
Què és un Drone ?

El Drone és l’abella mascle del rusc que l’únic que fa
és lligar amb la reina - ;)
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ALGUNES DADES:

22 d’agost de 1849 – Bombardeig sobre Venècia, és el primer RAPs.
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Qui som !!

Natxo Varona, Co-Fundador del grup de Facebook d’amics i
amants dels Drons/UAV/UAS/Ales(*) de Catalunya (professionals i
amateurs interessats en tot aquest món).

Co-Fundador del IDD (Internacional Day Dron a Catalunya)

Fundador de HackLab de Drons de Barcelona

Co-creador del projecte “FLONE”

Fundador de BSDC
(Barcelona Smart Drone Challenge)

Drone - Evangelist

(*) Unmanned Aerial Vehicle, Unmanned Aircraft Systems
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Qui som !!

Emili Hernandez Chiva, Fundador i creador de Barcelona
Smart Moto Challenge.

Director del projecte Formula Student EUETIB

Fundador/CEO del projecte Beyond Formula Student

Fundador de l’Anella Industrial

R+D+i manager at SCUTUM

External Consultant at IOTlabs
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Què fem?
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Dia Internacional del Drone
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Què és BSDC ?

És un Challenge – “DESAFIAMENT-REPTE” que proporciona a les escoles
d'enginyeria o qualsevol altra universitat l’eina per fer la possibilitat de
treballar en un projecte real des del disseny, desenvolupament
d'una RPAS, tot des del principi.

Els estudiants, amb la seva participació, adquiriran les habilitats de les
competències del grup de treball, treballant per objectius, tecnologia
d'última hora i coneixement sobre mercats futurs entre d'altres. D'altra
banda, les empreses de la indústria RPAS comptaran amb un laboratori
d'idees i una font addicional de futurs tècnics de mercat i productes.
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Què és BSDC ?

OBJECTIU DEL PROJECTE:

El projecte consistirà en la fabricació d'un RAPS
totalment funcional, seguint les regles que ens imposa
des d’AESA. En aquesta primera edició:

“Dissenyar, per dur a terme una representació
d’una missió de l'ajuda humanitària”

Requerirà que el sistema operi automàticament en el
primer pla de vol del RAPS humanitari abans que el vol
sigui atorgat. Aquest pla de vol serà creat pels
exploradors del UNIFEC. Aquest pla de vol ha de
consistir en una sèrie de tasques, waypoints de
navegació i caient amb precisió càrregues útils, la
possibilitat de canviar el pla de vol en temps real per un
de nou.
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Què és BSDC ?

Quanum GPS Logger V2



Què és BSDC ?

OBJECTIU DEL PROJECTE:

Les fases durant el projecte inclouran anàlisi de mercat,
definicions de producte i el seu disseny i, com a
conseqüència d'això, la construcció d'un veritable prototip
de RAPS.

Serà obligatori, també, un pla de negocis que expliqui com
cada equip avalua el llançament de la seva RPAS en termes
de producció, preus, distribuïdors, mercats.
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Què és BSDC ?

ABAST DEL PROJECTE

L'abast del projecte aquest any primari es limita a les
universitats d'enginyeria, així com la participació d'equips
mixtes amb departaments o escoles de disseny o universitats
tècniques de tot el món.

Els projectes finals es presentaran per a la seva verificació en
un WorkShop (2 o 3 dies) a Parc Motor de Castellolí/Circuit
de Catalunya.
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Reglament …

URL: http://smartdronechallenge.org/wp-
content/uploads/2016/05/Competition-Rules-Smart-Drone-Challenge-

2016.pdf
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The Club …

Grup Motor:
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Seguretat i Normativa

Què puc fer amb el meu Dron?

● L'ús d'un dron com a hobby o com vol recreatiu no necessita
habititació d'AESA, però s'ha de complir unes normes de seguretat.

● Per a qualsevol altre ús d'un dron si cal acudir a AESA.

Que he de saber abans d'utilitzar un Dron?

● Sempre he de tenir-lo a la vista i no superar els 120 metres d'altura.
(Torre AGBAR fa 144m).

● No cal ser pilot però s'ha de saber volar amb seguretat.
● Només es pot volar els drones en zones adequades per a això. Per

exemple, zones de vol d'aeromodelisme, zones despoblades, etc.
● Els danys que causi el dron són responsabilitat de qui ho fa servir.
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Seguretat i Normativa

Què NO puc fer amb el meu Dron?

● No puc volar en zones urbanes.
● No puc volar sobre aglomeracions de persones, parcs,

platges, concerts, casaments, manifestacions, processons,
etc.

● No puc volar de nit.
● No puc volar prop d'aeroports, aeròdroms, etc.
● No puc volar on es realitzin vols amb altres aeronaus a

baixa altura (zones de parapent, paracaigudisme,
aeròdroms, heliports, etc.)

● No puc posar en perill a tercers.
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EL DRON NO ÉS UNA JOGUINA, ÉS UNA AERONAU

L'ús imprudent d'un dron pot tenir conseqüències. Les multes
pel seu ús indegut poden arribar als 225.000 euros.

¡DIVERTIR-SE SIGNIFICA VOLAR DE FORMA SEGURA!

Eviti posar en perill a altres avions i a les persones i béns en
terra.

Per més informació: http://www.seguridadaerea.gob.es

Seguretat i Normativa
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GRÀCIES per la vostra
atenció.

© Natxo Varona

info@smartdronechallenge.org

+34 610 71 61 01

ALGUNA PREGUNTA?
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