Tenir una MTOM <250 g, sense classificació de classe i haver 

estat introduit al mercat abans de l’1 de Gener del 2023. 
 

• Portar l’etiqueta de classe C0 i per tant complir amb els següents 
requisits tècnics: 

MTOM <250 g. 
Velocitat màxima en vol horitzontal de 19 m/s. 
Font d'alimentació elèctrica. 

 
• Portar l’etiqueta de classe C1 i per tant complir amb els següents 

requisits tècnics: 
MTOM <900 g o energia transmesa en cas d’impacte <80J. 
Velocitat màxima en vol horitzontal de 19 m/s.  
Font d'alimentació elèctrica. 
Número de sèrie únic. 
Sistema d’identificació a distància. 
Sistema d’avís de batería baixa. 

 

Subcategoria A2 

 
Per classificar els UAS dins d’aquesta subcategoria és indispensable 
que portin l'etiqueta de classe C2. Per aquest motiu, han de tenir alguna 
de les següents característiques: 

 
• MTOM <4 kg. 

 

• Exceptuant si es una UAS no tripulat d’ala fixa i està equipat amb 
un mode de baixa velocitat que limita la velocitat a un màxim de 3 
m/s. Requereix de: 
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Font d'alimentació elèctrica. 
Número de sèrie únic. 
Sistema d’identificació a distància. 
Sistema d’avis de bateria baixa. 
Estar equipat amb un enllaç de dades protegit contra 
l'accés no autoritzat a les funcions de comandament i 
control. 
Equipar amb llums pel control del vol nocturn. 

 

Subcategoria A3 

 
Els UAS dins d’aquesta subcategoria han de tenir alguna de les 
següents característiques: 

 

• Ser de construcció privada amb un MTOM <25 kg. 
 

• Sense etiqueta de classe si han estat introduïts al mercat abans 
de l'1 de gener de 2023, amb els requisits exposats en el punt 
"UAS / drons sense etiquetat de classe". 

 

• Portar etiqueta de classe C3, complint els següents requisits 
tècnics: 
 
MTOM <25 kg i una dimensió màxima inferior a 3 m. 
Font d'alimentació elèctrica. 
Número de sèrie únic. 
Sistema d'identificació a distància directa. 
Sistema d'avís de bateria baixa. 
Estar equipat amb un enllaç de dades protegit contra l'accés no 
autoritzat a les funcions de comandament i control. 
Equipat amb llums pel control del vol nocturn. 

 

• Portar etiqueta de marcat de classe C4 al respectar els següents 
requisits tècnics: 
 
MTOM <25 kg; 
No disposar de modes de control automàtic, excepte per a 
l'assistència per l'estabilització del vol sense cap interferència en 
la trajectòria i per l'assistència en cas de pèrdua de l'enllaç.  
Estar destinades per a la pràctica de l'aeromodelisme. 

 
  

Segona categoria. Operacions de UAS en categoria específica 

  

Un escenari estàndard és un tipus d’operació d’UAS, respecte al qual s’ha 
determinat una llista precisa de mesures d’atenuació. 
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La declaració operacional, per a un escenari estàndard determinat, inclou: 

• Informació administrativa sobre l’operador d’UAS. 
 

• Declaració de que l'operació compleix els requisits operacionals descrits 
en l'escenari. 

 
• El compromís de l’operador d’UAS d’aplicar totes les mesures 

necessàries per a la seguretat de l’operació. 
 

• La confirmació per part de l’operador de UAS de que es dispondrà d’una 
assegurança adecuada per cada vol realitzat en el marc de la declaració. 

  

Tercera categoria. Operacions de UAS en categoria certificada 

 
Un UAS es classifica a la categoria certificada quan: 

• El UAS té una dimensió de 3 m o més. El seu disseny està certificat per 
EASA per a volar per sobre de concentracions de persones i l’operació 
implica tal activitat. 

• El disseny de l'UAS està certificat per EASA per al transport de persones 
i l'operació comporta aquesta activitat. 

• El disseny de l'UAS està certificat per EASA per al transport de 
mercaderies perilloses al requerir d’una gran seguretat per tal d’evitar 
qualsevol mal a tercers en cas d'accident, i l'operació comporta l’activitat 
mencionada. 

Quarta categoria. Operacions amb UAS/Drons estrangers i 
transfronterers 

 
Persones amb residència o centre d’activitat principal en un estat membre de la 
UE: 
 
Dins la categoria oberta, cal complir amb els següents requisits: 
 

• Disposar d’un número d'operador, que és proporcionat per l'Estat 
Membre on es registri. 
 

• Assegurar l’UAS amb què es vol operar està identificats amb el número 
d'operador obtingut. 

 
Per les operacions de la categoria específica dins de l’estat Espanyol, a més 
dels requisits esmentats per la categoria oberta, és obligatori disposar dels 
següents documents en funció de la complexitat de l'operació pretesa: 
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• Operació sota règim de declaració operacional: Fins l'1 de gener de 
2022 és necessari per operar dins d’Espanya, la formalització d’una 
declaració operacional de conformitat amb un escenari estàndard 
(desenvolupat anteriorment). La declaració es realitza a la seu 
electrònica d'AESA. 

 
• Operació sota règim d'autorització operacional: Cal adjuntar una 

autorització operacional emesa pel seu Estat de registre, accedir a la 
seu electrònica d'AESA per aportar les mesures de mitigació addicionals 
i el lloc de l'operació prevista. Finalment, és indispensable sol·licitar el 
reconeixement d'aquesta autorització. En aquest cas, AESA avalua els 
documents aportats i emet una resposta indicant com i quan és possible 
començar les operacions definides als documents. 
 

• Operacions amb el certificat LUC (Light UAS operator Certificate): Els 
operadors que disposin d'un LUC emès pel seu Estat de registre, han 
d'accedir a la seu electrònica d'AESA i adjuntar la còpia dels termes de 
l'aprovació rebuda i el lloc o els llocs en què es realitzarà l'operació 
prevista. 

 

Què és LUC? 

És un certificat d’aprovació de l’organització estatal on s’hagi adquirit. Els 
operadors de drons que disposin d’auqest certificat poden demanar al registre 
de l'Autoritat Nacional d'Aviació que examini la seva llicència per demostrar que 
són capaços d'avaluar ells mateixos el risc d'una operació. Els requisits que 
han de demostrar els operadors de drons es defineixen a la part C del 
Reglament (UE) 2019/947. 
 

Zones prohibides 

  

Parcs naturals de Catalunya: 
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Fig. Annex 1.1. Zones restringides de parcs natural a Catalunya 
  

 

 

 Mapa de zones restringides (tot l’estat Espanyol):  
 

 
  

Fig. Annex 1.2. Zones restringides a Catalunya 
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Annex 2. Mostra d’imatges capturades per fer el mapejat 
  

En aquest annex, es mostren imatges significatives fetes amb l’execució de les 
simulacions vistes en el capítol 4 per poder fer els posteriors mapes. 
  

Vol 1. Sortida col·legi Montagut 
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Vol 2. Camí Montagut 1 
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Vol 3. Camí Montagut 2 
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Vol 4. Tortellà 
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