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1. Sarrera 
  

 
Dronea piloturik gabeko aireontzia da. Horixe da, hain zuzen, zenbait hiztegik ematen 

duten definizioa. Beste hiztegi batzuetan, ordea, agertu ere ez da egiten, gaur egun 
testuinguru askotan oso hitz erabilia den arren.  

 
Droneen erabilerak askotarikoak dira eta, gehienok droneak jostailutzat hartzen 

baditugu ere, asko dira –eta oso garrantzitsuak– droneek izan ditzaketen eta badituzten 
erabilera profesionalak. 

 
Hori horrela izanik, oso bidezkoa da geure buruari honako galdera hau egitea: LHko 

ikastetxe batek droneekin lan egin dezake ikasgelan?  
 
Galdera horri erantzuteko, Dani Tenak proposamen bat aurkeztu zuen Tknikan, 2018ko 

azaroaren 8an antolatu zen jardunaldian. Hain zuzen ere, horixe hartu dugu oinarri, lan 
honen zenbait atal lantzeko. 

 
Galderaren erantzuna, dudarik gabe, baiezkoa da, baina araudia betetzen bada soilik, 

eta, araudia betetzeko, ikastetxeak zenbait baldintza bete behar ditu. Lehenengo eta behin, 
ikastetxeak drone-operadorea izateko gaitu behar du, eta, behin operadore izanda, 
erabilera espezializatuko zenbait lan tekniko egiteko gaitasuna izango du. 

 
Hala ere, kontuan izan behar dugu ikastetxe bakoitza drone-operadore izateko gaitzeak 

kostu handiak dakartzala; beraz, onena litzateke ikastetxe guztien artean drone-operadore 
bakarra gaitzea. Drone-operadore bakarra izateak onurak dakartza tresneriaren eta 
dokumentazioaren aldetik. Tresneriaren aldetik, drone berak erabili ahal izango dira 
ikastetxe guztietan; izan ere, landa-laneko hegaldiak oso puntualak izaten dira eta egutegi-
arazorik ez da egoten, normalean. Dokumentazioaren aldetik, dokumentuak egiteko eta 
operadore-lanak kudeatzeko ordu asko behar direnez, lana arindu egingo da. 

 
Horrez gain, etorkizunari begira, ondo legoke LHko ikastetxeak berak drone-pilotu 

izateko ziurtagiriak kudeatzeko ahalmena izatea. Hori gaur egungo legediarekin ezin da, 
baina, legeak droneen erabilera gehiago zehazten duenean, agian posible izango da. 
Beraz, komeni zaigu geure burua prestatzea, eta, horretarako, lau gai hauek lantzea: 

 

 Funtzioak eta erantzukizunak: ikuspuntu orokor batetik, egungo eta etorkizuneko 

legediari begira. 

 Giza baliabideen eta tresnen eskuragarritasuna: ikuspuntu orokor batetik, egungo 

eta etorkizuneko legediari begira. 

 Irakasleen prestakuntza RPASen operazioetan eta erabileretan. 

 Ikasleen prestakuntza teknikoa eta pilotu-ziurtagiriak kudeatzeko aukera. 
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2. Drone, UAV, UAS, RPA eta RPAS kontzeptuen esanahiak  
 

 
MQ-9 Reaper, erabilera militarra duen dronea, AEB 

1. irudia 

 

Gaur egun, drone hitza tripulaziorik gabeko aireontziak izendatzeko erabiltzen da, 
nahiz eta drone hitzak beste hainbat aire-ibilgailu ere deskribatu. Modu zehatzago batean 
adierazteko, Unmanned Aircraft Vehicle (UAV) erabili izan da, baina hori ere zaharkitua 
geratu da. International Civil Aviation Organizationek (ICAO) 2011ko 328 Zirkularrean 
Unmanned Aircraft System (UAS) izena jarri zion. 
 

UASak beren kabuz, inolako pilotu barik, hegan egin dezaketen aireontziak dira, 
baina, lan honetan, Remotely Piloted Aircraft (RPA) azpimultzoa aztertuko da, bereziki. 
RPAk pilotu bat behar du urrutiko kontrolean eta hark eskuz edo era automatikoan gidatu 
dezake. Modu automatikoan gidatu arren, pilotuak edozein unetan berreskura dezake 
eskuzko kontrola. 

 

RPA aireontzia da, eta sistemari, bere osotasunean, Remotely Piloted Aircraft 
System (RPAS) deritzo. RPASek urrutiko estazio batetik, irrati-uhinen bitartez, agintea eta 
kontrola ahalbidetzen dute. 
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3. RPA aireontziak 
 

 
2. irudia 

 

Urriaren 15eko 18/2014 Legeko 51. artikuluak hauxe eransten du aireontzien 
definizioan: «Urrutiko kontrol bidez pilotatzen den makina oro, aireak lurraren gainazalaren 
kontra egiten dituen erreakzioak alde batera utzita, airearen erreakzioei esker atmosferan 
egon daitekeena». 

  
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-10517 

 

Horrek hauxe esan nahi du: droneak ez direla jostailuak, legearen aurrean 
aireontziak direla eta horrek dakartzan erantzukizunak kontuan hartu behar direla. 
Ondorioz, zerbait gertatuz gero, azken erantzulea pilotua da; hori dela eta, 
gomendagarriena da erantzukizun zibileko aseguru bat indarrean izatea. 

Bestalde, RPAk ezin dira edonon zein edonola hegaldatu. Non eta nola hegalda 
daitekeen jakiteko, ENAIREren web-aplikazioa kontsultatu behar da. ENAIRE Espainiako 
eta Mendebaldeko Saharako Aireko Nabigazio Kudeatzailea da.  

https://drones.enaire.es/ 
Web-aplikazio horretako informazioa ulertzen laguntzeko, lan honetako bosgarren 

atala sortu da. 
Legea bete ezean, isuna 225.000 €-ra artekoa izan daiteke. 

  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-10517
https://drones.enaire.es/
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4. RPA motak, euste-printzipioaren  eta propultsio-sistemaren arabera  
 

4.1. Aerostatoa 
 

Inguruko airea baino arinagoa den gas bat erabiliz, airean flotatzen duen ibilgailua 
da. Arkimedesen printzipioari esker egiten du hegan. 

 

4.1.1. Globo gidatua 
 

 
Heliozko globo gidatua, Van Halen Tour 2007, Montreal 

3. irudia 

 

Propultsio- eta gidatze-sistemez hornitutako aerostatoa da; beraz, aireontzi gisa 
kontrola daitekeena. 
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4.2. Aerodinoa 
 

Airea baino astunagoa den edozein aireontzia da, airean irauteko indar 
aerodinamikoez baliatzen dena. 
 

4.2.1. Hego finkoduna 

 

4.2.1.1. Hegazkina 

 

 
Drone-arrano biomimetikoa, SQA Drones 

4. irudia 

 

Airea baino astunagoa den aire-ibilgailua da. Hego-itxurako azal finkoen bidez 
mantentzen da airean, eta helize- edo erreakzio-motor bidez propultsatzen da. 
 
  

https://zthiztegia.elhuyar.eus/terminoa/es/aerodino
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Hegazkinak airean irauteko, hego finkoak eta airearen abiadura besterik ez du 
behar, Bernoulliren printzipioari esker. 

 
5. irudia 

 

Zerk eusten die airean hegazkinei? 

 Erantzuna Bernouillik eman zuen eta gaur egun denok frogatu dezakegu. Autoan 
goazela, eskua leihatilatik kanpo ateratzen badugu eskuak grabitateari eusten dio. Hori 
azaltzen du Bernouilliren printzipioak: airea, gure eskua zeharkatzean, abiadura 
handiagoan joaten da goitik behetik baino; horrek presioa txikiagotzen du goiko aldean, eta, 
ondorioz, grabitate-indarra saihestu eta eskua airean mantendu egiten da. 
 

 
6. irudia 
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4.2.2. Hego birakariduna 

 

4.2.2.1. Helikopteroa 

 

 
Venom Air Corps Ocean Rescue RPA helikopteroa, EB 

7. irudia 

 

Airean helize bidez sostengatzen eta aldi berean aurrera jotzen duen aireontzia da. 
Helizeok, gutxi gorabehera, horizontalak dira eta motorraren bitartez mugitzen dira; horri 
esker, bertikalki lurreratu eta aireratzeko ahalmena du. 
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4.2.2.2. Girodinoa 

 

 
8. irudia 

 

 Helikopteroen antzera, errotore nagusi bat duen aireontzia da, baina propultsiorako 
beste sistema bat erabiltzen du. Astiro doanean, helikoptero baten antzekoa da, helize 
horizontalak edo goikoak egiten du indar gehien, eta bertikalki lurreratu eta aireratzeko 
ahalmena du. Baina, abiadura bizkortu ahala, autogiro baten antzekoa da: helize bertikalak 
edo atzekoak egiten du indar gehien, eta helikoptero baten abiadura-muga fisikoa gainditu 
dezake. 
 

4.2.2.3. Autogiroa 

 

 
9. irudia 

 
Euste-indarra hego birakari (errotore) pasibo batek ematen dion aireontzia da. 

Bultzada ematen dion luzetarako ardatzeko ohiko helize frontal bat ere badu. Hala ere, ezin 
da, helikoptero bat bezala, leku finko baten aireratu eta lurreratu. Baina, hegazkinak ez 
bezala, oso abiadura motelean hegan egin dezake. 
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4.2.2.4. Multierrotorea edo multikopteroa 

 

 
10. irudia 

 

Errotore bi baino gehiago dituen aireontzi hego birakariduna da. Multierrotoreak 
hegaldia kontrolatzeko errotoreen arteko abiadura erlatiboa aldatzen du. 

 
Modelo arruntetan, ez du errotorearen angelua aldatzen hegan doan bitartean, bi 

errotoreko edo errotore bakarreko helikopteroek bezala. Bestalde, helikopteroen antzera, 
oso toki txikian bertikalki lurreratu eta aireratzeko ahalmena du. Errotoreen eraikuntza-
prozesuarengatik eta kontrol-erraztasunarengatik, RPA dronerik erabiliena da. 

 
Multierrotoreak desabantaila handi bat du, hego finkodun aireontziekin alderatzen 

badugu: eraginkortasun energetikoa. Multierrotoreak, nahiz eta abiadura bizian joan, 
energia asko xahutzen du airean irauteko. Horri bateria elektrikoaren pisua eta bolumena 
gehitzen badiogu, multierrotoreen autonomia oso mugatua da. Hori dela eta, gaur egungo 
multierrotore gehienek ez dute ordu-erdi baino gehiagoko autonomia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phantom 4, Dji 
11. irudia  
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4.2.2.4.1. Drone gatibua 
 

 
Estatuko 3 drone gatibuetako bat, SQA Drones 

12. irudia 

 
Drone gatibua, kable baten bidez eta eten barik, elikatze-iturria lurrean duen multierrotorea da. 

1036/2017 Errege Dekretutik kanpo arautzen da. 
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4.2.2.4.2. Multierrotore ardazkidea 
 

 
OnyxStar HYDRA-12 Multierrotore ardazkidea  

13. irudia 

 

Pisua handitu barik, egonkorragoa izateko eta potentzia gehiago lortzeko errotore 
ardazkideak ditu. Hau da, beso bakoitzean kontrako noranzkoan biratzen duten bi motor 
(bata, goiko aldean, eta bestea, beheko aldean). 
 

 

 

 

 
 

  



 

 

Obra Zibileko Proiektuak 16 

 

4.2.2.5. Hegazkin bihurgarria 

 

 
AW609 hegazkin bihurgarria, Paolo Rosa 

14. irudia 

 

Aireontzi hibridoa da, abiaduraren arabera euste-indarra hego finko batek nahiz 
hego birakari batek ematen diona. Errotore orientagarriak ditu eta bertikalki aireratu eta 
lurreratu daiteke, helikopteroak bezala, eta, gainera, abiadura handiagoa lor dezake. 
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5. Erakundeak eta araudia 
 

Gai honen helburua pilotuak eta aire-operadoreak arauetan heztea da, baita hainbat 
erakunde eta termino ezagutzea ere. Arauetan, lehentasuna segurtasunak du, bai 
gainerako aireontziekin, bai lurreko gizabanakoekin, bai ondasunekin. Horrela, aire-
nabigazioak garraiobide seguruena izaten jarraituko du.  

5.1. HEZINE edo ICAO  
 

 
15. irudia 

 

Hegazkineria Zibilaren Nazioarteko Erakundea (International Civil Aviation 
Organization edo ICAO) Nazio Batuen Erakundearen agentzia da, 1944an eratua. Gaur 
egun, munduko 191 estatu dira HEZINEko kideak. Erakundearen helburuak nazioarteko 
hegazkineria zibila arautzea da. Montrealen du egoitza. 
 HEZINEk gaur egungo trafiko aeronautikoan RPASak integratzeko lehen ahalegina 
egin du 2011ko 328 AN/190 Zirkularrean. Hala ere, zirkular horren edozein zati kopiatzea, 
bidaltzea edota inprimatzea guztiz debekatuta dago. 
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5.2. EASA 

 

16. irudia 

 

 Aire-segurtasunerako europar agentzia (European Aviation Safety Agency edo 
EASA) Europar Batasuneko agentzia bat da, 2003an eratua. Agentziaren funtzio nagusia 
da airean nabigatzeko estandarrak egitea eta estatu kideenak bateratzea. Bigarren mailako 
funtzioa ere badu: abiazio zibileko ingurumen-babesa bermatzea. Kolonian du egoitza.  
 

Hala eta guztiz ere, gaur egun Espainiako estatuko drone-pilotu izateko ziurtagiri 
batek Frantzian ez du baliorik, ezta alderantziz ere. 

 

EASAk eta aire-zirkulazioko kontrolak (Air Traffic Control edo ATC) baimenak 
ematen ditu aire-nabigagarritasunerako ziurtagirien bitartez. Horretarako, 785/2004 
Araudiaz baliatzen da. Baina araudiak ez ditu RPAS guztiak barne hartzen, aireratzeko 
masa maximoa (Maximum Take-off Mass edo MTOM) 150 kg baino handiagoa duten 
RPASak soilik arautzen ditu. Bestalde, nahiz eta RPAk 150 kg baino gehiago izan, EASAk 
ez ditu bere gain hartzen kasu berezi hauetan: gerra- eta sute-kasuetan, mugen kontrolean, 
polizia-jardueretan, sorosle-jardueretan edo antzeko kasuetan. Egoera horietarako, estatu 
bakoitzak bere araudia du. 

 
 

2020. urtean, EASAk beste araudi bat argitaratzeko asmoa du, RPASak nola erabili 
gehiago zehazteko. Horrek orain arte indarrean dagoen araudia berretsi ez ezik, garatu ere 
egingo du. 

 

 

  



 

 

Obra Zibileko Proiektuak 19 

 

5.3. JARUS  
 

Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems (JARUS) aditu talde bat da. 
Aditu horiek abiazioko agintaritza nazionaleko (National Aviation Authorities edo NAA) eta 
lekuan lekuko hegazkingintzako segurtasun-erakundeetako kideak dira. JARUSaren 
helburua da UASak erabiltzeko arau bateratuak gomendatzea. Gomendioak, bereziki, arlo 
hauetan ematen ditu: teknikan, segurtasunean eta aire-operazioetan. Horrela, ahalegin 
bikoitzak saihestuko dira. 

Gaur egun, JARUSaren garapenean 56 herrialdek eta hainbat erakundek hartzen dute 
parte; besteak beste, AESAk, EUROCONTROLek eta, 2015. urteaz geroztik, alderdi 
interesdunen aholkularitza-batzordeak (Stakeholder Consultation Body  edo SCB). 

 

 

5.4. AESA 
 

 
17. irudia 

 

Aire-segurtasunerako estatuko agentzia (Agencia Estatal de Seguridad Aérea 
edo AESA) estatu mailako agentzia da, 2008an eratua. Agentziaren ardura 
Espainiako aireportu zibilen segurtasuna da. Madrilen du egoitza. 
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6. RPAren erabilerak: 1036/2017ko Errege Dekretua 
 

6.1. Kirolean, jolasean, aisialdian edo erakustaldietan 
 

Ezin izango da beste aireontzien segurtasuna eta jarraitutasuna kolokan jar dezakeen 
ezer egin. Horrez gain, baldintza hauek bete beharko dira: 

 
a) Aireportuetan eta aerodromoetan  8 km-ko distantzia minimoa zaindu behar da. 

Distantzia hori kalkulatzeko, hartu kontuan puntu hauek: erreferentzia-puntua, pisten 

ardatza eta pistak amaitzen diren lekutik aireratzeko zein lurreratzeko luzatzen den 6 

km-ko segurtasun-tartea. 

 
b) Leku hauen aire-eremuetatik kanpo egon behar da: aerodromoen igarotze-eremuak 

(Aerodrome Traffic Zone edo ATZ), kontrolatutako aire-espazioak edo hegaldiei buruzko 

informazio-eremuak (Flight Information Zone edo FIZ). 

FIZak kontrolatu gabeko aire-espazioak dira, lurretik altuera jakin batera mugatzen 
dira eta bertan aerodromoen hegaldiei buruzko informazio-zerbitzua (Aerodrome Flight 
Information Service edo AFIS) eskaintzen da.  

Bestalde, ATZetan, kontrolatutako aire-espazioan edo FIZetan hegaldatu ahal izango 
da,  honako bi baldintza hauek soilik betetzen badira:  

o RPASei zuzendutako azpiegiturak izatea. 

o Azpiegitura horien eta AFISaren arduradunen artean adostutako baldintzak 

betetzea. 

 
c) RPA lurretik 120 m baino gutxiagora hegaldatu behar da. Leku garaienetan ere ezin 

izango da 120 m-ko altuera-muga hori gainditu, ezta tontorretik asko urrundu ere. 

Tontorretik urrundu daitekeen erradio maximoa 150  m dira, RPAtik neurtuta. 

 
d) Eguzkia horizontean irteten den unetik sartzen den unera arte bakarrik hegalda daiteke.  

 
e) Ikusteko eguraldi-ezaugarriak (Visual Meteorological Conditions edo VMC) egokiak 

direnean bakarrik hegalda daiteke; hots, ezin da behe-lainoa, euria, edo haizea 

dagoenean hegaldatu. VMC egokiak Europako aire-lege bateratuaren (Standardised 

European Rules of the Air edo SERA) 5001. artikuluak arautzen ditu. Bertan, 

ikuseremua, lainoekiko distantzia eta lainoen azpiko geruzaren altuera minimoa 

zehazten dira. 

 
 

f) Pilotuak RPA bere Ikuseremuan (Visual Line Of Sight edo VLOS) eduki behar du. Hau 

da, pilotuak RPA begi hutsez edota eguzkitako zein ikusteko betaurrekoez ikusteko 

moduko distantziara eduki behar du, gehienez 500 m-ra. 

Baina pilotuak RPAn kokatutako bideokamera bat erabiliz eta berekin duen urrutiko 
agintean kokatutako pantaila bat edo irudi birtualeko betaurrekoak erabiliz ere gidatu 
ahal izango du aireontzia (First-person View edo FPV). Kasu horretan, behatzaileak 
behar dira FPV sistema bidez RPA hegaldatzeko. Behatzaileak aire-operadoreak 
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izendatutakoak izango dira eta une oro pilotuarekin harremanetan egongo dira, RPA 
non dabilen esateko. Behatzaile horiek, nola ez, RPA begi hutsez edota eguzkitako zein 
ikusteko betaurrekoez ikusteko moduko egoeran egongo dira, benetako pilotuak izango 
balira bezala. 

 

 
18. irudia 

 
g) Gainerako edozein aireontziri lehentasuna eman behar zaio. 

 
h) Oztopoekiko segurtasuneko distantzia-tartea utzi, eta lurreko pertsonen zein ondasunen 

segurtasuna bermatu behar da. 
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i) Gizabanakoen zein inguru pribatuen irudiak edo bideoak zabalduz gero, kontuan 

hartuko dira: 

o gizabanako zein inguru pribatuen irudiak zabaltzeko baimena 

o datuak babesteko legea 

o ohore-eskubidea babesteko legea 

o AESAren aireko irudiak hartzeko murrizketak 

 
j) Ezin da inoiz RPA erabili toki hauetan: hirietan, herrietan edo jendea bizi den tokietan, 

hiri-aglomerazioetan edo jende asko batzen den tokietan. 

Hala ere,  RPAren MTOMa 250 g edo gutxiago bada eta lurretik 20 m-ko altuera 
baino gorago hegaldatzen bada, leku horietan ere erabil daiteke. 
 

k) Pilotuak 18 urte baino gutxiago baditu, hegaldia nagusi batek gainbegiratu behar du. 

Baina RPAren MTOMa 2 kg baino gutxiago bada eta lurretik 50 m-ko altuera baino 
beherago hegaldatzen bada, a), b), e), g), h), i), j) eta k) baldintzak soilik bete behar dira. 

 
 

AESAk aholku garrantzitsuenak bideo labur honetan azaldu ditu: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BWGV-0_BrT8&feature=youtu.be 
 

Ez ahaztu, zerbait gertatuz gero, azken erantzulea pilotua dela. Beraz, 
gomendagarriena da erantzukizun zibileko aseguru bat indarrean izatea. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=BWGV-0_BrT8&feature=youtu.be
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6.2. Erabilera espezializatua: lan teknikoak edo zientifikoak 
 

Garraioa ez den operazio mota bat da eta jarduera hauek hartzen ditu barne: 

a) ikerketarako eta garapenerako jarduerak 

b) jasotze topografikoak 

c) argazkigintza- eta filmaketa-lanak  

d) irrati- eta telebista-emankizunak 

e) zaintza-lanak 

f) aire-publizitatea 

g) suhiltzaile-lanak 

h) larrialdien prebentzio- eta kontrol-lanak 

i) bilaketa- eta salbamendu-lanak 

j) kutsaduraren aurkako lanak 

k) RPA aireontzia pilotatzeko izateko prestakuntza eta entrenamendua 

l) nekazaritza- eta basozaintza-lanak 

 
 

6.2.1. Tratamendu fitosanitarioa 

 
Tratamendu fitosanitarioa egin nahi bada, berariazko pilotu-ziurtagiria behar da; 

horretarako, 1311/2012 Errege Dekretuko 18. artikulua hartu behar da kontuan. Horrez 
gain, pilotuak edo aire-operadoreak dagokion erregistroan izena emanda egon behar du:  

http://www.mapama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/ropo/ 

  

http://www.mapama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/ropo/
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6.3. Erabilera esperimentala 

 
Hegaldi esperimentalek jarduera hauek hartzen dituzte barne: 

a) Proba-hegaldiak egitea. 

a. Aire-operadore batek egin ditzakeenak, operazioen segurtasuna bermatzeko. 

b. Fabrikatzaile edo antzeko batek egindakoak, mantentze- zein ekoizte-

lanetarako.  

b) Erosleei zuzendutako erakustaldi pribatuak egitea.  

c) Bideragarritasun-ikerketak egitea. 

d) Jarduera jakin batzuk garatzeko behar diren aurretiko tekniken zein prozeduren 

azterketa egitea. 

e) RPA aireontzien eredu berrietarako Ikerketa- eta garapen-lanak egitea. 
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6.4. Bestelako operazioak. 1036/2017ko Errege Dekretua: erabilera 
espezializatua edo esperimentala 

 

6.4.1. Hedatutako ikus-irismen  hegaldia 
 

Behatzaileek hedatutako ikus-irismen hegaldietan (Extended Visual Line of Sight edo 
EVLOS) pilotuaren ikus-irismena “hedatu” egiten da. Hau da, pilotuak RPA aireontzia VLOS 
hegaldietan heldu ezin den lekuetara eraman dezake, behatzaileen lanari esker. Horrela, 
hegaldi bakarrean, lurreko oztopoek sortutako gune ezkutuak saihestu daitezke edo 
pilotuaren ikus-irismena 500 m baino gehiago “hedatu”. 

 
Behatzaileen lanaren garrantzia dela eta, EVLOS hegaldietan behatzaileek pilotu 

izateko ziurtagiria behar dute, arlo teorikoan bederen. 
 
 

6.4.2.  Haragoko ikus-irismen hegaldia 
 

Haragoko ikus-irismen hegaldietan (Beyond Visual Line Of Sight edo BVLOS), 
pilotuaren ikus-irismena urrutiko agintearen irismeneraino “hedatu” egiten da, FPV sistemei 
esker. Hau da, BVLOS hegaldietan pilotuak hegaldatuko du RPA aireontzia, barruan 
egongo balitz bezala. Beraz, ez da behatzailerik behar RPA nondik nora doan une oro 
jakiteko. 

 
RPAren MTOMa  2kg baino gehiago bada, BVLOS hegaldiak egiteko AESAk hauxe 

eskatzen du: 

 AESAren berariazko aire-segurtasunaren inguruko ikerketa izatea. 

 

 Aire-espazioko gainerako aireontziak hauteman eta saihesteko sistemak izatea. 

 

 AESAk onartu edo baimendutako sistemarik ez badute, bi baldintza hauek bete behar 

dira: 

 Hegaldia aldi baterako bereizitako eremuan (Temporarily Segregated Area 

edo TSA) egitea. 

 RPA aireontziak FPV edo antzeko sistema bat izatea, aurrera begira. 
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19. irudia 

 
 

6.4.2.1. Pilotuentzako Oharra 

 

Pilotuentzako oharra (Notice to Airmen edo NOTAM) mezu bat da, informazio 
aeronautikoko zerbitzu (Aeronautical Information Services edo AIS) batek bidalia. Mezuak 
nahitaezko informazioa dakar edozein aireontzirentzat. Informazio horrek edozein 
instalazio, operazio, prozedura edo arriskuren berri ematen du; horien kokagune, aldaketa 
edo egoera bereziei buruzko informazioa, hain zuzen ere.  
 
 NOTAM bat argitaratzea eskatu nahi bada, ENAIREren webgunearen bitartez egin 
behar da: cop@enaire.es. 
 
 NOTAM bat argitaratzea eskatu behar da kontrolatu gabeko aire-esparru baten edo 
FIZ batetik kanpo BVLOS hegaldi bat egin nahi bada. Horrez gain, baldintza hauek  bete 
behar dira: 

 Hiri, herri edo jendea bizi den tokietatik, hiri-aglomerazioetatik edo jende asko batzen 

den eremuetatik kanpo egotea. 

 RPA aireontziaren MTOMa 2 kg baino gutxiago izatea. 

 Lurretik 120 m baino gutxiagora hegaldatzea. Leku garaienetan ere  ezin izango da 

120 m-ko altuera-muga hori gainditu, ezta tontorretik asko urrundu ere. Tontorretik 

urrundu daitekeen erradio maximoa 150  m dira, RPAtik neurtuta.  

mailto:cop@enaire.es
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6.4.3. Hegaldia hiri-aglomerazioetan edo jende asko batzen den tokietan 

 

MTOMeko 10 kg baino gutxiagoko RPAk bakarrik hegalda daiteke hirietan, herrietan 
edo jendea bizi den tokietan, hiri-aglomerazioetan edo jende asko batzen den tokietan. 
Operazio horiek AESAren baimena behar dute. Horretarako, AESAren berariazko aire-
segurtasuna bermatzeko ikerketa bat egin behar da eta, horrez gain, baldintza hauek bete 
behar dira: 

 RPA pilotuaren ikus-irismen (Visual Line Of Sight edo VLOS) barruan hegaldatzea.  

 

 Pilotuarengandik 100 m-ko distantzia ez gainditzea. 

 

 Lurretik 120 m baino gutxiagora hegaldatzea, baina kontuz ibili behar da leku 

garaienetan. Leku garaienetan,  ezin izango da 120 m-ko altuera-muga gainditu, ezta 

tontorretik asko urrundu ere. Tontorretik urrundu daitekeen erradio maximoa 600 m dira, 

RPAtik neurtuta 

 

 ATZ zein FIZ eremuetatik kanpo egotea. 

 

 Pertsonen zein ibilgailuen igarobidea mugatzea. Igarobidea mugatu ezin bada, 

distantzia horizontal minimo hauek errespetatu behar dira: 

a. 50 m, eraikinetatik zein beste egitura mota batzuetatik. 

b. 50 m, aire-operadorearen kontrolpean ez dauden pertsonengandik. 

 

 RPAk talken energia txikitzeko gailua izatea: jausgailua, airbaga edo antzeko zerbait. 

 

 
20. irudia 
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6.4.4. Hegaldia aire-espazio kontrolatuan edo FIZ eremuan 

 

Aire-espazio kontrolatuan edo FIZ eremuan egindako operazioek AESAren baimena 
behar dute. Horretarako, aire-operadoreak espresuki egindako aire-segurtasuna 
bermatzeko ikerketa egin behar du eta drone-pilotuak hegaldatzeko radiofonista-ziurtagiria 
eduki behar du. 

 
 Bestalde, RPASak komunikazio-tresneria egokia izan behar du, kontrol dorrearekin 
bi noranzkoko harremanak izateko. RPA aireontziak komunikazio-frekuentzia egokiak 
erabili behar ditu, maila goragoko aireontziek bezala. 
 

Horrez gain, aire-espazio kontrolatuan, baldintza hauek ere bete behar dira: 

 Pilotuak irrati-difusioa kudeatzeko titulua izatea eta beharrezkoa den hizkuntza-gaitasun 

minimoa duela bermatzea. 

 RPAk transponder bat izatea.  
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6.4.4.1. Transponderra 

 
RPA aireontzietan, transponderra hau da: kontrol-dorretik igorritako seinalea hartu, 

anplifikatu eta, maiztasuna aldatu ondoren, berriz kontrol-dorrera igortzen duen osagaia. 
 
RPAk S motako transponderra izan behar du, VLOS operazio baten RPAk 25 kg 

baino gehiago baditu. Transponderra edozein unetan deskonekta daiteke; hau da, aireko 
trafiko-zerbitzuen hornitzaileak eskatuz gero, pilotuak RPAren transponderra 
deskonektatuko du. 

 
 S motako transpoderrari esker, talkak saihestu daitezke, eguraldiaren eta alerten 
inguruko informazioa eskuratu, aire-zirkulazioko zaintza-zerbitzuen berri izan, terminaleko 
informazio zerbitzu automatikoen (Automatic Terminal Information Service edo ATIS) berri 
izan...  
 

ATISek hegazkin-pilotuek lurreratzeko zein aireratzeko behar duten informazioa 
ematen dute, unean-unean; besteak beste, NOTAMa, unean uneko eguraldiaren egoera 
eta lurreratzeko zein aireratzeko pisten egoera. ATISaren helburu nagusia da terminalean 
lanean dauden kontroladoreen egitekoa arintzea.  
 

Lehenago azaldutako BVLOS hegaldia egiteko, NOTAM bat argitaratzea eskatu 
behar da. NOTAM horrek RPA aire-espazioan dagoela emango du aditzera. Horrela, 
gainerako aireontziek RPAren hegaldiaren berri izango dute; hau da, hegaldiaren 
planifikazioa edo RPA nondik nora ibiliko den entzungo dute. Beraz, behin baimena edukita 
eta beste baldintza guztiak beteta, NOTAM propioa argitaratzea eskatzeko ordua heldu da. 
Horretarako, urrats hauek eman behar dira: 

 Terminalarekin edozein kontaktu eduki baino lehen, RPAren pilotuak ATISaren mezu 

automatikoak entzungo ditu. 

 ATISarekin harremanetan jarri bezain laster, pilotuak adierazi behar du zein izan den 

entzun duen azken ATISa. Kontuan hartu behar dugu ATISak berak kodifikazio-

sistema berezia duela. 

 
Kodifikazio-sistema hori eransten den letra bat izaten da. Baina, RPAren pilotuak 

letra hori esateko, nazioarteko alfabetoa erabili behar du. Nazioarteko alfabeto hori, aire-
nabigazioan eta itsas nabigazioan ere erabiltzen da: A, Alfa; B, Bravo; C, Charlie… 

 
Dena dela, terminalarekin transponder bidez komunikatzeak ez dizkigu komunikazio-

arazo guztiak konponduko. Arazoak izango ditugu RPAren eta terminalaren artean oztopo 
fisikorik badago. Hau da, irrati-komunikazio egokiena edukitzeko, nahitaezkoa da elkar 
ikustea. 

 
Hala eta guztiz ere, aireportu edo antzekoek telefono finko bat ere badute larrialdietan 

harremanetan jartzeko, eta telefono horren bidez ez dago aire-nabigazioko hizkuntza zertan 
erabili. Adibidez RPAren kontrola galdu bada, kontrol-dorreari RPA norantz doan esan 
behar zaio, kontroladoreek beste aireontzi guztiak jakinaren gainean jartzeko. 
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Larrialdietarako transponderra eta radiofonista-ziurtagiria oso erabilgarriak dira. 
Adibidez, horiei esker larrialdietako helikoptero bat RPAra hurbiltzen bada, behar bezalako 
harremanak eduki ditzakete drone-pilotuak eta  helikoptero-pilotuak. 

 
 

21. irudia 

 
 

6.4.5. Hegaldi esperimentala edo espezializatua gauean 

 
Gauean, hegaldi esperimentala edo espezializatua egiteko, AESAk baimena eman 

behar du. Hau da, gauean segurtasuna bermatzen duen AESAren berariazko aire-
segurtasunari buruzko ikerketa behar da. Horrez gain, pilotuak RPA aireontzia gauean 
behar bezala ikusteko, argiak edo elementu islatzaileak eduki behar ditu RPAk. 
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7. Erabilera profesionala 
 
 Erabilera profesionala uste baino esparru zabalagoa da. Erabilera profesionaltzat 
hartzen da, RPArekin egindako edozein argazkik edo bideok erabilera komertziala badu, 
250 g baino gutxiagoko RPA soil batekin egindakoak barne. 
 

 
Drone-jostailua FPV sistemarekin, SQA Drones 

22. irudia 
 

 
Drone-jostailua FPV sistemarekin, SQA Drones 

23. irudia 
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 Ikastetxeetan droneen erabilera lantzeko, erabilerak profesionala izan behar du, eta 
egungo araudia bete behar du erabilera espezializatuko lan teknikoak egiteko. Erabilera 
profesionala egiteko, lehendabizi drone-operadore izateko gaitu behar da eta, horretarako, 
baldintza hauek bete behar dira: lehenik, drone-pilotu izateko ziurtagiri guztiak izatea; 
bigarrenik, AESAn gaitzea, eta, azkenik, erantzukizun zibileko asegurua indarrean izatea. 

 
AESAn operadore gisa gaitzeko, dokumentu asko bete behar dira eta, ondoren, 

dokumentuotan esaten dena bete, operazio guztietan. Lan neketsua denez eta behar 
bezala ulertu behar denez, bizkorrena da RPAS aireontzietan espezializatutako 
aholkularitza-enpresa batekin harremanetan jartzea. Gaur egun, 1.000 euro inguru balio 
dezake operadore izateko gaitzen duen enpresa bat kontratatzeak. 

 
 

 
SQAdrones eta EGM Dron Consulting, droneetan aditu direnen  elkartea 

24. irudia 
 
Erantzukizun zibileko asegurua operadore izan ostean kontratatu behar da. Gaur egun, 

gutxienez 200 euroko balioa du RPAS aseguruak, operadore eta ikastetxe bakoitzeko. 
Horixe da, hain zuzen, ikastetxe guztien artean drone-operadore bakarra izateko arrazoi 
nagusia. 
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7.1. Drone-pilotu izateko betekizunak 

 
Drone-pilotu izateko, baldintza hauek bete behar dira: 18 urtetik gorakoa izatea, osasun-

ziurtagiria izatea eta drone-pilotu izateko ziurtagiriak izatea. 
 
Osasun-ziurtagiri bera behar da RPA aireontziak edota hegazkin txikiak pilotatzeko. 

Osasun-azterketak bi atal ditu: azterketa fisiologikoa (ikusmena, oreka, menpekotasunak…) 
eta galdera sorta bidezko azterketa. Ziurtagiria lortuz gero, kontuan hartu behar dugu 
ziurtagiri hori ez dela betiko; ziurtagirian bertan agertuko da noiz berritu behar den: sei 
hilean behin, urtean behin, bi urtean behin edo lau urtean behin. Osasun-ziurtagiriak 
aeronautikan espezializatutako medikuek bakarrik eman ditzakete, ospitale pribatu jakin eta 
bakan batzuetan. Gaur egun, osasun-ziurtagiriak 200 euro inguruko balioa du, gutxienez. 

 
Drone-pilotu izateko ziurtagiriak hiru ziurtagiri hauek hartzen ditu barne: ezagutza 

teorikoen ziurtagiria –RPAS aireontziaren kategoria eta mota ohikoenetarako baliagarria–, 
ezagutza praktikoen ziurtagiria eta prestakuntza praktikoen ziurtagiria. Erabiliko den RPAS 
aireontziari dagozkion ezagutza eta prestakuntza praktikoen ziurtagiriak behar dira; hots, 
RPAS aireontzien kategoria eta mota bakoitzak dagozkion ezagutza eta prestakuntza 
praktikoen ziurtagiriak behar ditu. 
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7.2. Operazio motak 

 
Bi dira AESAk profesionalei baimentzen dizkien operazio motak. Operazio mota bi 

horien arteko ezberdintasun nagusia hau da: aire-operadoreak AESAri hegaldi bakoitzerako 
baimena eskatu behar izatea edo ez. Ez bazaio hegaldi bakoitzerako baimena eskatu 
behar, deklarazio-erregimeneko operazioa da; bestela, baimen-erregimeneko operazioa. 
 

Deklarazio-erregimeneko operazioetan hegaldi-proba bakarra egingo da, hegaldi mota 
bakoitzeko. Adibidez, egoera jakin batzuetan argazkiak egiteko hegaldi-proba bat eginez 
gero, hegaldi-proba hori nahikoa da egoera horietan argazkiak egiteko nahi beste hegaldi 
egiteko. 

 
Baimen-erregimeneko operazioetan, aldiz, hegaldi-egoera bereziak hartzen dira 

kontuan. Horregatik, AESAri hegaldi bakoitzerako baimena eskatu behar zaio. 
 
Operazio horiek egiteko baldintzak lan honen 5. atalean azaldutakoak dira. Hala ere, 

komeni da atal honetan berriz ere gogoratzea; horrela, argiago geratuko da operadoreak 
AESArekin nola jokatu behar duen egoera bakoitzean, eta lan honen praktikotasuna 
areagotuko da. 

 
 
 

7.2.1. Deklarazio-erregimena 

 
Drone-operadoreak AESAri deklarazio-erregimena aurkeztea nahikoa da, egoera 

hauetan: 
 

 Jende asko batzen den tokietatik kanpo badago (ikus 5.1. ataleko j puntua). 

 

 ATZ zein FIZ eremuetatik kanpo badago. 

 

 Lurretik 120 m baino gutxiagora hegaldatu nahi badu (ikus 5.1. ataleko c puntua). 

 
 AESAk, aipatutako egoeretan ikus-irismena kontuan hartuta, VLOS hegaldiak (ikus 
5.1. ataleko f puntua) eta EVLOS hegaldiak (ikus 5.4.1. atala) baimentzen ditu; BVLOS 
hegaldiak, ordea, RPAren MTOMa 2 kg baino gutxiago bada (ikus 5.4.2. atala). 
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7.2.2. Baimen-erregimena 

 
AESAk aire-operadoreari baimen-erregimena eskatzen dio egoera hauetan: 

 

 RPAren MTOMa  25 kg baino gehiago bada. 
 

 Gaueko hegaldia egin nahi badu. 
 

 Jende asko batzen den tokietan badago (ikus 5.4.3. atala). 

 

 Kontrolatutako aire-esparru baten edo FIZ eremu baten badago (ikus 5.4.4. atala). 
 

 BVLOS hegaldia egin nahi badu eta RPAren MTOMa 2 kg baino gehiago bada (ikus 
5.2. atala). 
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7.3. Drone-operadore izateko dokumentazioa 
 

 Aireontziaren ezaugarriak. 

 Identifikazio-plaka. 

RPAren identifikazio-plaka egiturari itsatsi behar zaio; suaren aurkakoa izan behar du 
eta datu hauek izan behar ditu: fabrikatzailearen izena, RPA mota, modeloa, serie-
zenbakia, drone-operadorea eta drone-operdorearekin harremanetan jartzeko datuak 
(telefono-zenbakia nahikoa da). 

Urrutiko agintearen identifikazio-plaka ere egiturari itsatsi behar zaio; suaren aurkakoa 
izan behar du eta datu hauek izan behar ditu: jabearen izena eta jabearekin harremanetan 
jartzeko datuak (telefono zenbakia nahikoa da). 

 Operazioen segurtasun-azterketa aeronautikoa. 

 Aseguruaren poliza. 

 Drone-pilotua izateko ziurtagiriak (teorikoa eta praktikoak). 

 Drone-pilotuaren osasun-ziurtagiria. 

 Proba-hegaldiaren ziurtagiria. 

 Operazio-eskuliburua. 

 Operazio-eskuliburua drone-operadorearen edozein aire-jarduera zuzentzen duen 
dokumentua da. Egungo araudiaren araberakoa izan behar du eta  aire-operazioetan parte 
hartzen duten guztiek ezagutu eta bete behar dute. Operazio-eskuliburuak, gutxienez, atal 
hauek izan behar ditu: 

o Azala, kontaktua eta ikuskapenen erregistroa. 
o Sarrera (sinatutako deklarazioak, helburuak eta siglen zein izen teknikoen 

azalpenak). 
o Operazio-gidaliburuaren administrazioa eta kontrola. 
o Organizazioa eta erantzukizunak. 
o Prestakuntza- eta trebakuntza-eskakizunak. 
o Pilotuen eta behatzaileen osasun-neurriak. 
o Hegaldien denbora-mugak. 
o Operazio motak. 
o Operazioen kontrola eta ikuskapena. 
o Operazio-prozedurak. 
o Aireontzi motaren araberako operazioak. 
o Istripuen, gorabeheren eta gertakarien tratamendua eta jakinarazpenak. 
o Segurtasuna. 
o Operazioen baldintzak betetzeko neurriak: checkinga eta beharrezko 

dokumentazioaren paper-zorroa. 
o Eranskinak: eskuliburuak, logbooka… 
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Pilotuaren hegaldien logbooka 

25. irudia 
 

 Drone-pilotuaren mantenu-egutegia. 

Drone-pilotuek  erregulartasunez erabili behar dute kategoria bereko aireontzi bakoitza: 
hiruhilekoko 3 hegaldi, gutxienez. Eta, urtero, berariazko entrenamendu saio bat, egingo 
diren hegaldi proba bakoitzeko. Aurreko guztia egiaztatzeko, drone-pilotuaren hegaldi-
liburuan hegaldi-jarduerak eta berariazko entrenamenduak idatzi behar dira. 

 Aireontzien eta urrutiko aginteen mantenu-egutegia. 

RPAS aireontzien fabrikatzaileak funtzionamendua, mantenua, ikuskapena eta 
konponketak deskribatzen dituen eskuliburua egin behar du. Baina mantenu-lanak drone-
operadoreak ere egin ditzake, RPAren MTOMa 2 kg baino gutxiago bada eta 
fabrikatzailearen argibideak jarraitzen baditu. 

Drone-operadoreak, bestalde, zera ziurtatu beharko du: 
o RPASen hegan egiteko egokitasun-baldintzak mantentzen dituela, 

fabrikatzailearen jarraibideen arabera. 

o AESAk eskatutako hegan egiteko edozein egokitasun-baldintza betetzen duela.  

o Datu hauek erregistratzeko sistema baduela:  

 egindako hegaldiak 

 hegaldi bakoitzaren denbora 

 hegaldietan suertatutako hutsak 

 hegaldietan suertatutako segurtasunari buruzko gertakari esanguratsuak 

 mantenu-ekintzak. 

 droneen ikuskapenak 

 droneen piezen ordezkatzeak 
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8. Irudiak 
 

1. https://eu.wikipedia.org/wiki/Tripulaziorik_gabeko_aireko_ibilgailu#/media/File:MQ-
9_Reaper_in_flight_(2007).jpg 

2. https://www.flickr.com/photos/mike_miley/3791488042/ 
3. https://www.flickr.com/photos/anirudhkoul/196155668 
4. Drone-arrano biomimetikoa, SQA Drones 
5. https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_Bernoulli#/media/File:BernoullisLawDerivation

Diagram.svg 
6. https://pxhere.com/es/photo/1405509 
7. https://en.wikipedia.org/wiki/Radio-

controlled_helicopter#/media/File:Venom_Ocean_Rescue.jpg 
8. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Breguet_Dorand_Gyroplane_Laboratoire-

Modell_im_Massstab_1_zu_11.jpg 
9. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Autogire_(PSF).png 
10. https://www.pexels.com/photo/aerial-photographs-aerial-photography-aerial-video-air-

monitoring-373071/ 
11. Phantom 4, Dji 
12. Estatuko 3 drone gatibuetako bat, SQA Drones 
13. https://en.wikipedia.org/wiki/Coaxial_rotors#/media/File:OnyxStar_HYDRA-12.jpeg 
14. https://www.flickr.com/photos/paolo_rosa/8955582847 
15. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_ICAO.svg 
16. https://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:EASA_Logo.png 
17. https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:AESA_Logo.png 
18. https://pixabay.com/es/piloto- fpv-vista-en-primera-persona-2272298/ 
19. https://es.wikipedia.org/wiki/Pilotaje_con_visi%C3%B3n_remota#/media/File:Skyhunters

.jpg 
20. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Firebee_returns_to_the_ground_by_parachute.j

pg 
21. https://www.flickr.com/photos/usdagov/28893284075 
22. Drone-jostailua FPV sistemarekin, SQA Drones 
23. Drone-jostailua FPV sistemarekin, SQA Drones 
24. SQAdrones eta EGM Dron Consulting, droneetan aditu direnen  elkartea 
25. Pilotuaren hegaldien logbooka 
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9. Esker onak 
 
 

Daniel Tenari droneez erakutsitako guztiarengatik. 
 
Santiago Yaniz Aramendi argazkilariari eta drone-operadoreari bere esperientzia 
partekatzeagatik. 

 
Rikardo IRALEko tutoreari, nirekin eduki duen pazientzia guztiarengatik. 
 
Enrique García Minchero AESAko ikuskatzaile eta teknikari ohiari. 
 
Baita Eiderri, Tknikako drone-lantaldeari eta Trinketeko jolaskideei ere. 
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10. Siglak 
 

Jatorriko hizkuntza Euskara 

Izena Siglak Izena Siglak 

Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea AESA Aire segurtasunerako estatu-agentzia 

 Aerodrome Flight Information 
Service AFIS 

Aerodromoen hegaldietako informazio 
zerbitzua 

 Aeronautical Information 
Services AIS Informazio aeronautikoko zerbitzuak 

 
Air Traffic Control ATC Aire-zirkulazioko kontrola 

 Automatic Terminal 
Information Service ATIS 

Terminaleko informazio-zerbitzu 
automatikoa 

 
Aerodrome Traffic Zone ATZ Aerodromo igarotze-eremua 

 
Beyond Visual Line Of Sight BVLOS Haragoko Ikus-irismena 

 
Command & Control C2 Aire-nabigazioko agintea eta kontrola  

 European Aviation Safety 
Agency EASA Aire segurtasunerako europar agentzia 

 Gestor de la navegación 
aérea en España y el Sahara 
Occidental ENAIRE 

Espainiako eta Mendebaldeko Saharako 
aire-nabigazioko kudeatzailea 

 
Extended Visual Line of Sight EVLOS Hedatutako Ikus-irismena 

 

First-person View FPV 

Urrutiko agintean dagoen pilotuak RPAn 
bertan aurrera begira dagoela simulatzen 
duen sistema 

 
Great Britain GB Erresuma Batua EB 

International Civil Aviation 
Organization ICAO 

Hegazkineria Zibilaren Nazioarteko 
Erakundea HEZINE 

Joint Authorities for 
Rulemaking on Unmanned 
Systems JARUS 

RPASak erabiltzeko arau bateratuak  
gomendatzeaz arduratzen den adituen 
elkartea 

 
Maximum Take-off Mass MTOM Aireratzeko masa maximoa 

 
National Aviation Authorities NAA Abiazioko agintaritza nazionala 

 
Notice to Airmen NOTAM Pilotuentzako oharra 

 
Remotely Piloted Aircraft RPA Tripulaziorik gabeko aireontziak 

 Remotely Piloted Aircraft 
System RPAS Urrutitik kontrolatutako aireontziak 

 Situation Awareness edo 
Situational Awareness SA Egoeraren kontzientzia 

 Stakeholder Consultation 
Body SCB 

Alderdi interesdunen aholkularitza-
batzordea 
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Standardised European Rules 
of the Air SERA Europar aire-lege bateratuak 

 
Temporarily Segregated Area TSA Aldi baterako bereizitako eremua 

 
Unmanned Aircraft System UAS Tripulaziorik gabeko aireontziak 

 
Unmanned Aircraft Vehicle UAV Tripulaziorik gabeko aireontziak 

 
Unaited States of America USA Amerikako Estatu Batuak AEB 

Visual Line Of Sight VLOS Ikus-irismena 
 Visual Meteorological 

Conditions VMC Ikusteko eguraldi-ezaugarriak 
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