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0. INTRODUCTION
Nowadays, not many people ask themselves the importance of commercial
aviation. Some say that it only serves to bring people, others say it serves to
transport goods, but do you really think that is only used to this? We all know that
commercial aviation is moving a lot of money around the world, and if it’s stopped
for a few days, it can cause serious global problems, affecting the entire world
economy. Do you remember when the volcano Eyjafjallajokuel erupted? The
World economy was collapsed and people who had made plans to going on
holidays, they couldn’t leave their place because of the volcano. This fact, was a
very important waste of money over the world. Many companies had to ask for
help because they had lost a lot of money. All world was inactive because this
stopped air traffic in most of world parts. Currently, commercial aviation is the
entire world. As we said, if this is stopped, all world is stopped, so we could call to
the commercial aviation, ‘The world’.
Lately, there have been major advances in commercial aviation, have done
many tests with new technologies and other types of fuel. Although many of new
energies have been tested, anyone is as good as oil. Also nuclear energy has
been tested, and is the most profitable, but any failure would bring a serious
disaster. Nuclear energy is supported by a lot of people but naturalists say they
don’t want it to go into the market.
In future, is said, that planes will be thrown with a machine that will push
them at very high speeds, so this means that flights won’t be as long as they were
now. In the airport, it has been developed a kind of bus that is programmed to take
people on their corresponding plane. What can we learn about all of this? We can
deduce that commercial aviation is every day, growing up rapidly. Is possible we
are using today a new kind of plane and tomorrow is designed one with all new
technologies.
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Although has tried many terrorist attacks, there is a good level of security in
many airports, also many people try to traffic, the police and others, have caught
lot of them trying to traffic drugs. There is a strict code when carrying liquids into a
plane so this means that is very difficult to traffic things by using liquids to take the
drugs.
The commercial aviation has suffered notable changes in the improvement
of all aspects. All start with Leonardo Da vinci, then Brothers Wright invent the first
plane that can fly a few time in the air, and now we have millions of people
designing planes and improving all their features, we realize maybe not, but
nowadays commercial aviation is a major source of income that move all world.
Without it is difficult to think where or what would be the world in this times we are
living now.
So that is why we decided to find out a new and revolutionary way to see
the flying world. Be looking for something innovative and futuristic that would
change the meaning of flying. We started researching through the net information
about new trends. Then we find out the idea of moderators which were quite new
and unknown. We thought that they would reevaluate the way of doing aerial tasks
which nowadays are really expensive and difficult to afford. They also require high
knowledge about engineering or flying an airplane.
We started designing our own quadcopter, based on our needs and our
needs and our pocket. During the summer we surfed the internet looking for the
best prices for the components we need for building our quadcopter. We find out
that in Hong Kong and Singapore where the best offers about these items. It took
us nearly a month to get the components and about two weeks to build up our
quadcopter. After testing it for four months, we could see and correct the errors it
had. That’s why we ordered some new components to make the quadcopter more
reliable, efficient and able to carry a gimbal to stabilize the càmera used to take
photos or make videos.
At the end of the project we spent quite a lot money so that’s why we
decided to look for a place where we could get financiation throughout
crowdfounding. We decided that the best place was the gate where we finally
presented our project.
We wish you enjoy our project and hope it’s useful to you.
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1. HISTÒRIA DE L’AVIACIÓ
1.1. Inici de l’aviació
Tot va començar en el moment en què l’home es va fixar en el vol dels
ocells i es va plantejar fer el mateix. Al principi intentaven imitar els ocells
mitjançant la mecànica de les seves ales, que eren col·locades en els braços per
tal d’intentar elevar-se.
Fa uns 2000 anys, un inventor de l’antiga Grècia, anomenat Arquites de
Tarento, va construir una màquina en forma d’ocell, feta de fusta, que segons
diuen va arribar a uns 180 metres d’altura gràcies a l’ús d’un xorro d’aire que
encara no se sap què el produïa. El 559 els xinesos van inventar l’estel, i el van
començar a provar amb els presoners.
El 852 es va inventar el paracaigudes per Abbás Ibn Firnás, i el va provar
saltant des d’una mesquita a Córdoba però va patir greus lesions, i un any més
tard va saltar des d’un turó amb unes ales fetes de fusta i recobertes de seda on
també es va lesionar.
Leonardo da Vinci va ser l’inventor que més temps li va dedicar al disseny
de màquines voladores, els seus invents van anar des de planejadores fins a
màquines semblants als helicòpters. Da Vinci feia servir els principis que tenien
els ocells quan volen, moure les ales cap amunt i cap avall, però les carències de
l’època van fer que no pogués arribar a construir els seus projectes.
A finals del segle XVIII es va començar a experimentar amb globus
aerostàtics, que gràcies a que eren més lleugers que l’aire es podien enlairar,
però tenien un problema: que no eren gaire controlables.
Pel mateix segle van començar a pensar en les planejadores, màquines
més pesades que l’aire que van començar a fer servir motors per ser propulsades,
però gairebé no podien enlairar-se i els vols tampoc duraven gaire temps.
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Fotos 1 i 2. Dissenys de Da Vinci

1.2. Aeroplans més lleugers que l’aire
-

Globus aerostàtics
Tot i que molta gent creu que el primer vol de l’aviació va ser el 1903, el

primer vol, en realitat, va ser fet el 1783 a París, on els senyors Jean-François
Pilâtre de Rozier i François Laurent d’Arlandes van recórrer prop de 8 km en un
globus aerostàtic inventat pels germans Montgolfier. El globus feia servir la calor
produïda per la combustió de fusta. Tan sols va poder arribar a una altura de 26
metres degut al seu pes.

-

Dirigibles
El 1852 l’enginyer francès Henri Giffard va inventar el dirigible, que es

diferenciava del globus aerostàtic perquè es podia dirigir gràcies a timons i
motors. El 24 de setembre del mateix any el mateix Henri va dirigir el dirigible a
França, a una velocitat de 8 km/h durant 24 km gràcies a un motor de vapor.
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Foto 3. Ballon de Rozier

Foto 4. Dirigible de Henri Giffard

1.3. Aeroplans més pesats que l’aire
-

Planejadores
Els inventors van intentar fabricar una màquina que fos capaç de volar per

si sola durant un cert temps. La planejadora tenia un disseny bastant modern per
la seva època, perquè tenia una cua per controlar i estabilitzar l’aeronau i el pilot
estava situat sota del centre de gravetat. George Cayley va ser el primer inventor
de la planejadora i va intentar trobar els principis bàsics de l’aerodinàmica, com
l’elevació.
-

Avions
Els enginyers buscaven la manera de fer elevar un avió per si sol. William

Henson (inventor anglès), l’any 1843, va ser el primer en fabricar un avió amb
motor, ales fixes i hèlixs. Però el principi de tot va ser gràcies als germans
Wright. Es dedicaven a fabricar joguines mecàniques, i més tard van obrir una
botiga de bicicletes, fabricades per ells mateixos.
Al Setembre de l’any 1900 van començar a treballar en una planejadora
prop de Kitty Hawk (Carolina del Nord), i l’any 1901 construïren un túnel de vent.
L’any 1902 van començar a fabricar un avió més pesat que l’aire. Van fer diferents
proves per millorar els problemes aerodinàmics de control i potència.
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Finalment, el 17 de desembre de 1903 van fer el seu primer vol amb el
Flyer. Aquest avió pesava uns 275 kg i estava format per ales dobles que tenien
una estructura de fusta recobertes de llenç. Les hèlixs eren també de fusta i feien
2,60 metres. En aquest cas l’ala era molt prima i allargada, el que provocava que
no hi hagués la mateixa sustentació que amb les ales d’avui dia. Orville Wright va
ser el primer pilot, i per poder manejar l’avió tenia unes cordes connectades al
timó i als elevadors.

Foto 5. Flyer dels germans Wright
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2. HISTÒRIA DE L’AVIACIÓ COMERCIAL
La seva història comença tot just quan s’inventen els avions i es fan servir en
el transport del correu durant la primera guerra mundial. Els primers avions de
passatgers daten de l’any 1919, que és quan es van fundar l’aerolínia KLM,
fundada el 7 d’Octubre als Països Baixos, i l’aerolínia Avianca a Colòmbia.
El primer vol comercial de la història va ser el 1914 (1 de gener) entre les
ciutats de Sant Petersburg i Tampa (EEUU) on hi portaven a l’alcalde. Cap el
1939 Panam ja començava a tenir els primers vols transatlàntics.
2.1. Invenció dels motors a reacció
Gràcies a la seva invenció, l’aviació va donar un gran salt endavant. El 1930,
Frank Whittle, a Anglaterra, va enviar el seu primer disseny perquè el patentessin,
però fins l’abril de 1937 no va tenir el motor preparat. Amb l’invent del motor a
reacció es van aconseguir grans avenços com:

•

Un increment considerable de les velocitats. Un DC3 va passar de volar a 290

km/h a 772 km/h. La ruta de Londres a Tokio es tardaven 85 hores en completarla i, després de la invenció, es van tardar només 36 hores.
•

Una major altitud a la que es vola, que implica un menor consum de

combustible.
•

Un menor soroll per afectar les persones de les poblacions per on passaven.

Foto 6. Motor a Reacció J85
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2.2 Primer motor amb energia nuclear
Durant la segona guerra mundial els investigadors i els enginyers dels
Estats Units, es van capficar en trobar la forma de construir un avió amb propulsió
nuclear. El 1946 un estudi del Laboratori de “Johns Hopkins Physics” va definir els
avantatges del construir un avió amb energia nuclear. Cap als finals del 1948 “the
Air Force” havia invertit un total de 10 milions de Dollars, en la investigació. El
problema va arribar quan el 1947, es va començar a crear la Comissió per
l’Energia Nuclear (AEC), cosa que va fer relantitzar l’ investigació.
Finalment cap al final de la dècada dels 50 gràcies a l’ajuda d’un equip
d’enginyers del MIT, van trobar la forma per tal de que l’energia nuclear fos
compatible amb l’aviació. Es va fer servir un B-36, el qual s’ha li va modificar la
cabina ja que havien de caber-hi dues persones, el pilot i el enginyer encarregat
de supervisar el reactor nuclear.

Foto 6. B-36 durant les primeres proves
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3. FONAMENTS BÀSICS DE VOL
3.1. Forces que actuen en el vol
De totes les forces que actuen en un avió, podríem dir que les més
importants en són quatre:

Foto 7. Fonaments de l’aviació

La sustentació és la força generada per un cos que es desplaça per un
fluid (en aquest cas l’aire), que s’exerceix de baix cap a dalt en direcció
perpendicular al vent. A més, aquesta és proporcional a l’angle d’atac: quant més
alt, més sustentació, fins el punt de la pèrdua (moment en que ja no passa l’aire
suficient per poder aguantar l’avió).
Dintre dels factors que afecten la sustentació els més destacats són:
-

Forma de l’ala: Quant més corbada és la superfície de l’ala, la diferència de

pressions és més alta, és a dir, hi haurà més sustentació (la curvatura té un límit).
Això també retarda el moment en que s’entra en pèrdua.
-

Superfície de l’ala: Quant més gran és aquesta, més sustentació produirà.

-

Densitat de l’aire: Quant més dens és l’aire, hi ha més partícules per unitat de

superfície, aquestes es canvien de velocitat per pressió i aquesta per sustentació.
-

Velocitat del vent: Pel teorema de Bernoulli (que veurem més endavant) es

diu que la velocitat elevada al quadrat és proporcional a la sustentació, és a dir,
que és el factor que més afecta.
-

L’angle d’atac: Si augmentem aquest és com si la curvatura de l’ala fos més

gran, però un excés pot provocar caure en pèrdua.
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La resistència és la força que impedeix o retarda el moviment d’un
aeroplà. Actua de forma paral·lela i en sentit oposat al vent. Es poden diferenciar
dos tipus de resistència segons on actuï:
Per una banda la resistència induïda que és produïda per l’increment de
l’angle d’atac (inclinació que té la punta de l’avió respecte l’horitzontal del terra), la
resistència augmenta perquè es creen remolins als extrems de les ales, i això
produeix que la sustentació que s’hauria de crear en aquella part, no es dugui a
terme.
D’altra banda tenim la resistència paràsita que és produïda pels objectes
que sobresurten de l’aeronau, com les antenes, el tren d’aterratge o el fet de que
s’hi hagin format capes de gel en les ales, també fan que la resistència augmenti.
S’ha de tenir compte que la resistència sempre és major quanta més velocitat
hagi.
El pes és la força d’atracció gravitatòria sobre un cos, que va en sentit cap
a la Terra; que és proporcional a la massa d’aquest cos (avió) i la sustentació és
l’encarregada de contrarestar-la. Cada avió té un pes màxim que no pot superar.
La tracció és la força que s’exerceix per poder vèncer la resistència i poder
tenir un ascens positiu. Aquesta força s’obté accelerant una massa d’aire a una
velocitat més gran que la de l’avió. La reacció corresponent actua amb la mateixa
força però en sentit oposat (tercera llei de Newton) i així s’aconsegueix el
moviment.
Els factors que hi influeixen són la potència del motor i la forma i mida de
l’hèlix.

Foto 8. Tracció
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3.2. Principis aerodinàmics
A la part d’aerodinàmica s’estudien totes aquelles forces que actuen en un
objecte que és més pesat que l’aire, com ja hem vist en l’apartat anterior. Ara ens
centrarem en les lleis i teoremes que demostren que un avió voli.
Es poden diferenciar dos teoremes referents pel que fa a variacions de
pressió al llarg de les ales.

•

Teorema de Bernoulli
Daniel Bernoulli va comprovar de forma experimental que la pressió interna

d’un cos o un líquid disminueix a mesura que augmenta la velocitat.
Aquesta és la formula referent al teorema:
P + Pd =K

P + (½·D·v2 ) = K

Pd = ½·D·v2

P: Pressió
Pd: Pressió dinàmica
K: Constant
V: Velocitat
D: Densitat del fluid (aire)

Foto 7. Velocitat del vent sobre l’ala
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En el dibuix anterior es pot veure com la velocitat del vent v3, que és
aquella que està per damunt de l’ala, és superior a la v2 que està per sota de l’ala.
D’aquesta manera, amb la diferència de velocitats, es produirà la diferència de
pressions, entre les diferents cares de l’ala (a la part superior de l’ala la pressió
serà més baixa que a la part inferior, degut a què la velocitat a dalt és superior) i
es produirà la sustentació.

•

Efecte Venturi
Va ser observat per Giovanni Battista Venturi (1746-1822). Aquest efecte

ens diu que la pressió d’un líquid o gas, com l’aire, és més petita quan la velocitat
del líquid o gas és major. Com es pot comprovar és molt semblant al teorema de
Bernoulli, en realitat, tots dos són gairebé el mateix, però van ser ideats per
diferents persones i tenien diferents aplicacions.

Foto 8. Distribució del vent sobre l’ala

•

3a Llei de Newton
Aquesta llei va ser proposada per Sir Isaac Newton, en la que deia que per

a cada acció (esforç) que es fa, hi ha una força de reacció del mateix valor
numèric que actua en sentit oposat. Aquesta llei fa referència a la sustentació, que
és on es veu la seva aplicació: l’ala empeny l’avió cap a dalt ja que envia l’aire cap
a baix i d’acord amb aquesta llei, la força oposada que és produirà serà la que
explicarà la sustentació de l’avió.
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4. CLASSIFICACIÓ DELS AVIONS SEGONS, PROPULSIÓ
Dins de la propulsió podem diferenciar diferents motors, que es van anar
inventant segons la necessitat que tenien els avions que anaven sorgint, que cada
cop eren més grans i transportaven més passatgers.
La propulsió és aquella que s’encarrega de produir l’impuls cap endavant.
La produeixen els motors, que els diferenciem en tres grans grups: els elèctrics,
els de pistó i els de reacció.
4.1. Motors a pistó
Els primers que van aparèixer van ser els motors a pistó, que funcionen
igual que els motors dels cotxes i consten de les mateixes parts, que produiran un
moviment lineal mitjançant petites explosions del combustible. Aquestes
explosions produeixen un moviment lineal que es transmet als cigonyals.
Hi ha diferents tipus de motors a pistó:
- Horitzontals oposats
- En línia
- En “V”
- Radials

Foto 9. Disposició dels pistons
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4.2. Motors a reacció
Són els motors que treuen gasos que, en aquest cas, es tracta de l’aire que
és expulsat a gran velocitat cap endarrere per generar una força cap endavant (en
sentit oposat) seguint la tercera llei de Newton.
La idea del motor a reacció va començar quan els xinesos en el segle XI
van dissenyar un sistema a propulsió basat en focs artificials. Ja els primers
motors a reacció que eren factibles van començar a ser dissenyats el 1929 per
Frank Whittle, però no va ser fins el 1937 quan Wittle va tenir el seu primer motor
preparat.

Foto 10. Primer avió a reacció (Heinkel He 178)

Hi ha diversos tipus de motors a reacció, segons la seva funció, perquè per
exemple els coets són també motors a reacció. Alguns tipus són:



Motor d’aigua



Turboreactor



Pulsoreactor



Termoreactor
De tots ells, els més utilitzats en el vol són els turboreactors, dels que es

parlarà a continuació.
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5. FUNCIONAMENT D’UN TURBOREACTOR
Dins el motor podem diferenciar principalment dues parts: una secció freda,
on s’hi produeixen els processos d’admissió i compressió; i una secció calenta, on
s’hi produeixen la combustió i l’expulsió dels gasos del combustible cremat.
5.1 Parts principals d’un motor turboreactor

•

Secció freda

- Admissió: Entrada de l’aire necessari per a la combustió a través d’una espècie
de ventiladors (“fan”).
- Compressor: L’encarregat d’augmentar la temperatura i la pressió de l’aire.

•

Secció calenta

- Cambra de combustió: Espècie de cilindre on es crema el combustible (querosè)
barrejat amb l’aire comprimit.
- Turbina: Aprofita els gasos calents que venen de la cambra de combustió per fer
moure els àleps, que són com les aspes d’un molí, i així es transforma l’energia
tèrmica en energia mecànica. Aquests àleps giren al voltant de 50.000-90.000 rpm
a 900ºC.
- Escapament: Sortida dels gasos calents procedents de la turbina que se’n van
cap a l’atmosfera, amb l’objectiu de fer avançar l’avió i augmentar la seva velocitat
per efecte de la tercera llei de Newton.
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Foto 11. Parts generals d'un motor a reacció	
  

5.2. Motors elèctrics
Generalment s’alimenten de bateries d’última generació fetes de liti, però
també s’ha de puntualitzar que tots els avions elèctrics que hi ha fins el moment
són experimentals.
Per poder recarregar les bateries durant el vol, l’avió té una sèrie de
cèl·lules fotovoltaiques distribuïdes al llarg de les ales i el seu fuselatge.
El HB-SIA o Solar Impulse va ser el primer avió elèctric tripulat que va
poder aixecar el vol i navegar. Però el més important és que va ser capaç de volar
durant 36 hores seguides, és a dir, va estar volant de nit ja que durant el dia va
estar carregant totes les seves bateries per a després volar.

Foto 12. Solar Impulse
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6. TIPUS D’AVIONS COMERCIALS
6.1 Classificació dels avions comercials
Els avions comercials d’avui en dia, estan construïts per a cobrir certes
necessitats, ja que cada avió serà utilizat, per a cadascuna d’elles.

Les diferents necessitats de les quals estem parlant són:
- L’autonomia: La distància màxima que pot recórrer, depèn, dels motors que
tingui, de 2 a 4, i el més important, la capacitat de combustible, que està entre els
20.000 L fins els 280.000 L del més gran el A380.
- Nombre màxim de passatgers: depèn del nombre de classes, que aquest tindrà.
Per exemple, una avió, amb les 3 classes, turista, busines, i primera, tindrà menys
seients, que un que tingui tan sols turista, perquè els seients de turista ocupen
molt menys, que els de bussines o primera.
- Velocitat de creuer: Sempre es mesura en Mach, fa referència a la vleocitat del
so, 1 Mach, serà la velocitat del so, i 2 Mach, serà el dible de la velocitat del so.
La velocitat acostuma a estar entre els 0,7 i 0,9 Mach.
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6.2 Avions comercials més utilitzats
Les principals companyies aeronàutiques han fabricats molts models
d’avions, amb les seves corresponents variants, però ara parlarem dels 10 odels
d’avions més significants, i rentables.

•

Boeing 747: L’avió Boeing 747 o també conegut com Jumbo, va ser el primer

avió de fuselatge ampli mai produït. El primer vol comercial del 747 va ser al 1970
i va ser l’avió comercial amb la major capacitat de passatgers durant 37 anys. El
747 té quatre motors i dos pisos al morro del avió. Hi ha diferents variants segons
el nombre de classes que aquest tindrà, tipus de motors, o si és utilitzat com avió
de carga. Fins al Juny del 2010 s’havien construït 1.400 unitats. En la configuració
típica de tres classes pot acomodar fins a 416 passatgers. Té una velocitat de
creuer de 920 km/h i una autonomia de 13.450 km

•

Airbus A340: L’Airbus A340 és un avió jet de passatgers de llarg abast amb

fuselatge ample i quatre motors. El servei de l’A340 va començar al 1993 amb les
companyies Lufthansa i Air France. Té una capacitat de 365 passatgers amb
versions estàndar fins als 440 a la versió – 600. Té una autonomia entre 12.400 i
17.000km. És similar en disseny al bimotor A330. Fins a l’Agost del 2011 s’havien
construït fins a 380 A340. És utilitzat en vols transoceànics.

Foto 13. Boeing 747 de British Airlines
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•

Boeing 737: El Boing 737 és un avió comercial de curt a mitjà abast, bimotor i

de fuselatge estret. El desenvolupament del 737 va començar al 1964 fins que el
Febrer del 1968 va entrar en servei. La seva capacitat va des de 85 a 215
passatgers. Té un abast d’entre 3.440km en la versió més senzilla fins als 8.000
en la més gran. La velocitat de creuer és d’uns 800 km/h. Des del 1968 fins al
Gener del 2010 s’han fabricat fins a 7.000 Boing 737 i encara n’hi ha 2.000 en
procés de fabricació els quals són la nova versió modernitzada: Boing 737 MAX,
el qual entrarà en servei l’any 2017.

•

Embraer 170: El Embraer 170 és un avió comercial bimotor de curt abast

desenvolupat per l’empresa brasilera Aeronàutica Embraer. Normalment s’utilitzen
en vols regionals on l’abast i el nombre de passatgers és petit. Va ser presentat al
2002 en el saló de París.
Té una capacitat d’entre 70 i 80 passatgers, una velocitat màxima de 890
km/h i una autonomia de 4.000 km. S’han construït fins el 10 d’Octubre de 2012
unes 900 unitats, cadascuna d’elles val entre 27 – 35 milions de dòlars.

Foto 15. Boeing 737
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•

Boeing 777: El Boing 777 és un avió jet bimotor de fuselatge ample i llarg

abast. És el bimotor jet més gran del món. L’avió té espai per més de 300
passatgers i una autonomia d’entre 9.600 km i 17.300 km. Entre les seves
característiques distintives hi tenim el fet de que té el motor turbofan de diàmetre
més gran de qualsevol avió, sis rodes en cada tren d’aterratge i utilitza el sistema
fly-by-wire, és a dir, utilitza un joystick i pantalles LCD per guiar-se a diferència del
sistema tradicional analògic que estava replet d’interruptors. El model 777-200LR
és l’avió amb major abast i té el vol comercial més llarg, ja que té la capacitat de
donar mitja volta al món. Fins als Juliol del 2011 s’han fabricat 950 avions, tot i
que hi ha 1.250 d’encarregats. Els competidors directes del 777 són el A330 i el
A340.

Foto 17. Boeing 777 en proves
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6. PARTS D’UN AVIÓ
En aquest apartat s’explicaran les diferents parts d’un avió, classificades
segons on es trobin.
6.1. Parts internes
Les parts internes són aquelles que són visibles quan estem dins d’un avió:
- Cabina: La cabina és la part frontal de l’avió on el pilot i el copilot són capaços
de dirigir la nau. S’hi troben tots els instruments de vol i, a més, com a mesura de
seguretat després dels atemptats de l’11-M, hi ha una clau de seguretat per poder
accedir al seu comandament.
Els instruments de vol són tots aquells aparells que tenen la funció de donar a
conèixer al pilot diferents dades sobre l’estat de l’avió en ple vol, com per exemple
la temperatura del motor; la quantitat de querosè disponible... Però avui dia ja
comencen a ser substituïts per pantalles LCD on s’hi mostra tota la informació. Es
poden classificar, segons la seva funció, en aparells de control; d’emergència; de
navegació; de comunicació; del motor...

Foto 13. Cabina Boeing-777 amb pantalles LCD Foto 14. Cabina Boeing-747, instruments antics
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- Zona de passatgers: La zona de passatgers destinada al confort dels
passatgers durant tot el vol, també hi són inclosos els serveis i la zona per als
tripulants.
La zona de passatgers es pot dividir segons: la qualitat dels serveis al
passatger; el nombre de passadissos; el nombre de seients per filera; la separació
entre els seients; la mida de les butaques...
Tots aquests valors variaran segons la qualitat del nostre bitllet, és a dir, a
primera classe les mides dels seients seran més grans que els de Business
(negoci) i aquests més grans que la classe turista.
Les zones de servei al passatger són les de càtering; premsa; serveis...
Tenen la funció d’arreglar qualsevol desig del passatger. Estan distribuïdes en
zones “estratègiques” per tal que, per exemple, a l’hora de servir el dinar, la
tripulació no xoqui entre els seus membres mentre reparteixen el dinar; o els
serveis estan distribuïts de forma equitativa al llarg de l’avió perquè tots els
passatgers els tinguin ben a prop. Els accessos permeten a totes les persones
embarcar dins de l’avió de forma segura.
Les zones d’evacuació estan destinades a treure de l’avió als passatgers i
als tripulants de la forma més ràpida i segura possible. Estan col·locades al llarg
del fuselatge i també sobre les ales; quan són accionats els sistemes
d’emergència, els tobogans i les balses salvavides s’inflen automàticament. Els
compartiments permeten als passatgers guardar l’equipatge de mà que se’ls ha
permès embarcar dalt de la zona de passatgers.

Foto 15. Interior de la zona de passatgers
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- Zona de càrrega de l’equipatge o mercaderies. És la zona adequada per
transportar totes les maletes dels passatgers, i en cas de ser un avió de càrrega,
les mercaderies, que poden ser des de cartes fins a automòbils.
Estan adequades per tal de poder dur a terme l’operació de càrrega i
descàrrega de l’equipatge amb gran eficàcia, gràcies a una sèrie de mecanismes
tal com unes rodetes disposades al llarg de la bodega de l’avió per tal de facilitar
el transport; o també que les caixes on les mercaderies son guardades han estat
dissenyades amb la mateixa forma de la bodega de l’avió que les transportarà.

Fotos 16 i 17. Bodegues de càrrega d’un Boeing-737 i un Boeing-767, respectivament.

6.2. Parts externes
Es poden classificar en: control extern; instruments de control; grup moto propulsor i sistemes d’ajuda a la navegació (llums).
Control extern
El control extern són totes aquelles parts que proporcionen al pilot un
control total de l’avió.
-

Ales: Les ales són la part més important, ja que tenen una gran varietat de

funcions. Són les encarregades, sobretot, de produir la variació de pressions amb
la qual es produeix la sustentació de l’avió a l’aire.
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Les ales normalment estan formades per un esquelet interior de peces
d’alumini o titani que donen la forma i l’estructura de l’ala, a més, dins de les ales
també hi podem trobar dipòsits de combustible i tot el cablejat d’aquella part.
Entre les diferents funcions de les ales, hi podem trobar les següents:



Produir la sustentació i mantenir el vol.



Proporcionar controlabilitat, principalment el capcineig.



Garantir una sustentació extra durant l’enlairament i l’aterratge.



Sostenir el motor.



Emmagatzemar el combustible que es farà servir durant el vol.



Il·luminar i senyalitzar durant el trajecte.



Guardar el tren d’aterratge.



Suportar els passatgers en cas d’accident.
A continuació s’exposen les diferents parts de què consta una ala

aeronàutica, tant les mòbils com les fixes, i de les funcions que fan durant el vol.
Són les següents:
-

El dispositiu de punta de l’ala (Wingtip): És la forma geomètrica instal·lada

a l’extrem de l’ala amb la funció de reduir la resistència induïda.
-

Els alerons són els encarregats de produir el balanceig d’un avió durant el

vol mitjançant el moviment de les parts mòbils. Hi ha dos tipus d’alerons en l’ala
segons la velocitat a la que es viatja:
Aleró d’alta velocitat.
Aleró de baixa velocitat.
-

Els dispositius hipersustentadors (Flaps) es fan servir durant l’enlairament i

l’aterratge. El seu objectiu es reduir la velocitat necessària per aquestes dues
funcions, ja que augmenta el coeficient de sustentació de l’ala i alhora augmenta
la sustentació total.
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-

Els spoilers són els encarregats d’eliminar tota la sustentació de l’ala. Es

fan servir en el moment en que l’avió toca a terra.

Foto 18. Un Wingtip desde la cabina

-

Foto 19. Diferents parts de l’ala

Timó de direcció: És la part que es troba a la cua de l’avió. Està format pel

timó de cua i el de profunditat.

 El timó de cua (rudder) és la part que està en perpendicular al
fuselatge de l’avió. Serveix per variar la posició de l’avió en l’eix X.

 El timó de profunditat (elevadors) són les superfícies flexibles que
estan a la part del darrere de l’avió i que tenen la mateixa forma que un ala
però en dimensions reduïdes. La seva funció és ascendir o descendir el
morro de l’avió.

Foto 20. Parts mòbils d’un avió (Airbus-380
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-

El fuselatge és la part principal d’un avió. En el seu interior hi trobem la

cabina de comandament, la de passatgers i les zones de càrrega. I, a més, és la
part central on s’hi acoblen les altres parts de l’avió, tals com els motors, les ales i
el tren d’aterratge.
Un dels seus objectius és produir poca resistència, per tant, existeixen
diferents tipus de fuselatge segons la velocitat a la que es vulgui viatjar, com per
exemple els fuselatges dels avions supersònics, hipersònics o subsònics.
-

El tren d’aterratge La funció del qual és permetre el desplaçament de

l’avió quan està a terra, a més d’absorbir l’energia cinètica produïda per l’impacte
a l’aterrar. A més, també disposen d’un sistema d’amortiment hidràulic per reduir
aquest impacte.
Hi ha dos tipus de trens d’aterratge, segons l’emmagatzematge d’aquests:

 Els fixes, que estan constituïts per dos trens d’aterratge amb dues
rodes cadascun, més una altra roda a la cua. Els seus avantatges són una
bona aerodinàmica, molt robustos i baix cost.

 Els retràctils, que estan constituïts per dues peces situades sota del
fuselatge i una altra a la part frontal de l’avió. El fet que es guardin dins
l’avió després de l’enlairament redueix la resistència paràsita i dóna més
estabilitat.
I els tipus de sistema d’aterratge, segons la superfície en la que l’avió ha d’aterrar,
poden ser:

 El tren de rodament (sobre asfalt)
 El tren amb flotadors (sobre aigua)
 El tren amb esquís (sobre neu)

Victor Robert Viñals i Marc Unzueta Canals

Curs 2012-2013

29

Treball de recerca: “L’aviació comercial”

-

El tren de rodament és el més utilitzat, ja que serveix per a l’asfalt de les

pistes de la majoria dels aeroports del món. Es compon d’un tren principal, que és
el que absorbeix la major part de l’impacte a l’aterratge, i el secundari, que és amb
el que es maniobra l’avió un cop al terra per estacionar-lo.
En alguns casos el tren secundari (sempre format per una sola roda) està
situat a la part posterior de l’avió.

Foto 21. Tren principal tocant al terra

Foto 23. Un Havilland aterrant a l’aigua
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7. INFRAESTRUCTURES AEROPORTUÀRIES
7.1. L’aeroport
Els aeroports són les zones per on els passatgers de les aerolínies i les
mercaderies hi circulen. Els avions, en aquestes zones, reposen el combustible i
fan el manteniment i les reparacions necessàries.
Podem distingir diferents tipus d‘aeroports segons el seu trànsit de
passatgers o àrea total de l’aeroport. Poden ser aeròdroms, aeroports o bases
militars.
Els aeroports estan formats per pistes d’aterratge i enlairament, zones de
rodatge, hangars de manteniment, plataformes d’estacionament (on es reposa el
combustible) i terminals de càrrega de mercaderies i passatgers.
La pista d’aterratge i enlairament és la superfície d’un aeroport, d’un

-

aeròdrom o d’un portaavions, en la qual els avions toquen el terra i frenen, a més
a més, funciona a l’hora com a pista d’enlairament, on els avions agafen velocitat
per poder enlairar-se.
Les pistes d’aterratge són grans rectes llises que en els aeroports acostumen
a ser fetes d’asfalt o formigó hidràulic; i en el cas dels aeròdroms, de terra o
herba.
Les característiques d’una pista d’aterratge depenen de la funció per la qual
estiguin fetes. En els aeroports, a l’haver trànsit de passatgers, les pistes
acostumen a estar formades per un entramat d’acer i formigó (de 4 a 5 metres), a
més d’una capa superior d’asfalt.
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Per identificar cada una de les pistes d’aterratge, es fan servir dos números i
una lletra que corresponen al següent:

 Número: Correspon a la direcció de la pista en graus, eliminant
l’última xifra. Per exemple, si la pista està en una direcció de 90º, el seu
número serà la 09.

 Lletra: Les lletres es fan servir en el cas que l’aeroport tingui més
d’una pista. S’anomena amb una R la pista de la dreta (Right) i amb una L
la de l’esquerra (Left).

Foto 25. Números a la pista d’aterratge de l’aeroport de Lukla

7.2 Ajudes per l’aterratge
-

Els sistemes d’ajuda a l’aterratge són el conjunt, normalment de llums,

que el pilot fa servir per orientar-se a l’hora de aterrar. Els sistemes es divideixen
segons la posició de l’avió respecte la pista.

 Els radiomarcadors serveixen per indicar al pilot que està passant
per sobre del punt de ruta. Hi ha tres tipus de radiomarcadors: els
outermarker (OM); els middlemarker (MM) i els innermarker (IM)

Foto 26. Radiomarcadors
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-

El sistema d’aterratge instrumental permet al pilot aproximar-se a la pista

en condicions de poca visibilitat. En trobem de dos tipus:

 El localitzador (LOC): Indica l’eix de la pista i la desviació de l’avió
sobre aquest eix.

 El camí de planeig (GS): Proporciona informació sobre la inclinació
de l’avió. S’acostuma a fer servir la trigonometria per calcular-la.

Foto 27. Camí de planeig (basat en la trigonometria) i localitzador

-

Les ajudes visuals: Els sistemes d’il·luminació són senzills. Les ajudes

estan formades per una filera de llums prolongades a l’eix de la pista fins,
almenys, 420 metres més enllà del llindar, estan separades entre si per 30 o 60
metres. A 300 metres del llindar, es col·loca una filera de llums perpendiculars a
l’eix anterior, separades entre 1 i 4 metres. Els sistemes d’il·luminació es poden
classificar en tres categories:

 Categoria 1: És el mateix que el sistema anterior, però es prolonguen
fins a 900 metres del llindar. La filera de llums perpendiculars es va fent
estreta a mesura que s’arriba al llindar (“umbral”).

Foto 28. Distribució de les diferents parts d’una pista d’aterratge
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 Categories 2 i 3: Es poden dividir en:
-

Sistemes visuals d’aproximació: Són els sistemes que ajuden al pilot a

orientar-se en el moment de tocar a terra.
-

VASIS: Consisteix en una barra perpendicular a l’eix de la pista amb quatre

llums, i una barra entremig de les quatre llums, formada per sis llums. Indica si
l’avió està, o massa alt o bé massa baix, per poder aterrar en condicions.

Foto 29. Sistema visual VASIS que ajuda a l’aproximació

-

PAPI “Precision Approach Path Indicator”: També consisteix en una barra

transversal de quatre llums. Ens indica l’angle d’inclinació del morro de l’avió
respecte la pista.

Foto 30. Sistema visual PAPI

Victor Robert Viñals i Marc Unzueta Canals

Curs 2012-2013

34

Treball de recerca: “L’aviació comercial”

Els sistemes de llums a la pista: Un cop el pilot ja s’ha aproximat a la
pista i ha d’aterrar, necessitarà indicacions per orientar-se a la pista, com:

 Llums de la vora de la pista: Indiquen els límits laterals de la pista,
són de color blanc, excepte en l’últim terç que són de color groc per indicar
precaució.

 Llums de llindar de la pista: Serveixen per indicar el començament de
la pista, i són de color verd.

 Llums de l’extrem de la pista: Marquen el final de la pista i són de
color vermell.

 Llums de l’eix de la pista: Indiquen el centre de la pista, són de color
blanc al principi, entre 900 i 300 metres finals són vermells i blancs de
forma alternada i els darrers 300 metres només vermells.

 Llums de zona de contacte: Informen al pilot on ha d’aterrar. Estan
col·locats en dues fileres paral·leles.

Foto 31. Pista d’aterratge on s’aprecia els colors dels llums al llarg de la pista
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7.3 Ajudes humanes per l’aterratge
-

La torre de control (Air Traffic Control) és el centre on es realitza el control

del trànsit aeri d’un aeroport i els seus voltants, és a dir, el control del rodatge,
l’enlairament, l’aproximació i, l’aterratge dels avions. La funció principal és ordenar
el trànsit dels avions de forma ràpida i segura, a més d’evitar possibles col·lisions i
donar informació i altres suports als pilots.
Els principals objectius de la torre de control són:

 Prevenir col·lisions entre aeronaus.
 Prevenir col·lisions amb instal·lacions i/o infraestructures de la zona,
com poden ser antenes, edificis, etc.

 Agilitzar i mantenir el flux ordenat del trànsit aeri.
 Proporcionar consells i informació útil perquè els pilots puguin volar
adequadament.

 Notificar a organitzacions apropiades respecte un avió en cas de
recerca.
-

Les operacions de control a la torre es poden dividir, segons la zona en la

que es duen a terme, en:

 Ground

Control

(Operacions

terrestres):

Són

les

persones

responsables dels moviments que es produeixen a les pistes, com per
exemple, el rodatge de l’avió a la pista fins la porta de desembarcament de
passatgers o mercaderies.

 Local Control (Control local): Són les persones responsables
d’aquelles pistes que estan actives, és a dir, on hi està aterrant o enlairant
algun avió, a més són els que tenen l’última paraula a l’hora de donar
permisos per enlairar o aterrar.

 Flight Data: Són aquelles persones que s’ocupen de donar la ruta que
han de seguir els avions un cop aterren, per tal d’arribar a la seva porta
corresponent.
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-

Els controladors aeris són les persones encarregades de dirigir el trànsit

aeri de les aeronaus en els aeroports de forma segura, ordenada i ràpida,
autoritzant als pilots a dur a terme certes accions. Els controladors es reparteixen
la zona de visió en diferents parts de les quals en són responsables; a més
cadascun també està especialitzat en una zona concreta de l’aeroport. Els tipus
de controladors, segons la zona que coordinen, són:

• El controlador d’autoritzacions: És l’encarregat de donar l’autorització a
les aeronaus sortints.

• El controlador de terra: És l’encarregat de guiar l’aeronau per les pistes
de rodatge fins la porta d’embarcament.

• El controlador de torre: És l’encarregat de donar el permís
d’enlairament i aterratge.

• El controlador d’aproximació: És el que ajuda al pilot a arribar fins
l’aeroport i guiar-lo fins a la pista d’aterratge corresponent.

• El controlador de ruta: És aquell que s’ocupa de les comunicacions
amb el pilot durant el vol.

Foto 32. Exterior d’una torre de control
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7.4 Manteniment de les pistes d’aterratge
El manteniment de les pistes d’aterratge és essencial donat que els
continus aterratges dels avions i les condicions meteorològiques produeixen un
desgast de la pista.
Un exemple és l’excés de cautxú a les pistes degut a les restes dels
pneumàtics dels avions; això pot produir una sèrie de problemes de seguretat
com:

 Pèrdua de fregament a la pista, que comporta que l’avió tardi molt
més en aturar-se del tot per manca d’adherència.

 Aparició d’una “barrera” impermeable, que impedeix a la pista absorbir
l’aigua de la pluja, fent grans bassals d’aigua.

 Alteracions en la planícia de la pista; això provoca que l’avió a l’aterrar
hagi d’esquivar els bots que apareixen.

 Per tal d’eliminar l’excés de cautxú s’utilitzen unes màquines especials
que es dediquen a “raspar” aquestes zones afectades per eliminar-lo.
Un altre exemple és l’excés de gel a les pistes, molt freqüent durant la
temporada d’hivern als països nòrdics. L’excés de gel provoca, com el cautxú, una
sèrie de problemes a l’hora d’aterrar o d’enlairar-se els avions, sobretot el
lliscament del tren d’aterratge en el moment de tocar terra.
Per solucionar aquest problema es fa servir una gran flota de llevaneus que
són les encarregades d’acumular la neu als costats de la pista, i després al
darrera seu venen les màquines especialitzades en cobrir la pista amb una barreja
de sal i altres productes químics que alenteixen el procés natural de congelació de
l’aigua.
També es fan altres feines de manteniment més secundàries, com el
repintat de les línies de les pistes, la substitució dels llums d’ajuda a l’aterratge, o
l’eliminació de possibles restes d’avions, com les que van provocar l’accident del
Concorde a França.
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Foto 34. Màquina llevaneus netejant la pista

Foto 35. Operaris traient cautxú de la pista

7.5 Terminals
Les terminals de passatgers dels aeroports són edificis on els passatgers
realitzen la transferència entre el transport terrestre i les instal·lacions que els
permeten pujar i baixar dels avions. Les terminals, normalment, són les zones on
es tramiten els bitllets, es passa per la zona de seguretat i es factura l’equipatge.
Els aeroports més petits tan sols tenen una terminal, mentre que els més
grans en tenen més d’una, on es duen a terme diferents funcions, com els vols
internacionals, els nacionals o els ponts aeris.
Es poden distingir diferents tipus de terminals segons la seva forma i com
els passatgers embarquen en els avions:
-

Les terminals Pier: És un edifici llarg i estret on els avions són disposats a

banda i banda de la terminal. A una part està la zona de facturació i a l’altra la
d’embarcament, però això molts cops comporta que la distància entre els dos
punts sigui molt gran.
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Foto 36. Terminal Pier on s’aprecia el braç principal

-

Les terminals satèl·lit. Són aquelles on els diferents edificis estan separats

l’un de l’altre, el que permet que els avions puguin aparcar al voltant de tot el seu
perímetre. Normalment és connecten entre elles, sigui per una estació de metro o
bé per una xarxa d’autobusos que van transportant els passatgers d’una zona a
l’altra. Un exemple és l’aeroport Internacional Charles de Gaulle de París.

Foto 37. Terminal satèl·lit on s’aprecia les dues terminals separades

Victor Robert Viñals i Marc Unzueta Canals

Curs 2012-2013

40

Treball de recerca: “L’aviació comercial”

A més, dins de les terminals s’hi troben zones com la de facturació on s’hi
duen a terme feines com la classificació de les maletes segons el seu destí,
aquesta està formada per un entramat de cintes mecàniques que transporten i
classifiquen les maletes fins els avions.
L’aeroport de Heathrow, a Londres, ha estat treballant amb un sistema de
petits vehicles que transporten els passatgers al llarg de la terminal, però els
vehicles estan automatitzats i controlats des d’una central.

Foto 38. Vehicles no tripulats que transporten passatgers a Heathrow
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8. SEGURETAT
8.1. Seguretat aeroportuària
En aquest apartat s’explicarà el conjunt de mesures de seguretat que hi ha
dins d’un aeroport per tal d’impedir l’entrada de materials il·legals o perillosos dins
de les terminals o aeroports.
Per poder dur a terme aquestes mesures són necessaris una sèrie de
controls previs on s’hi fan servir tant màquines com persones.
Hi ha diferents etapes de control, des de la facturació, on es controla el pes
de l’equipatge, fins a l’escàner de raigs X, on es mira si l’equipatge de mà conté
algun objecte il·legal.
Ara es definiran totes les màquines que es fan servir durant el control de
seguretat dins d’un aeroport.
-

Màquina de raigs X per a la inspecció de l’equipatge de mà: És la

màquina que mitjançant la tecnologia dels raigs X, permet al controlador de la
màquina saber, mitjançant la densitat dels objectes de dins de l’equipatge, si són
objectes legals o il·legals.
-

Hi ha una altra màquina de raigs X, anomenada HBS, que s’ocupa

d’inspeccionar l’equipatge facturat.
-

Arc detector de metalls: Per ell hi passen les persones, és a dir, els

passatgers, i està destinat a controlar si els passatgers porten amagats objectes
metàl·lics que podrien posar en perill la seguretat aeroportuària.
-

A més de l’arc detector de metalls, hi ha el detector de metalls manual,

que és més petit i serveix per registrar parts determinades del cos del passatger.
-

En determinats aeroports del món hi ha una patrulla de gossos ensinistrats

que s’ocupen de rastrejar possibles restes d’explosius o drogues.
-

Càmeres de seguretat. Dins els aeroports sempre hi ha un circuit tancat

de càmeres de seguretat, que estan coordinades des d’un mateix punt i tenen una
visió de totes les parts de l’aeroport.
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Foto 39. Arc detector de metalls i màquina de raigs X

Foto 40. Detector de metalls manual

Un apartat molt important que va entrar en vigor a partir del 6 de novembre
de 2006 és el transport de líquids, ja que els explosius líquids podrien ser
camuflats dins una ampolla de colònia, per exemple.
Hi ha una sèrie de mesures que s’han de complir per poder entrar un líquid
dins d’un avió:

 Els líquids han d’anar envasats individualment, amb una capacitat no
superior als 100 ml, dins d’una bossa transparent de plàstic. La bossa s’ha
de mostrar en el moment de passar el control de seguretat.

 Els líquids farmacèutics que s’hagin d’utilitzar durant el viatge, el
passatger haurà de verificar, amb un certificat mèdic o algun altre tipus de
document, que és necessari prendre’l i que no comporta un risc per als
tripulants de l’avió.

 Es poden portar líquids que s’hagin comprat just després d’haver
passat el control de seguretat, és a dir, a les botigues de l’aeroport.

Foto 41. Un pastor alemany rastrejant l’olor d’una droga

Victor Robert Viñals i Marc Unzueta Canals

Foto 42. Bossa reglamentària

Curs 2012-2013

43

Treball de recerca: “L’aviació comercial”

9. PRINCIPALS COMPANYIES D’AVIACIÓ COMERCIAL
9.1 Empreses mundials més importants en producció d’avions
Dins de les companyies que s’ocupen de la producció d’avions per a
passatgers, les més importants són Boeing, Airbus, Bombardier i Lockheed.
-

Boeing: És l’empresa nord-americana més gran en la producció d’avions

de passatgers, a més Boeing també treballa amb equips aeroespacials i de
defensa. Va ser fundada el 1916, a Seattle, per Wiliam Edward Boeing, un artesà
de la fusta, el que el va ajudar a construir els seus primers avions.
Actualment la seu de Boeing està ubicada a Chicago, i està formada per
157.000 empleats distribuïts al llarg de tot el planeta. El 2009 Boeing va facturar
60.000 milions de dòlars i va tenir un beneficis nets de 25.000 milions de dòlars,
tot i que el 2008 a causa de la crisi econòmica, el preu de les seves accions
estaven a 86 centaus, un 49% menys que l’any passat.
Un dels seus models més famós és el Boeing-747.

Foto 43. Logo de l’empresa Boeing

-

Airbus: És una empresa europea, amb seu a França, dedicada a

l’aeronàutica. Va ser fundada el 1967 després que França, Anglaterra i Alemanya
decidissin fabricar un hidroavió de 300 persones. Airbus, a diferencia de Boeing,
té una plantilla d’empleats més petita, d’uns 52.000 operaris i la facturació també
és més petita, 27.000 milions d’euros de facturació i 1.500 milions d’euros
d’ingressos. El més destacat d’Airbus en els darrers anys és la presentació del
nou avió Airbus-380, que pretén competir amb el Boeing-747.
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Foto 44. Logo de l’empresa Airbus

-

Bombardier: És una empresa que a més de dedicar-se a l’aviació, també

es dedica a la construcció de trens i instal·lacions per a aquests. Bombardier va
sorgir el 1986 després que Bombardier comprés l’empresa Canadair, una
empresa canadenca que havia tingut grans pèrdues econòmiques. Bombardier, a
diferència d’Airbus i Boeing, té uns avions de mida petita, normalment són
utilitzats per a vols nacionals.

Foto 45. Logo de l’empresa Bombardier

-

Lockheed: És una empresa fundada el 1912 a Santa Bàrbara (Califòrnia).

Anys després la companyia va començar a tenir dificultats econòmiques que van
obligar a tancar-la el 1921. Cinc anys més tard, novament es torna a fundar
l’empresa, aquesta vegada amb el nom de Lockheed Aircraft Company,
denominació que roman fins el 1995, quan la companyia es fusiona amb Martin
Marietta, donant lloc a Lockheed Martin, el nom actual de l’empresa. Són
majoritàriament avions de vigilància, de reconeixement aeri, de caça, però també
en tenen de transport civil de passatgers.
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Foto 46. Logo de l’empresa Lockheed Martin
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10.
EFECTES
COMERCIAL

MEDIAMBIENTALS

DE

L’AVIACIÓ

L’aviació comercial d’avui dia, tot i haver evolucionat molt des dels seus
orígens, continua essent una indústria que cada any, tot i intentar evitar-ho, aboca
desenes de tones de CO2 a l’atmosfera; però no tan sols és la contaminació
produïda pel CO2, sinó que també es produeixen altres tipus de contaminació.
En aquest apartat s’explicaran els diferents tipus de contaminació i les
mesures que s’estan prenent per evitar-la.
10.1 Contaminació causada pel procés de combustió
Durant la combustió dels motors dels avions que funcionen amb querosè es
produeixen residus contaminants de l’atmosfera terrestre que també contribueixen
a l’escalfament global del planeta. Els diferents països intenten reduir les
quantitats de les emissions perjudicials dels avions comercials i s’han plantejat
encarir els preus dels bitllets d’avió uns 40 euros per tal que la demanda baixi
ostensiblement i d’aquesta manera, al reduir la quantitat d’avions enlairats, les
emissions de les partícules perjudicials a l’atmosfera es vegin també reduïdes.
Dins de les emissions perjudicials dels avions a l’atmosfera s’hi troben
aquelles que són sòlides, com les partícules de sutge; i les gasoses, com el CO2,
els òxids de nitrogen i el vapor d’aigua.

 El diòxid de carboni (CO2) és el gas que atrapa el calor de
l’atmosfera impossibilitant que s’escapi cap a fora de l’atmosfera, cosa que
fa augmentar l’efecte hivernacle del nostre planeta.

 Els òxids de nitrogen (NOx) són uns gasos que depenent de quina
alçària viatgi l’avió, causen un efecte on un altre. Si els avions viatgen a
grans altituds, els òxids de nitrogen són propensos a formar el gas ozó
(O3), però a petites altituds, tendeixen a reduir el gas metà (CH4), però no
compensa l’efecte negatiu dels òxids de nitrogen.
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 El vapor d’aigua (H2O) desprès pels avions que viatgen a altes
capes de l’atmosfera actua com un gas d’efecte hivernacle, i sota unes
condicions específiques de l’atmosfera, es formen unes esteles blanques al
cel que es poden observar des de terra.

Foto 47. Avió viatjant a altes capes de l’atmosfera

La companyia British Airways va fer un estudi en el que va concloure dient
que una aeronau produeix uns 0,1 kg d’emissions per km i passatger, que és el
mateix que produeix un automòbil de quatre places. A més, el sector del transport
és responsable del 20% de les emissions de CO2, i dins d’aquest tant per cent, el
80% és produït pel transport per carretera, davant del 12% del sector aeronàutic.
10.2 Contaminació acústica
La contaminació acústica provocada per l’aviació és aquella que es
produeix per un avió que està viatjant a menys de 900 metres d’alçària,
probablement durant l’aproximació a l’aeroport o durant l’enlairament.
Gràcies a tots els avenços tecnològics, s’ha aconseguit reduir el soroll
provocat pels motors dels avions fins un 50% des de 1998, i s’espera que es
redueixi un 35% més fins el 2020.
A més, per intentar reduir la contaminació acústica hi ha unes zones
“invisibles” que els avions no poden sobrepassar en el moment d’entrar dins de
l’espai aeri aeroportuari.
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11. TRÀNSIT DE PASSATGERS ARREU DEL MÓN
11.1 Volum de passatgers en els aeroports
Cada any viatgen al voltant de 5 bilions de persones per arreu del món.
Hem elaborat aquestes gràfiques per tal d’escenificar la quantitat de persones que
fan ús de l’aviació comercial per desplaçar-se arreu del món.
Per començar, el primer gràfic tracta sobre el nombre de passatgers que
circulen per les quinze terminals més transitades del món:
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En la següent gràfica podem veure com Atlanta és l’aeroport més transitat
e tot el món, i una de les raons és que totes les aerolinies més importants del món
hi veuen una gran forma per tal d’obrir-se mercat als estats units, ja que Atlanta
està situada entre els grans focus econòmics i de turisme com Washington DC,
New York i Florida cosa que els permet fer escala a Atlanta per després dirigir-se
a un d’aquests punts.
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Un altre exemple és el de Heathrow (Londres), que seria un cas semblant
al de Atlanta però al continent europeu. Un punt també molt important és el fet
que British Airways tingui la seu a l’aeroport de Heathrow.
El segon gràfic tracta també del trànsit de passatgers que circulen per les
terminals, però en aquest cas per les set terminals espanyoles més transitades:

En el gràfic es pot observar que la terminal més transitada d’Espanya és la
de Madrid - Barajas, i probablement això és degut a què Madrid és la capital
d’Espanya i moltes de les companyies més importants hi tenen establerta la seva
seu per tal d’expandir-se per Europa.
Els aeroports de Palma de Mallorca, Gran Canària i Tenerife tenen un gran
volum de passatgers degut a que són zones d’un fort turisme europeu i també hi
arriben vols d’arreu del món.
A més, es pot observar com el trànsit de passatgers a la majoria d’elles ha
disminuït des de 2007, suposem que a causa de la crisi econòmica que ha
provocat que molts clients es decidissin a viatjar amb altres mitjans de transport, o
simplement no anar-hi de vacances.
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11.2 Volum de passatgers en les aerolínies
Les aerolínies són les empreses principals encarregades de gestionar totes
les seves aeronaus per tal d’aconseguir un major benefici amb el trànsit de
passatgers arreu del món. Normalment les aerolínies més poderoses i que més
beneficis obtenen són aquelles que estan més expandides en el major nombre
d’aeroports possibles. Un altre factor molt important és de quin país és aquella
aerolínia, ja que si és d’un país amb molt de turisme, aquesta aerolínia
probablement tindrà molts més passatgers que una d’un país sense gaire turisme.
A continuació al gràfic següent es mostra el volum de passatgers anuals de
les deu aerolínies més importants del món:
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En la gràfica que tenim a dalt, representa les complanyies mundials amb
més trànsit de passatgers per any. Delta Airlines està per damunt de totes les
altres companyies ja que alhora també és la companyia amb flota d’avions més
gran de totes.
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Al qual, li permet transportar a moltíssimes persones ja que a més a més,
Delta Airlines, és una de les companyies amb més escales obertes en tot el món.
La majoria de les companyies que estan capdavanteres són americanes, ja que
els nord-americans, són els ciutadans que més viatgen al llarg d’un any.
Lufthansa és la companyia europea que més desenvolupada està a nivell
europeu.
El següent gràfic tracta del mateix, però en les aerolínies europees més
importants:
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En aquesta gràfica les aerolinies capdavanteres ho són pels mateixos fets
que en la gràfica anterior, ja que Iberia per exemple, també és l’aerolinia amb la
fota d’avions més grans a Espanya. Cal destacarà que Ryanair ha sigut la
companyia mundial que més ha crescut gràcies al seu pla de màrketing basant-se
en el low cost.
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12. ENTREVISTA A MIQUEL ALIMBAU (TURKISH)
Càrrec: Director Comercial de Turkish Airlines
1. Ens podria fer una petita introducció de vostè mateix, tal com
experiència laboral, estudiïs, nom i cognom, edat..
Vaig

estudiar

enginyeria

tècnica

aeronàutica

especialitzat

en

aeronavegació i des d’un principi jo tenia interès per agafar experiència per veure
que podia fer i des del primer any de la carrera vaig decidir entrar dins el lloc on
creia que en aquell moment millor hi estaria que era l’aeroport, llavors vaig
començar a treballar-hi amb una empresa associada a Hanyk i vaig anar creixent
mica en mica fins que el cap d’un parell d’anys, vaig pensar que ja havia après
bastant en aquella zona i que el meu aprenentatge s’estava limitant bastant i va
ser quan vaig fer l’entrevista amb Turkish i m’hi van agafar el mateix moment.
2. En primer lloc, de petit ja tenia una passió pels avions?
Si si si, ja des de ben petit, me’n recordo quan tenia 8 anys, i vaig fer un
viatge a Canàries, vaig estar durant tot el viatge, la revista d’Iberia, on hi sortien
tots els avions de la companyia i mirava quin anava més ràpid, quin arribava més
lluny, tamany,etc. No potser en el que estic fent ara, perquè mai se sap el que
acabaràs fent, però ja tenia una passió per l’aviació sense saber-ho.
3. Quina importància creu que té l’aviació comercial per a tots nosaltres,
avui en dia?
És la base del món. Me’n recordo quan hi va haver la crisi de les cendres
volcàniques, realment va paralitzar tot el món. No és només el mètode de
transport, sinó el mitjà de negoci, el de la diversió, que es basen en bona part
també en l’aviació. Fa uns anys la persona que volia sortir de viatge només tenia
el cotxe com a mitjà de transport, però avui en dia, amb els preus que vull, hi ha
una gran part de la població que desitja unes vacances, i que per arribar ha
aquestes vacances, fa falta un viatge en avió, i ja no és com abans que la majoria
de gent pensava amb un viatge a Benidorm o Almería, sinó que ara els que
anaven a Benidorm, van a Puntacana.
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4. Quin és l’avenç més important en l’aviació comercial dels últims anys?
Bona pregunta. Jo diria que un dels avenços més importants de l’aviació
és el punt en el que vam passar de tot allò que era analògic a digital, com per
exemple, en una cabina, hi havia cinquanta mil botons i comences a tenir un de
sol, on hi tens integrats tots els sistemes amb el qual tens una probabilitat més
petita d’error, perquè am l’analògica depenies de que aquell indicador funcionés
correctament. Un altre dels grans avenços va ser el moment en que vam passar
del motor amb propulsió per hèlice, al turbofan d’avui en dia, tant per raons
econòmiques, perquè no es gasta tant de combustible i la velocitat augmenta
considerablement i així es reduïa el temps del trajecte.
5. Considera perillós viatjar en avió?
No, en absolut. Hi ha moltes estadístiques on assenyalen que és molt més
probable tenir un accident amb cotxe que un amb avió, i també és comparable la
probabilitat a que et toqui l’euromilló. S’hauria de mirar però no deu estar tant
lluny.
6. És veritat que la major part dels accidents aeris, l’error més freqüent és
humà?
Estic d’acord en què sempre hi ha un component humà, però com
comentàvem abans, no és un error únic, sinó que és un cúmul de circumstàncies
que al final acaben en accident, però si que el que té més importància és l’humà,
perquè fins i tot indirectament, hi ha una part humana en tots els errors, vull dir
que en un problema de manteniment, sempre hi ha algú que no ha copiat un
procediment, o no s’ha donat compte on hi ha un problema determinat, sempre hi
acaba havent-hi un factor humà.
7. I dins dels tècnics, quina és la part que més sovint falla?
És difícil de comentar-ho. Tot depèn del tipus d’avió, de on estigui
acostumat a volar. No és el mateix fer volar un 757 a Rússia que a Guayakil,
estem parlant d’un avió fantàstic però a Rússia per una sèrie de motius x,
tendeixen a tenir molts més problemes de manteniment que no pas a Guayakil.
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Són qüestions purament estadístiques, si que és algo pel disseny de les
aeronaus, són aquelles parts que més sobresurten com els motors, ales, sobretot
per exemple els motors, que son molt susceptibles a tenir un impacte amb un
ocell o altres tipus de cossos, després les puntes d’ala, que en coses tan simples
com a l’aeroport fem push-back, que és quan els treuen de les portes
d’embarcament, es donen un cop amb un altre avió i perden el wingglet, són
qüestions comunes.
8. Durant el trajecte d’un vol, quina és la part més perillosa?
L’aterratge, sempre. Perquè quan encara estàs a terra amb l’enlairament, si
que és perillós, jo diria que és el segon més perillós perquè, tenim tres:
l’enlairament, el creuer i l’aterratge. Durant l’enlairament, en cas de problema,
sempre que estiguis per sota de la velocitat de decisió, i si tot va bé no passarà
res i es podrà fer una evacuació. Durant el creuer, és on és menys probable
qualsevol tipus d’incident. Ja que la majoria dels accidents són en l’aterratge o en
l’enlairament. En canvi l’aterratge té un punt crític, ja que tens un factor variable
que és el combustible, pots estar intentar aproximar-te a un aeroport, no
aconseguir-ho, però el teu combustible segueix baixant, aleshores si no
aconsegueixes aterrar et quedes sense combustible
Ara ja parlant concretament de TURKISK AIRLINES:
9. Ens podria fer una breu introducció de què és Turkish Airlines, quin any
es va fundar, com etc
Turkish és una empresa que es va fundar l’any 1933 i depenia del ministeri
de defensa, que en aquell moment s’anomenava administració de l’aerolínia
estatal, diguéssim que del 33 al 2000 poc va passar, gairebé res important fins
que el 2000 es va començar a planejar una gran expansió a nivell mundial.
Turquia és un país que comença a emergir i com a tota economia emergent, els hi
interessa tenir una bandera o un ambaixador un renom o prestigi que els
representi. I un bon ambaixador és una aerolínia. En el 2003 és quan es comença
ha efectuar-se aquest pla d’expansió amb la compra de 100 aeronaus i am la
obertura de 42 destins, i de aquí va creixent cada vegada més fins avui en dia.
Estem rebent uns 3 avions per mes i obrint cada mes, una o dues destinacions.
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10. Des de que treballa amb Turkish Airlines, quins projectes importants
s’han desenvolupat i quin creu que és el més important, o el que els ha
reportat més beneficis?
Bé, des del punt de vista del màrqueting, que és el que porto avui en dia, i
localment un dels projectes més importants, dels quals he participat, ha estat
patrocinat el barça perquè a nivell local ens ha aportat un gran reconeixement de
la nostra marca, ja que portava 12 anys a Barcelona i era una gran desconeguda,
fins que vam aterrar en el barça, perquè el barça és un gran megàfon a nivell de
comunicació, ja que ha estat gairebé sempre present a els mitjans de
comunicació. L’euro lliga de bàsquet també ha estat un gran acord i avui en dia
està creixent ràpidament respecte el que era abans, ja que tenia 50 aeronaus
l’any 2000 i ara ja estem amb 160.
11. Quin volum de passatgers transporten a l’any, i quina és l’estacionalitat
amb més volum?
L’any passat, 2010, vam tancar l’any, si no recordo malament, amb
34.000.000 de passatgers que és més o menys el que passa pel prat en tot un
any. Bueno bé, l’estacionalitat, Turquia com ha destinació, rep un volum de
passatgers molt més elevat a l’estiu, perquè és un destí interessant a nivell de
turisme, platges, ja que hi fa bon temps. Però com que Turkish es una aerolínia
que no té un model de punt a punt sinó que té un model de hub, de distribució
amb les temporades de turisme més baixes, els substitueixes amb homes de
negoci, i sobretot amb passatgers ètnics o altres tipus de passatgers. Sobretot a
finals de l’estiu, amb les operacions de peregrinació, com per exemple hi ha una
aerolínia a Malàcia, que quan arriba l’època de peregrinació, dobla la seva flota
amb avions de leasing, ja que Malàcia és un país amb un gran nombre de
religiosos musulmans.
12. A quins països opera la companyia?
Foto de la següent pàgina.
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13. Quina és la seva flota?
Avui en dia estem amb uns 150 o 160 aeronaus, i esta format tant de
Airbus com de Boeing, en el qual tenim un 79% de curt radi i mig radi i un 21% de
llarg radi.
14. Quin és l’avió més utilitzat per a la vostre companyia?
El 737-800, és la espina dorsal de la companyia, són 50-55 unitats que
tenim, seguit per la família A-320 A-321, que són 22 i 20 respectivament.
15. Quin avió, creu que és el més rentable?
És complicat, s’hauria de mirar segons la zona en la que estiguem parlant,
és una pregunta una miqueta capciosa, per un llarg radi si el pots omplir, un 777
és mil vegades més eficient que un A-340. Un motiu molt simple és que el triple 7
porta dos motors menys que el 340 i pot portar moltíssim més passatge i pot porta
40-50 passatgers més, que un 340. Perquè el 340 es va concebre per una altre
qüestió, perquè quan es va comprar, el triple 7 acabava de sortir i no estava gaire
testat. Diguéssim que Turkish no ha estat gaire arriscadora perquè no ha volgut
arriesgar en diferents motius, mai ha estat un large-costumer, de voler com per
exemple, dir que nosaltres seriem el llançador del, per exemple 350.
16. Quan arriben a facturar al llarg d’un any?
Això és confidencial, però si voleu les xifres mundials si que us les puc dir,
després les buscaré a la web i us les diré.
17. S’ha notat la crisi econòmica dins del món de l’aviació?
No perquè per sort les aerolinies que fan una bona aposta en temps de
crisi treuen més partit i en aquest cas turkish ha fet una gran aposta en aquests
moments de crisi, sobretot, vam fer una campanya publicitària, en la qual érem
l’única aerolinia que sortia per tot arreu perquè no vull altres aerolinies
pràcticament. Era un moment complicat econòmicament i vam tenir la sort de
posicionar-nos molt bé en el mercat. Estem notat la crisi mundialment? Si home,
clar. Perquè tothom ho està notant però, localment no, estem creixent moltíssim
des de Barcelona.
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18. Quina és la gran competència de TURKISH?
Emirates, per la flota que tenen, la ubicació geogràfica, pels mercats que
els interessen a ells i també a nosaltres i pel model d’aerolinia i de negoci.
19. S’ha vist molt afectada la companyia a causa dels preus tant competitius
de les complanyies de Low Cost?
Si, és innegable dir que tota aerolínia quan entra una Low cost al mercat,
es veu afectada, vull dir, que nosaltres amb la entrada de Spanair i Vueling, tenen
una estructura de preus Low cost, no diria que ens hem vist obligats a baixar
preus, però si que posa en una competència més difícil, òbviament, si estàs en
una posició monopolística sempre és molt fàcil, perquè si aquella aerolínia Low
cost està dos o tres nivells per sota teu, tenen que omplir tres nivells més de
passatgers perquè els hi surti econòmic, el que fa que sempre sigui difícil competir
amb una companyia Low cost a nivell de preus i tenint en compte que Espanya és
un mercat en el qual el preu és molt important per decidir i a nivell de producte
estem parlant de dos productes molt diferents, no estem parlant d’un punt a punt,
sinó que estem parlant de connexions amb tot el món que és el que una Low cost
no ofereix.
20. Mai s’han plantejat crear una filial de Low Cost per tal de poder competir
amb aquestes empreses?
De fet en tenim, tenim una filial Low cost de qualitat anomenada Analojet
que realitza vols nacionals dins de Turquia, no competeix amb Europa sinó que si
que està competint en el Regne Unit i després tenim San Expréss que vola a
Alemania, però diguéssim que era mateix no estem en aquest tipus de mercat. No
tindria massa sentit des del punt de vista que a nosaltres en interessa posicionarnos com a aerolinia de connexió no de punt a punt, amb lo qual posant el Low
cost que ens substitueixi no té gran viabilitat ja que el nostre objectiu és construir
un Hub amb connexions de Istambul amb tot Europa, difereix molt d’una Low cost,
ja que, en el nostre cas es dóna menjar gratuït i en altres aerolinies no donen res.
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21. Per quin aspecte es diferència Turkish de les altres complanyies, o és el
més desenvolupat, com per exemple, el confort a la cabina, l’atenció al
client, la qualitat…?
Jo diria que turkish, un dels seus punts forts és la consistència del
producte, és a dir, nosaltres tenim un producte amb el qual ha estat premiat per
diferents apartats en els quals podrien ser en el càtering, el seient, el ràpid
creixement de la companyia, la seva estructura, aleshores som l’única companyia
àrab que tenim quatre estrelles en tots els punts que s’analitza. Hi ha una
publicació molt important que s’anomena Skytracks, que venen a ser els òscars
de l’aviació, en els quals són els passatgers els que voten i tenim quatre estrelles
de les cinc i segons el nostre director general “CEO” podríem esdevenir cinc
estrelles entre 2011-2012 i només hi ha sis aerolinies que tinguin cinc estrelles ara
mateix.
Ara ja per acabar unes ultimes preguntes més generals..
22. Com creu que serà i evolucionarà l’aviació comercial en el futur?
Tot depèn de com evolucioni l’economia mundial i quina sigui la tendència.
Si la tendència continua sent retallant impostos jo crec que estarem parlant més
de vols de punt a punt que no pas de vols d’enllaç, amb lo qual un vol de hub és
molt més difícil de mantenir. La prova d’això es que les aerolinies Low cost no
tenen hub si no que tenen vols de punt a punt perquè no els interessa. Jo crec
que podria evolucionar cap aquest punt, en comptes de crear models hub, de
crear vols punt a punt. Si hi ha una demanda concreta de vols de Barcelona a
Boston, en canvi de fer servir el model hub que seria un model de vol de
Barcelona-Madrid Madrid-Boston, i un altre part seria crear una aeronau que fos
entre els vols regionals que tenen entre 90-100 seients, que tenen una gran
demanda i després els que tenen entre uns 200-300 seients amb llarg radi i
bimotor hi ha una gran manca. Ara amb la introducció del C-Series de
Bombardier, es comença a suplir la part baixa i amb els 350 i els 777 es suplirà la
part alta que fins ara tenies un 330 entre 250-280 seients que podien anar
tranquil·lament de Barcelona-LA i es feia servir per Bcn-Jfk, és a dir que
l’infrautilitzaven i l’infravaloraven (l’avió).
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23. Veu viable/possible que d’aquí a uns anys l’aviació comercial sigui
capaç de funcionar tant sols amb energies renovables?
No, impossible, totalment impossible, de fet la primera conferècia que vaig
tenir a la universitat va venir el catedràtic de la universitat politècnica de Madrid i
me’n recordo que el que ens va dir va ser: -“Senyores, el futuro de l’aviación
comercial és la energia nuclear, buenas tardes. “-Això a tots ens va causar un
gran impacte, de fet no li trec cap mena de raó, vull dir que si es fan submarins
nuclears, no veig quin ha de ser el problema (sisplau això no ho trèieu, sem
menjaran els ecologistes)
Però l’impacta mediambiental si que s’ha de vigilar però no deixa de ser
una energia més que fa molts anys que s’està fent servir i em de tenir molt clar
que no ens donarà energia per tots, amb lo qual, l’energia nuclear ben feta servir,
si que pot permetre desenvolupar molt més l’aviació comercial i no tan sols la
comercial, sinó que també la militar, l’espai també, clar, és una qüestió
complicada, perquè per exemple fer un reactor nuclear per pujar-lo a capes altes
de l’atmosfera és molt arriesgat, perquè en cas d’explosió tens una pluja
radioactiva i no tens alternativa, per lo tant és molt més fàcil tenir cent tones de
querosè al mar, que es poden en certa manera controlar que no pas cent grams
de plutoni.
Li donava molta menys importància abans de tenir coneixements. Quan no
havia estudiat la carrera i quan no llegia tan sobre l’aviació era molt més feliç cada
vegada que volava, en canvia ara estàs pendent sempre del soroll de que si el
pilot ha encès o no el pilot automàtic o perquè el pilot ha fet això i no lo altre. Me’n
recordo que tenia un professor que ens deia: -“Senyores es que yo soy de la vieja
escuela, soy de los de toma dura, toma segura”-. És a dir, dóna-li una castanya al
tren d’aterratge i t’assegures que estàs a terra, en canvia si o fas suau tens
possibilitats que se’t torni ha desenganxar una miqueta i es torni a tancar.

Victor Robert Viñals i Marc Unzueta Canals

Curs 2012-2013

61

Treball de recerca: “L’aviació comercial”

Foto 49 .Logo de Turkish Airlines

Foto 50. Miquel Alimbau
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13. VISITA DE CAMP (AERÒDROM DE SABADELL)
El fet d’haver anat a Sabadell a observar l’aeròdrom va significar poder
veure en viu tot el que hem estat treballant durant aquest temps. En arribar allà, ja
de principi vàrem veure un avió que s’estava enlairant just al nostre costat. Tot hi
que no vàrem tenir molt de suport per part del personal de l’aeroport, això no ens
va prohibir de fer un munt de fotos dels avions que s’anaven enlairant i fins i tot
vem veure un helicòpter aterrant.
Quan portàvem un bon rato allà, vam veure una oficina en la qual
t’informaven d’algunes carreres relacionades amb l’aviació. D’allà en vam sortir
amb un full informatiu del qual hem pogut treure bastant informació.
Durant un bon temps vam estar en una terrasseta, en la qual també hi havia un
bar per prendre algo, des de la que es veia tota la pista d’aterratge. Des de la
terrassa va ser on vam poder fer les fotos a tots els avions que aterraven i
s’enlairaven.
Varem quedar bastant sorpresos a l’arribar allà ja que no pensàvem que
l’aeròdrom de Sabadell fos tant gran. Varem també poder observar que està ple
de petites oficines de cada companyia en les quals et poden informar de tot tipus
d’estudis

relacionats

amb

els

avions

i

la

tecnologia.

Aquesta és la nostre foto on s’aprecia la nostre visita a l’aeròdrom.
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1.

La torre de control de l’aeròdrom de Sabadell.

2.

Un Cessna 172

3.

Zona d’aparcament de l’aeròdrom on hi podem observar un avió de

transport de l’empresa MRW, s’acostuma a utilitzar per a enviar paquets
urgents, com el cas d’òrgans.
4.

Un Cessna 172 aturat, de l’empresa Top Fly

5.

Un avió aterrant

6.

Helicòpter del Aeroclub de Sabadell
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14. ENTREVISTA AMB PEP TORRES (FLYDAY)
Càrrec:	
  Fundador	
  del	
  museu	
  MiBa	
  
RESUM	
  FLYDAY	
  20	
  de	
  JULIOL	
  
PROJECTE de QUADCOPTER
PEP TORRES
Si algú ha de posar calers, la primera pregunta que et farà serà si és diferent
a la resta. Què fa aquest que la resta no faci.
Has de fer alguna cosa totalment distintiva. Per exemple, un que sigui
exclusivament per bombers. Que tingui sensors de risc d'incendi o qualsevol altre
paràmetre que pugui detectar un incendi. Que quan detecti algun canvi s'enlairi i faci
unes fotos per veure la situació i les envií al servei de bombers o a on sigui perquè
actuïn.
O, per exemple, un quadcopter pensat per medir manifestants. En aquest li
veiem menys sortida comercial. Al dels bombers més.
O imagina't que fas un per les residències d'avis, per si un avi marxa de la
residència, s'escapa i no el troben, que el quadcopter s'enlairi i per un senyal el
pugui trobar.
Has de focalitzar-te en un camp concret. Que la funció del quadcopter sigui
molt marcada. I que siguin autònoms. Que estiguin aparcats en un lloc concret i
quan detectin uns paràmetres concrets s'enlairin. Amb això, al final d'aquest projecte
pensa que us gastareu segur uns 3.000€
El problema que teniu ara amb això és que teniu quelcom que ja existeix, per
tant ningú posarà diners en això. Ara bé, si feu un que és autònom, que funciona sol
segons el que detecta, pensa en els camps dels que hem parlat abans. Això sí que
no existeix, per tant en aquest cas si que podeu trobar algú que posi diners.
Imagina't que tu dius: “hem creat el primer servei de missatgeria”. Que el
MRW de torn tingui a la teulada una flota de quadcopters que s'enlairin i aterrin allà
on han de recollir i entregar els missatges.
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Us diríem que 3.000€ i fins i tot 10.000€ una empresa us el pot aportar.
1_ Penseu què farà aquest que no faci un altre, sinó no te cap sentit. Ens
sembla be que sigui autònom, que estigui en un lloc i que surti quan calgui, quan
detecti els paràmetres pels quals està programat. T'has de menjar el coco a veure
què és el que pot fer. Per exemple, això dels incendis està molt bé.
2_ Feu una bona presentació per portar-ho a empreses. Pensa en gran,
fes un premium i un més senzill.
3_ Si voleu fer-ho públic, una manera de fer-ho és per crowdfounding. Però
el problema és que ja ho hauràs divulgat.
Abans de res, quan tinguis el producte definit, vas a la Oficina de
Marques i Patents J.ISERN i ho patenteu.
Una altra idea_
Penseu en un quadcopter que sigui mini i que convisqui amb gent gran. Que a
la nit, abans d'anar a dormir, faci una ronda per la casa i vegi que l'avi no s'ha deixat
el gas encès, llums, portes obertes, etc.
Doneu-li voltes, sigueu imaginatius.
Hauríeu de fer una Socitat Civil Privada (SCP) o una SL (potser massa
ambiciós). Però és molt prematur, primer penseu en com fer un quadcopter diferent.
Penseu que l'ordinador té molt pes. Però imagineu-vos que no teníeu
oridnador, que ho teníeu en Cloud. Només caldria fer un wi-fi per anar accedint a la
informació del núvol. Aleshores us estalviaríeu l'ordinador. Això també us donaria un
extra que ningú té. Penseu en aquest sentit i en les funcions que pots fer, en coses
quotidianes.
Potser podeu partir d'un quadcopter ja existent i hackejar-lo per fer el
vostre prototip.
Piqueu a la porta de Fundación Telefónica, per exemple. Feu-los una bona
presentació i és possible que posin diners.
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Per anar a les empreses, més que per mail, a porta freda, és recomanable
fer-ho a través d'un prescriptor. Algú que us passi el contacte d'algú de l'empresa,
que us hi pugui ficar. Però per tot això ha de ser molt sòlid. Heu de tenir el projecte
molt definit i ben explicat.
No hi ha cap problema en que sigueu dos nois de 16 anys. I si fóssiu de 12
encara millor. Pensa que quan més jove, avui en dia, més interès desperta.
Hauries de contactar, quan ho tinguis més sòlid, amb el Xavier Verdaguer. Ell
us pot portar a Silicon Valley.
Una cosa és plantejar-ho i l'altre és fer-ho físicament. Primer planteja-ho,
plasma-ho a l'ordinador i que s'entengui bé què feu, qui sou, quin és el vostre
projecte. Fes una presentació amb totes aquestes possibilitats, investiga qui et
podria fer cada una de les coses que necessitaria el teu projecte i ves-ho plasmant.
DIOTRONIC, C/ Muntaner arribant a Gran Via. (botiga de sensors i
aquestes coses)
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15. CONCLUSIONES
Apesar de que ha sido un trabajo costoso, tanto en tiempo y esfuerzo (por
su dificultad) como también por su inversión, los dos estamos completamente
satisfechos de haber tirado con el proyecto hacia delante a pesar de las
dificultades que nos planteaba al principio y creemos que el esfuerzo nos ha
servido para mucho.
Cuando empezamos el trabajo, teníamos pocas nociones sobre la aviación
comercial, lo que nos ha permitido ahora nos damos cuenta de la importancia de
buscar información sobre un tema en concreto y trabajarlo a fondo.
¿Quién diría que los principios de la aviación empezaron porque
simplemente dos hermanos un día se dijeron: “vamos a construir un objeto que
pueda volar un tiempo en el aire por si mismo”. Son cosas que muchas personas
no saben pero que para la historia de la aviación es fundamentalmente
imprescindibles.
La visita de campo fue una experiencia bastante agradable, ya que
pudimos presenciar despegues y aterrizajes en vivo y en directo, también hicimos
un montón de fotos para así poder complementar mejor el trabajo.
Los dos creemos que lo básico para que el trabajo se lleve a cabo y tenga
su efectividad es la organización. Nosotros hemos sabido organizarnos muy bien
para que el trabajo fuera avanzando y también ir aprendiendo nuevas cosas sobre
el tema.
Los dos pensamos que sin la ayuda por parte de muchos profesores,
amigos, familia y otros, la elaboración de este trabajo no hubiera sido posible.
Aunque muchas cosas sobre la aviación ya las sabíamos, hemos quedado
también muy sorprendidos con la rapidez en la que evoluciona hoy en día la
tecnología y en nuestro caso, la aviación comercial. Un ejemplo son las nuevas
máquinas que se están creando en estos momentos para llevar a los pasajeros a
sus correspondientes aviones para salir, consistentes en un mecanismo
controlado desde la torre y que ya están programadas para llevarlos sin ninguna
intervención humana durante el trayecto, cuando antes estaban esos buses
pequeños donde íbamos todos, con su correspondiente conductor.
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A pesar de todo el esfuerzo que nos ha llevado este trabajo, pensamos que
nos ha sido de gran ayuda para tener más conocimientos sobre la aviación en si y
de cara al futuro, orientarnos por si alguno de nosotros decide estudiar alguna
carrera relacionada con la tecnología o quién sabe, con la aviación.
Lo que nos ha sorprendido mucho fue la entrevista que al ingeniero
aeronáutico y que nos dijo que lo más peligroso del viaje en avión es su despegue
y el aterrizaje.
En cuanto a la parte práctica de la construcción del quadcopter, nos ha
sido útil en muchos aspectos. Para empezar tuvimos que hacer una árdua
investigación

para

entender

los

principios

básicos

de

los

multirotores.

Seguidamente tuvimos que buscar que componentes necesitaríamos para
construirlo. Esto indujo a que aplicáramos nuestros conocimientos tecnológicos
que hemos estado aprendiendo estos últimos años. También tenemos que tener
en cuenta que la construcción de éste fue bastante compleja para nosotros ya que
nunca habíamos construido nada igual.
Al terminar la construcción tuvimos que estar probando el quadcopter
varios meses para poder corregir la programación inicial y realizar los ajustes
necesarios para mejorar su rendimiento. De esta parte sacamos la paciencia y
constancia que requiere la investigación.
Con la ayuda de la optativa "Emprenedoria i innovació", pudimos
desarrollar correctamente el proyecto utilizando los métodos que estábamos
usando en clase. De allí sacamos la idea del "crowdfounding" de donde vimos la
oportunidad de obtener financiación a través de inversores altruistas y gracias a
esto nos hemos dado cuenta si realmente tienes una idea, es posible sacarla
adelante aunque tener problemas.
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16. AGRAÏMENTS

Tot hi haver estat un treball força costós, no hauria estat possible la seva
elaboració sense l’ajuda essencial per part de moltes persones que han
col•laborat a que el treball tirés endavant.
Primer de tot cal agrair a la Marta Mons per la seva ajuda com a principal
tutora del treball aportant idees constantment i animant-nos a tirar endavant el
nostre projecte.
Miquel Alimbau, enginyer aeronàutic que ens va concedir una entrevista i vam
aprendre coses de l’aviació que cap dels dos sabíem. També ens va aconsellar
des del seu punt de vista, de les carreres que podríem escollir o quines estaven
millor. A més, en Serdar Kulcur, director general de Turkish Airlines a Catalunya,
que ens va atendre mentre vam estar parlant, i li agraïm que ens prestés la seva
atenció.
Molt important la col•laboració de Estel Paloma i de la Teresa Casado que, tot
i no ser les tutores principals, ens han anat dient consells sobre com enfocar el
treball i com treure-li més suc.
En l’elaboració de la part pràctica, hem d’agrair a molts dels nostres amics i
familiars que ens ajudat en aquells temes que dominaven i en els quals nosaltres
necessitàvem ajuda. Per exemple els nostres germans, que ens han ajudat en la
part d’edició i filmació dels vídeos. També aquells amics com Daniel Zamora Lerin
(Lian) i Eduard Bofarull Canals que ens van permetre de gravar-los mentre feien
Parkour per tal de nosaltres poder elaborar el nostre tràiler del EyeCopter.
En el Matthieu Verhelst li hem d’agrair la seva col·laboració deixant-nos, quan
ens feia falta camares per a gravar, com les Gopro, i el seu suport durant les
primeres proves del nostre quadcopter.
Hem d’agrair també a Pau Trullàs Medina que s’ha ocupat de dissenyar-nos el
logotip per la nostre petita empresa, l’EyeCopter. A més ens ha motivat
contínuament que seguíssim amb el nostre projecte.
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També volem donar les gràcies a l’empresa Varo per regalar-nos un kit
d’eines per tal de poder duu a terme la construcció del nostre EyeCopter.
Per últim, però el menys important, agraïm a Pep Torres per haver-nos
concedit una entrevista en la qual ens va encoratjar a no posar límit a les nostres
idees.
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