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1. Media și divertisment 

•  Aerofotografiere	și	filmare	

•  Vlogging	
•  Tururi	virtuale	

•  Artă	
•  Show-uri	cu	drone	

•  Curse	cu	drone	(FPV	racing)	
	 source: womenanddrones.com	



2. Agricultură 

•  Agricultură	de	precizie	
•  Monitorizare	

•  Securitate	

•  Cartografiere	

	 source:www.bitmagth.com	



3. Transport 

•  Livrare	colete	
•  Transportare	mărfuri	

•  Transportare	pasageri	

	

source: Boeing	



4. Infrastructură 

•  Inspecția	infrastructurii	rutiere	
•  Inspecția	infrastructurii	
feroviare	

•  Inspecția	infrastructurii	de	
electricitate	

	

source: uasdenmark.dk	



5. Securitate 

•  Controlul	perimetrului	

•  Monitorizarea	intrușilor	

•  Securitatea	pentru	

infrastructuri	extinse	

•  Interceptarea	braconierilor	

•  Securitate	la	frontieră	
•  Securitate	pentru	suprafețe	
mari	de	teren	

	

source: thissolution.com	



6. Telecomunicații 

•  Inspecția	turnurilor	celulare	
•  Testarea	semnalului	înaintea	

evenimentelor	mari	

•  Turnuri	celulare	zburătoare	

	 source:AT&T	



7. Căutare-salvare 

•  Căutarea	persoanelor	dispărute	
•  Localizarea	criminalilor	

•  Gestionarea	dezastrelor	

•  Livrare	rapidă	a	produselor	
vitale	

	

source: Kongsberg Geospatial	



8. Minerit 

•  Supraveghere	și	monitorizare	

•  Cartografiere	
•  Explorare	

•  Calculul	inventarului	
•  Prospectare	

	
source: www.equipmentjournal.com	



9. Prognoza meteo 

Dronele	sunt	capabile	să	

furnizeze	date	în	timp	real	cu	

privire	la:	

•  Temperatura,	umiditatea,	

umiditatea	și	înghețarea	

•  Vânturi	și	turbulențe	
•  Viteza	aerului	

•  Altitudine	
•  Presiune	
	

source: NASA Photo/ Lori Losey	



10. Studiul faunei 

•  Supravegherea	aeriană	a	
animalelor	sălbatice	

•  Monitorizarea	ariilor	protejate	

•  Colectarea	datelor	în	zonele	
îndepărtate	

•  Activități	anti-braconaj	

	

source: www.eurekalert.org	



11. Aviația civilă 

•  Testarea	echipamentelor	

•  Calibrarea	sistemului	de	

iluminare		

•  Inspecții	sistemului	de	lumini	

•  Măsurători	ale	sistemului	

pentru	aterizare		

•  Reconstituire	3D	și	
ortofotografiere	

	

source: www.austrianblog.com	



       Va multumesc! 

valeriu.cazan@caa.gov.md	

+37379315474	

							Intrebari?	
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Articolul 8
• Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale

private şi de familie, a domiciliului său şi a
corespondenţei sale.

• Nu este admis amestecul unei autorităţi publice în
exercitarea acestui drept decât în măsura în care
acesta este prevăzut de lege şi constituie, într-o
societate democratică, o măsură necesară pentru
securitatea naţională, siguranţa publică, bunăstarea
economică a ţării, apărarea ordinii şi prevenirea
faptelor penale, protecția sănătăţii, a moralei, a
drepturilor şi a libertăţilor altora.

06.02.2019
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Noţiuea privind viaţa privată

• Nu există o noțiune precisă a ,,vieții private”, ea

variază în funcție de condițiile sociale în care

individul se dezvoltă, de trăsăturile lui

psihologice și etapa istorică de raportare.

• Nici Curtea nu a expus o noțiune exhaustivă,

însă un element definitoriu îl reprezintă

personalitatea individului, în relațiile cu semenii

săi, care fiind chiar și într-un ,,context public”

poate ține de viața privată a persoanei.

06.02.2019
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Din practica Curții, în sfera art. 8 este

inclus: numele, prenumele persoanei,

etnia, cetăţenia, imaginea, reputația

persoanei, inviolabilitatea domiciliului,

secretul corespondenței, activitatea

profesională, inviolabilitatea fizică și

psihică, ocrotirea sănătății, colectarea și

prelucrarea datelor cu caracter personal,

etc.

06.02.2019
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Art. 8 implică de regulă obligații negative 

ale statului cum sunt: 

1. Lipsa intervenției statului în viața privată 

și/sau de familie;

2. Lipsa intervenției statului în exercitarea 

dreptului la respectarea corespondenței;

3. Lipsa intervenției statului în domiciliulul 

persoanei.

06.02.2019
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Obligaţii pozitive

Articolul 8 consacră și obligații pozitive ce revin 

statelor, cum sunt:

1. Recunoașterea identității etnice;

2. Stabilirea paternității/maternității;

3. Protecția împotriva poluării;

4. Protecția datelor cu caracter personal;

5. Protecția imaginii individului;

6. Asigurarea inviolabilității fizice, morale și sexuale a 

persoanelor;

7. Protecția reputației profesionale.

06.02.2019
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• O ingerință nu contravine art. 8 dacă:

1) Este prevăzută de lege;

• Atingerea adusă trebuie să aibă o bază legală

în dreptul intern și să fie o consecință a

aplicării a acestor norme.

• Acest criteriu implică publicitatea legii, ce

presupune să fie cunoscută, accesibilă și

previzibilă, calitatea legii. (Iordachi și alții c.

Moldovei).

06.02.2019
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2)   Urmărește unul sau mai multe scopuri 

legitime prevăzute de paragraful (2) art. 8:

• pentru securitatea națională;

• siguranța publică;

• bunăstarea economică a țării;

• apărarea ordinii și prevenirii faptelor penale;

• protejarea sănătății sau a moralei;

• protejarea drepturilor și libertăților altora.

06.02.2019
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3) Este necesară într-o societate democratică:

• În lumina Curții Europene o ingerință este necesară
într-o societate democratică dacă răspunde unei
,,nevoi sociale imperioase”.

• Autoritățile naționale sunt chemate în primul rând să
aprecieze necesitatea ingerinței și să vegheze justul
echilibru să fie menținut între toate interesele ce au a
fi luate în considerare în situația examinată.

• Totuși statele contractante dispun de o anumită marjă
de aprecire cu întindere variabilă.

• Ingerinţa să fie proporţională.

06.02.2019
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La examinarea unei ingerințe în viața 

privată au importanță următoarele criterii:

1. Sfera în care operează individul;

2. Notorietatea persoanei vizate;

3. Interesul general;

4. Spațiul în care s-a aflat persoana public 

sau privat.

06.02.2019
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Viața privată implică:

• Declarații defăimătoare (Petrenco v. Moldova; Avram

și alții v. Moldova).

• Divulgarea datelor privind starea sănătății (Radu v.

Moldova, statul a omis în a îndeplini obligațiia de

asigurare a respectării vieții private ca urmare a

divulgării de către o instituție medicală de stat a

informației privind starea sănătății.

• Sterilizarea (G.B. şi R. B. V. Moldova) Curtea s-a

expus asupra cuantumului despăgubirilor.

06.02.2019
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• Violența domestică (Eremia v. Moldova), unde s-a

încălcat obligația pozitivă de a adopta unele măsuri în

sfera relațiilor dintre particulari.

• Viața de familie (Bordianu v. Moldova, obligația

pozitivă a statului de a lua măsuri în vederea reunirii

copilului cu părintele).

• Decăderea din drepturile părintești (N.P. v. Moldova),

unde Curtea a constatat că motivele de decădere a

reclamantei din drepturile părintești nu au fost

suficiente pentru a justifica ingerința în viața de

familie.

06.02.2019
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• Dreptul deținuților la viața de familie (Ciorap v.

Moldova, nerespectarea dreptului său de a se întâlni

cu familia).

• Domiciliul (Guțu v. Moldova).

• Biroul și domiciliul avocatului (Mancevschi v.

Moldova, formularea în termeni generali a

autorizațiilor, cât și lipsa unei măsuri speciale de

protecție a confidențialității a relațiilor dintre avocat

și client).

06.02.2019
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• Corespondența;

• Interceptarea convorbirilor telefonice

(Iordachi și alții v. Moldova);

• Cenzurarea corespondenței deținuților

(Ciorap v. Moldova; Ipati v. Moldova).

• Dreptul la un mediu înconjurător sănătos

(Otgon v. Moldova).

06.02.2019
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Vă mulțumesc pentru atenție!!!

06.02.2019
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Aplicarea Dronelor 

În Agricultură
Seinic Valeriu

• Despre actualitatea problemei de control al plantațiilor
agricole în prezent, nimeni nu se îndoiește. Astfel de
defecte în timpul plantării, cum ar fi petele goale,
pierderea recoltei după secetă sau inundații și alți
factori necesită monitorizare operațională.

• Suprafețele mari de câmpi plantate nu permit
întotdeauna să se facă acest lucru cu promptitudine.
Prin urmare, pentru a accelera acest proces, este
necesar să se utilizeze fotografierea aeriană.

• Rolul tehnologiilor moderne în sectorul agricol este
foarte important iar folosirea unor utilaje sau aparate
noi pot contribui la creșterea productivității agricole.



Aplicarea Dronelor 

În Agricultură
Seinic Valeriu

• Dronele încep să fie văzute ca o potenţială soluţie pentru inspecţiile 

agricole. Spre deosebire de sateliţi, acestea pot fotografia din diferite 

unghiuri, iar imaginile surprinse sunt mai detaliate.

• Dronele au început deja să fie testate în Catalonia, în sudul Franţei şi 

în Italia, urmând să fie folosite la scară largă în anii următori. Pentru 

aceasta, însă, va fi nevoie de schimbarea legislaţiei europene, 

momentan fiind permisă utilizarea dronelor doar până la o distanţă de 

500 de metri de operator.

• Dronele au început să fie folosite şi în Japonia, dovedindu-se utile atât 

în agricultură, unde au ajutat la automatizarea procesului de stropire a 

recoltelor cu pesticide, cât şi în investigarea accidentelor, precum în 

cazul centralei nucleare de la Fukushima, unde au fost folosite pentru 

a evalua în condiţii de siguranţă problemele întâmpinate.



Aplicarea Dronelor 

În Agricultură
Seinic Valeriu

Direcțiile principale ale utilizării 
curente a UAV

Monitoringul recoltelor
• Monitoringul dinamicii plantării culturilor, analiza 

dinamicii de germinare a culturilor, determinarea 
timpului de recoltare.

Analiza terenului și a solului
Modelare 3D a câmpurilor, solurilor, analiza spectrală în 
scopul planificării.

Evaluarea sănătății
monitorizarea infectării plantelor cu paraziți și 
bacterii, udare / irigare

Direcții de perspectivă de utilizare

Simularea creșterii răsadurilor
modelarea dinamicii răsadurilor pentru analiza și eliminarea 
ineficiențelor

Gestionarea recoltelor în timp real
controlul însămânțării, a îngrășămintelor, a irigării și a altor 
parametri în timp real, în funcție de dinamica actuală a creșterii 
culturilor
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În Agricultură
Seinic Valeriu

Exemple de drone 

utilizate în agricultură



Aplicarea Dronelor 

În Agricultură
Seinic Valeriu

Tehnologia UAV- oferă următoarele 

posibilități:

• Elaborarea hărților digitale a terenurilor;

• Inventarierea terenurilor agricole;

• Evaluarea volumului de lucrări și a executării lor;

• Monitorizarea operativă a stării culturilor;

• Determinarea indecelui NDVI (Indicele normalizat de
diferenţiere a vegetaţiei);

• Determinarea nivelului de azot din sol și din țesuturile
vegetale;

• Evaluarea germinării culturilor;

• Prognozarea recoltelor culturilor agricole;

• Verificarea calității arăturii;

• Evidența monitoringului ecologic al terenurilor
agricole.
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În Agricultură
Seinic Valeriu

Elaborarea hărților 

digitale a terenurilor



Aplicarea Dronelor 

În Agricultură
Seinic Valeriu

●determinarea limitelor exacte a terenurilor,
inventarierea terenurilor;
●identificarea terenurilor nefolosite, terenuri
degradate;
●identificarea utilizării neautorizate a ternurilor
● identificarea deșeurilor depozitate neautorizat;
●evaluarea vizuală a terenurilor,
●elaborarea hărților tematice;
●soluție pentru agricultura de precizie;
●pregătirea unei baze cartografice în susținerea
informațională a planificării utilizării terenurilor;
●soluționarea litigiilor legate de utilizarea
terenurilor.

Imagini de detaliu înalte.

Precizie de centimetri la 
determinarea obiectelor
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În Agricultură
Seinic Valeriu

Suprafața după documentația 
cadastrală.

Incomodități (păduri, drumuri, 

mlaștini, râuri, linii electrice etc.) 

și terenuri necultivate.

Suprafața cultivată reală
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Seinic Valeriu
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În Agricultură
Seinic Valeriu
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În Agricultură
Seinic Valeriu
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În Agricultură
Seinic Valeriu

Inventarierea terenurilor 

agricole

Terenuri ne prelucrate și înerbate

Pajiști, pășuni și fânețe

Ierburi perene 

Culturi de iarnă (grâu, secară)

Culturi cultivate (porumb,cartofi, sfecla)

Cupluri curate

Culturi de primăvară (grâu)

Culturi de primăvară (orz)
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În Agricultură
Seinic Valeriu

Monitorizarea operativă a 

stării culturilor
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În Agricultură
Seinic Valeriu
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În Agricultură
Seinic Valeriu
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În Agricultură
Seinic Valeriu
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În Agricultură
Seinic Valeriu
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În Agricultură
Seinic Valeriu

Determinarea indecelui NDVI  (Indicele 

normalizat de diferenţiere a vegetaţiei)

Reflecție în spectrul albastru

Reflecție în spectrul verde

Reflecția în spectrul roșu

Reflecție în raze infraroșii

Utilizarea metodei NDVI permite evaluarea 

stării de sănătate a plantelor. Esența 

metodei este de a studia absorbția și 

reflexia luminii în spectrul roșu și infraroșu.

Plante sănătoasePlante moarte Plante bolnave
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În Agricultură
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NIRGB
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În Agricultură
Seinic Valeriu

NDVI
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În Agricultură
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În Agricultură
Seinic Valeriu

Evaluarea germinării culturilor
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În Agricultură
Seinic Valeriu

Prognozarea recoltelor 

culturilor agricole

Un./м2
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Verificarea calității arăturii
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În Agricultură
Seinic Valeriu
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În Agricultură
Seinic Valeriu

Evidența monitoringului 

ecologic al terenurilor agricole
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În Agricultură
Seinic Valeriu

Schema de principiu a utilizării

dronelor în agricultură
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În Agricultură
Seinic Valeriu

HARTA PLANTELOR 

BOLNAVE
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În Agricultură
Seinic Valeriu

DETERMINAREA 

PLANTELOR SLABE
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În Agricultură
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DETERMINAREA UNIFORMITĂȚII 

CULTURILOR
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În Agricultură
Seinic Valeriu

HARTA CONȚINUTULUI DE AZOT
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În Agricultură
Seinic Valeriu

HARTA ÎNĂLȚIMILOR CULTURILOR
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DETERMINAREA 

CULTURILOR PARAZITE



Educational for Drone
(eDrone)

APLICAREA DRONELOR ÎN 

LUCRĂRILE DE CADASTRU

Seinic Valeriu

eDrone

………...

This project has been funded with support from the European Commission. This publication (communication) reflects the views only

of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Educational for Drone (eDrone) 
574090-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP



Aplicarea Dronelor 

în lucrările de cadastru
Seinic Valeriu

Scurt istoric:

Ortofoto tradițional

2007
RM

GSD: 40 cm

2016
RM

GSD: 20 cm

2011
RM centru
GSD: 20 cm

2014
Mun. Chișinău

GSD: 10 cm
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În Agricultură
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În secolul 21 tehnologiile moderne nu stau pe loc, ca și în toate

domeniile în activitatea cadastrală, echipamentele clasice sunt substituite de

tehnologiile computerizate dotate cu diferiți tipuri de senzori care simplifică

achiziția datelor din teren și obținerea hărților și planurilor cadastrale.
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În Agricultură
Seinic Valeriu

Datorită creșterii sporite a interesului de date geospațiale în special a

datelor 3D georeferențiate pentru elaborarea sistemelor informaționale în diferite

domenii de activitate al statului, apare problema de aplicare a unei metode noi de

căpătare rapidă a acestor date. O posibilitate de achiziționare rapidă și eficientă a

datelor georeferențiate este utilizarea sistemelor UAV (Vehicule aeriene fără pilot).
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În Agricultură
Seinic Valeriu

În activitatea cadastrală sunt de obicei utilizate tahimetrele și

receptoarele GNSS (Global Navigation Satellite System). Aceste instrumente

asigură un nivel ridicat de precizie la determinarea punctelor de hotar. Spre

deosebire de metode tradiționale, aplicațiile fotogrammetrice sunt utilizate

pentru actualizarea hărților și planurilor, în special pentru suprafețe mai

mari.
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În Agricultură
Seinic Valeriu

Dezvoltarea rapidă a sistemelor robotice pe parcursul ultimelor ani a

permis utilizarea vehiculelor aeriene fără pilot la achiziție de date

fotogrammetrice. Aceste sisteme UAV care zboară autonom sunt, de obicei,

echipate cu senzori diferiți pentru navigare, poziționare și cartografiere, cum ar fi

camere video, sisteme LiDAR și altele
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Pentru înlesnirea procesului de elaborare a planurilor geometrice sa

utilizat un sistem de colectare aeriană a imaginilor geospațiale și prelucrarea

lor automată PAMS.
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În Agricultură
Seinic Valeriu

Dimensiunile zonei de aerofotografiere sau stabilit în limitele intravilanului

localității. Rezoluţia spaţială : 10-20 cm GSD (ground sampling distance). Cerintele de

precizie sunt stabilte de regulamentele privind executarea lucrărilor cadastrale care nu

deşeste 40 cm. Conform caracteristicilor tehnice a PAMS precizia va varia între 10-20

cm la sol în funcţie de altitudinea de zbor a aeronavei.
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Sistemul include un echipament

hard şi aplicaţie soft integrate.

Generarea imaginilor (hardware) şi

procesarea lor (software) sunt

combinate într-un sistem de aplicare

care produce imagini OrthoMosaics şi

DSM (Digital Surface Model).



Aplicarea Dronelor 

În Agricultură
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Pentru înlesnirea procesului de elaborare a planurilor geometrice au

folosit un sistem de colectare aeriană a imaginilor geospațiale și prelucrarea lor

automată PAMS (Personal Aerial Mapping System).
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Acest echipamentul constă dintr-un avion fără pilot „SmarTone UAV”

capabil să efectueze zboruri autonome în conformitate cu planurile de zbor

programate. Aeronava poartă un aparat foto calibrat compact şi cântareşte în

total la 1,1 kg. Aripile sunt detaşabile încât tot echipamentul poate fi transportat

într-un case.
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Staţia de la sol constă:

- dintr-o unitate de telemetrie, 

- telecomandă pentru control manual al 

zborului

- şi un computer cu aplicaţie soft pentru 

planificarea misiunilor de zbor şi

prelucrarea automatizată a imaginilor. 
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Aircraft 

“SmartOne” 

 

Airframe: span 1.2 m, disassembles into 3 pieces for transport 

Propulsion: electric motor 200W, Li-Po cells 11.1V 

Mass: 1.1 kg incl. battery and camera 

Performance: cruise speed 15 m/s, mission endurance 45 min 

Autopilot: Autonomous mission capable 

Flight modes: auto, suspend, abort, land, and manual 

Cameras: Natural-color 7 Mpix or CIR 6 Mpix compact camera with calibrated optics 

Ground station 
 

Rugged computer (Windows XP or Vista) 

Datalink: 868 MHz, 28800 bps 

RC-control: 35 MHz, 7 channels 

Transport case 
 

Aluminum case 

85cm x 45cm x 15cm (L x W x H), 4 kg 

8 kg with airframe, remote control, radio modem, accu packs, camera; notebook extra 

Operation 

 

Setup time ca. 10 min 

Take-off and recovery: bungee or hand launch, skid landing 

Operating range: 500 m – 2.5 km (depends on national airspace regulations) 

Ceiling: 150 m – 600 m AGL (depends on national airspace regulations) 

Weather: Light or moderate winds, not during heavy rainfall, snowfall or similar 

Temperature: -5°C – 30°C 

Safety: Non-lethal on impact, bird-like mass 

Airworthiness; approved for operational use in Sweden, Finland and Germany, 
complies with small-UAV regulation in the UK 

Software 
 

Flight planning 

Flight monitoring and control 
AirMosaic 

PAMS Internet processing services for OrthoMosaic and DSM and special requests 

Products 

 

AirMosaic: georeferenced image mosaic 

OrthoMosaic: high precision orthophoto mosaic (see below) 

DSM: Digital Surface Model (see below) 
 

 

Datele tehnice generalizate a PAMS
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Misiunea de zbor este formată din 

patru faze:

- planificarea zborului şi pregătirile 

necesare;

- delocarea;

- colectarea imaginilor;

- aterizarea. 
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Fişele cu imaginile foto a

punctelor măsurate unde sunt trecute

numărul reperului şi coordonatele

aproximative în WGS 84
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În urma analizei în

teren a punctelor din imagine de

mai sus s-au constatat unele

neconformităţi a situaţiei din

timpul zborului cu cea actuală

precum şi puncte unde nu se

putea efectuata observaţiile

GNSS.
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Coordina

te system MoldReff 99 WGS 84

N E H local H local Lat Lon H Elips H Elips Lat Lon N E

ground special ground special Desriere

GCP 1 222642,524 207974,126 180,166 182,726

47º08'28.5146

8" 28º30'18.46492"

212,10

4 214,664 47,14125408 28,50512915 5221960,301 614125,421

cota speciala pe acoperis, 

material - ardezie

GCP 2 223143,487 207463,721 191,886 194,066

47º08'44.7592

3" 28º29'54.27026"

223,82

7 226,007 47,14576645 28,49840841 5222451,952 613606,219

cota speciala pe planseu 

constructie

GCP 3 223696,627 209862,538 109,255 111,335

47º09'02.5583

6" 28º31'48.17505"

141,11

1 143,191 47,15071066 28,53004863 5223047,870 615994,314

cota speciala pe acoperis, 

material - tigla metal

GCP 4 224214,032 210217,297 102,920

47º09'19.2943

4" 28º32'05.05778"

134,75

8 47,15535954 28,53473827 5223571,456 616339,686

GCP 5 224688,791 209679,958 146,472

47º09'34.6979

4" 28º31'39.58492"

178,31

9 47,15963832 28,52766248 5224036,430 615794,022

GCP 5-2 224667,423 209691,360 146,542 147,122

47º09'34.0053

7" 28º31'40.12462"

178,38

9 178,969 47,15944594 28,52781239 5224015,274 615805,803 cota speciala pe fundatie

GCP 6 224714,604 208576,360 187,469

47º09'35.5889

1" 28º30'47.19020"

219,35

1 47,15988581 28,51310839 5224042,463 614690,335

GCP 7 223949,315 209183,797 115,500

47º09'10.7766

3" 28º31'15.97383"

147,37

4 47,15299351 28,52110384 5223288,315 615311,275

GCP 7-2 223959,246 209226,237 114,485

47º09'11.0961

0" 28º31'17.98927"

146,35

7 47,15308225 28,52166369 5223299,003 615353,523

GCP 8 223853,825 207825,103 193,688 195,868

47º09'07.7474

7" 28º30'11.46794"

225,60

4 227,784 47,15215208 28,50318554 5223168,520 613954,753

cota speciala pe acoperis, 

material - ardezie

GCP 9 223288,707 208385,850 164,977 166,917

47º08'49.4220

7" 28º30'38.04936"

196,88

8 198,828 47,14706169 28,51056927 5222613,639 614525,432

cota speciala pe acoperis, 

material - tigla metal

GCP 10 223378,986 207835,385 174,075

47º08'52.3700

2" 28º30'11.92624"

205,99

9 47,14788056 28,50331284 5222694,028 613973,537

GCP 11 224043,632 208482,669 157,923

47º09'13.8647

9" 28º30'42.69633"

189,81

7 47,15385133 28,51186009 5223370,041 614608,696

GCP 11-

2 224043,237 208489,380 157,755

47º09'13.8517

0" 28º30'43.01490"

189,64

9 47,15384769 28,51194858 5223369,766 614615,412

GCP 12 224186,040 209620,329 126,672 128,352

47º09'18.4202

2" 28º31'36.71510"

158,52

8 160,208 47,15511673 28,52686531 5223532,780 615743,419

cota speciala pe partea de sus a 

gardului de zidarie

GCP 13 224561,960 209201,659 165,016 165,456

47º09'30.6153

6" 28º31'16.86695"

196,88

1 197,321 47,15850427 28,52135193 5223901,073 615318,157 cota speciala pe pridvor

GCP 14 223673,375 208227,368 147,131 148,951

47º09'01.8862

0" 28º30'30.55208"

179,03

7 180,857 47,15052395 28,50848669 5222995,337 614360,114 cota speciala pe placa de beton

Rezultatele observaţiilor
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Punct de control
Masurat Ortofotoplan Dif.(mas.-orto.)

Y X Y X ∆Y ∆X

GCP 1 222642,524 207974,126 222642,4200 207974,1600 0,10 -0,03

GcP2 223143,487 207463,721 223143,5200 207463,7300 -0,03 -0,01

GCP3 223696,627 209862,538 223696,6500 209862,6900 -0,02 -0,15

GCP4 224214,032 210217,297 224214,0500 210217,1600 -0,02 0,14

GCP5 224688,791 209679,958 224688,8300 209680,0800 -0,04 -0,12

GCP 6 224714,604 208576,360 224714,7000 208576,3000 -0,10 0,06

GCP 7 223949,315 209183,797 223949,3400 209183,7300 -0,02 0,07

GCP 8 223853,825 207825,103 223853,5900 207824,9700 0,24 0,13

GCP 9 223288,707 208385,850 223288,5800 208385,9200 0,13 -0,07

GCP 10 223378,986 207835,385 223379,1100 207835,4500 -0,12 -0,07

GCP 11 224043,632 208482,669 224043,7000 208482,6900 -0,07 -0,02

GCP 12 224186,040 209620,329 224186,06 209620,43 -0,02 -0,10

GCP 13 224561,960 209201,659 224561,9300 209201,6300 0,03 0,03

GCP 14 223673,375 208227,368 223673,4100 208227,4300 -0,04 -0,06

GCP 05_2 224667,423 209691,360 224667,35 209691,32 0,07 0,04

GCP 07_2 223959,246 209226,237 223959,3600 209226,1400 -0,11 0,10

GCP 11_2 224043,237 208489,380 224043,3300 208489,4400 -0,09 -0,06

STDEV -0,12 -0,13

În faza următoare, după determinarea punctelor de reper, s-a

efectueat procesarea avansată a imaginilor folosind tehnicile fotogrammetrice

pentru producerea imaginilor georeferenţiate (AirMosaic).
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Fragmentele imaginilor obţinute cu ajutorul sistemului PAMS la diferite scări
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Fragment al materialului cartografic al intravilanului obţinută cu ajutorul

sistemului PAMS care serveşte drept bază pentru vectorizarea parcelelor

bunurilor imobile.
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Scurt istoric:

Ortofoto cu utilizarea UAS

2012-2013 20172016

Geomatikk Survey, ARFC, INGEOCAD

SmartPlanes
SmartOne UAS

Land Support Systems

GateWing
X100

ByggControl
Camflight C8

Trimble UAS
UX5 HP

Î.S. „INGEOCAD”
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Ortofoto cu utilizarea UAS

Drumul de serpentină
raionul Hîncești

2016
Geomatikk Survey, ARFC, INGEOCAD

3 sate din comuna Crihana
raionul Orhei 

Cariera Ghidighici
municipiul Chișinău
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Utilizarea UAS
2016

Drumul de serpentină
raionul Hîncești

Modelul digital
al reliefului

Ortofoto Modelul 3D
al terenului
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Utilizarea UAS

2016
Cariera Ghidighici

Suprafața: 1,97 km2

Camflight C8 RotorWing UAV
Camera: COOLPIX A (18,5mm)
Altitudinea de zbor: 225 m 
1811 imagini
7 GCP
GSD: 5,54 cm/pix
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Trimble UAS UX5 HP
Părți componente

 UX5 HP Wing

 Camera

 eBox - Autopilot

 gBox - GNSS Receiver

 Launcher

 Tablet + Field software

 Tracker

Trimble Business Center

Aerial Photogrammetry Module
 Process, Model, Deliver
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Trimble UAS UX5 HP
Părți componente

Antena
GNSS

Powerful UX5 HP
motor – 1400W

eBox

Wingtips

Top cover of payload bay

Servos

Propellers - 14 x 9"

gBox
GNSS 
receiver

camera

battery
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 Localizează imaginile cu precizie înaltă din zbor

 Folosește PPK (cinematică cu post procesare) 
pentru poziționarea precisă a imaginilor

 Minimizează sau elimină necesitatea
marcării punctelor de control

 Cartografiază cu ușurință locurile dificile și 
inaccesibile

Trimble UAS UX5 HP
Părți componente

gBox – Receptor GNSS de precizie înaltă
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Trimble UAS UX5 HP
Părți componente

 Obține rezoluția GSD de 1 cm cu lentile 

de 35 mm

 Extinde acoperirea teritoriului cu 50%

la folosirea lentilelor de 15 mm

 Ortofoto de calitate înaltă

Sony a7R, 36 MP, cameră full frame
cu diferite lentile
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Trimble UAS UX5 HP
Părți componente

Field Software 
Aerial Imaging

 Trimble UX5 HP support

 No missions, only blocks

 GPS & Shape file support

 Modem binding

 …

 Trimble Business Center

Photogrammetry Module

– 1-Click processing 

software

– Powerful features for point 

clouds, CAD, surveying,…

 Inpho UASMaster

– Simple photogrammetric 

workflows

– Complete functionality to 

create, edit, refine 

orthophotos, terrain 

models,….

Office Software
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Trimble UAS UX5 HP
Acoperire și rezoluție
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Utilizarea UAS

2017
satul Văratic, raionul Ialoveni
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Utilizarea UAS

2017
satul Văratic, raionul Ialoveni

Pregătirea către zbor

• Verificăm completația UX5 HP:
o Cutia dronei
o Lansatorul (catapulta)
o Piese de schimb

• Încărcăm bateriile:
o UX5 HP
o Camera
o GCS Tableta
o Tracker

• Inspecția vizuală a UAS UX5 HP:
o Fuzelajul
o Aripile
o Motorul
o Elicele
o Tubul Pitot
o Servos
o Tijele
o Filtrul UV

Pregătirea echipamentului:
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Utilizarea UAS

2017
satul Văratic, raionul Ialoveni

Pregătirea către zbor

• Echipament adițional:
o Transport
o GNSS (Baza, Rover)
o Acumulator auto

• GCP:
o Vopsea
o Machet
o Mătură etc.

• Permisiuni:
o Guvernamentale
o APL
o Poliție
o Proprietar de teren

• Asigurare
• Prognoza meteo

o Vîntul
o Precipitații etc.

Pregătiri adăugătoare:

• Certificat de operator
• Echipajul:

o Pilotul principal
o Operator
o Observator
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Utilizarea UAS

2017
satul Văratic, raionul Ialoveni

Pregătirea către zbor

Conform Ordinului Autorității Aeronautice Civile Nr. 10/GEN din 04.05.2016
cu privire la stabilirea zonelor de interdicție a aparatelor de zbor fără pilot pe 
teritoriul Republicii Moldova:
1. Spațiul aerian al Republicii Moldova „FIR Chișinău”, clasa „C”, se consideră 

zonă interzisă pentru zborurile aparatelor de zbor fără pilot.
2. Alocarea zonelor în spațiul aerian al Republicii Moldova „FIR Chișinău”, 

clasa „G”, pentru zborurile aparatelor de zbor fără pilot să se efectueze ca și 
pentru orice alte obiecte materiale, ce utilizează spațiul aerian al Republicii 
Moldova, în corespundere cu prevederile legislației naționale în domeniul 
aeronautic.

Legislație
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Utilizarea UAS

2017
satul Văratic, raionul Ialoveni

Pregătirea către zbor

Conform art. 4 din Legea nr. 143 din 21.06.2012 privind 
controlul spațiului aerian,
Utilizare spațiului aerian al Republicii Moldova, pentru zborurile 
de aerofotografiere și filmare a teritoriului național se 
efectuează în baza unei permisiuni scrise date de Autoritatea 
Aeronautică Civilă, cu avizul obligatoriu al Ministerului Apărării 
și cel al Serviciului de Informații și Securitate.

Legislație
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Utilizarea UAS

2017
satul Văratic, raionul Ialoveni

Pregătirea către zbor

Permisiuni
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Utilizarea UAS

2017
satul Văratic, raionul Ialoveni

Pregătirea către zbor

Permisiuni
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Utilizarea UAS

2017
satul Văratic, raionul Ialoveni

Marcajul semnelor de control (GCP)



Aplicarea Dronelor 

în lucrările de cadastru
Seinic Valeriu

Utilizarea UAS

2017
satul Văratic, raionul Ialoveni



Aplicarea Dronelor 

în lucrările de cadastru
Seinic Valeriu

Utilizarea UAS

2017
satul Văratic, raionul Ialoveni
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Utilizarea UAS

2017
satul Văratic, raionul Ialoveni
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Utilizarea UAS

2017
satul Văratic, raionul Ialoveni
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Utilizarea UAS

2017
satul Văratic, raionul Ialoveni

https://youtu.be/UnlWJggs_bw

https://youtu.be/UnlWJggs_bw
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Utilizarea UAS

2017
satul Văratic, raionul Ialoveni

Prelucrarea datelor
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Utilizarea UAS

2017
satul Văratic, raionul Ialoveni

Prelucrarea datelor
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Utilizarea UAS

2017
satul Văratic, raionul Ialoveni

Prelucrarea datelor
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Utilizarea UAS

2017
satul Văratic, raionul Ialoveni

Prelucrarea datelor
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Utilizarea UAS

2017
satul Văratic, raionul Ialoveni

Prelucrarea datelor
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Utilizarea UAS

2017
satul Văratic, raionul Ialoveni

Rezultate

Ortofoto Modelul Digital al Terenului 
DTM 

Modelul 3D 
Nor de puncte 

PointCloud
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Ortofoto
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Utilizarea UAS

2017
satul Văratic, raionul Ialoveni

Rezultate

Ortofoto
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Ortofoto
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Ortofoto
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Ortofoto
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Ortofoto
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Youtube links for videos:

https://www.youtube.com/watch?v=UO0rgiS3wgw

https://www.youtube.com/watch?v=c9ox4cgWzok

https://www.youtube.com/watch?v=sYfOyriR-ws

https://www.youtube.com/watch?v=Bj5ByZKVNao

https://www.youtube.com/watch?v=okJ29yuywB8

https://www.youtube.com/watch?v=xkHJq89Afyk

https://www.youtube.com/watch?v=7Kwtzdqzwuw

https://www.youtube.com/watch?v=2VFTmTHpeyA

https://www.youtube.com/watch?v=05t-dg6nFpE

https://www.youtube.com/watch?v=UO0rgiS3wgw
https://www.youtube.com/watch?v=c9ox4cgWzok
https://www.youtube.com/watch?v=sYfOyriR-ws
https://www.youtube.com/watch?v=Bj5ByZKVNao
https://www.youtube.com/watch?v=okJ29yuywB8
https://www.youtube.com/watch?v=xkHJq89Afyk
https://www.youtube.com/watch?v=7Kwtzdqzwuw
https://www.youtube.com/watch?v=2VFTmTHpeyA
https://www.youtube.com/watch?v=05t-dg6nFpE


Proiectul Educational for Drone (eDrone) 

574090-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP 

Programul Erasmus+ 

Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior

(2016 - 2019) 

Eugenia Cebotaru, AAP



Dronele reprezintă un element relativ nou 

în peisajul modern, 

dar care reușește să capete teren din ce în ce mai mare
în mai multe segmente. 

Este importantă conștientizarea utilității 

acestor aparate de zbor fără pilot 

astfel încât să poată fi folosite în mod eficient 

în funcție de nevoile care apar.



„Dronele 

sunt unele dintre cele 

mai tari și

mai sofisticate 

jucării 

ale sec. 21.”



„Dronele

promit să transforme 

numeroase domenii 

în deceniile următoare, 

marcând 

o schimbare fără precedent 

în viaţa noastră de zi cu zi.”



Drona

denumită și ca UAV

(Unmanned Aerial Vehicle) -

adică vehicul 

capabil să zboare 

fără un pilot la bord



Istoria dronelor

❑Noi am început să auzim abia acum 2-3 ani 

despre utilitatea dronelor. 

❑Totuși, ele nu sunt creații atât de recente. 

❑Drona a pornit inițial ca un proiect complex al 

armatei.



Istoria dronelor

Primele drone au fost gândite şi testate 

în 1916 de către A.M Low, 

iar 

Nikola Tesla 

le-a descris cu un an mai devreme.



Dronele civile

sunt controlate

wireless

prin intermediul

unei telecomenzi sau a unor aplicații
instalate pe smartphone cu SO 

Android sau iPhone.



Cu ce dispozitiv putem echipa o dronă?

Drona are nevoie de un dispozitiv care să poată 
capta imaginile văzute de la înălțime.

Drona poate fi echipată cu mai multe dispozitive, 
în funcție de domeniul civic de activitate: 
▪ fotocameră de înaltă definiție, 

▪ videocameră de înaltă definiție, 

▪ diverse camere video cu infraroșu, 

▪ telemetre,

▪ senzori,
▪ radare etc.



Statistica privind nr. de drone

La momentul de față, în RM nu avem o statistică privind 
numărul de drone care survolează spațiul aerian, întrucât:

➢domeniul nu este reglementat, 

➢iar persoanele care dețin o astfel de aeronavă

➢nu sunt obligate să declare deținerea unei drone. 



Evoluția și utilizarea dronelor 

este un subiect actual abordat și de UE,

Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) din RM,

împreună cu alte autorități responsabile, 

pregătește deja un proiect de lege, 

care va reglementa acest domeniu în țara noastră.



Conf. datelor Autorității Aeronautice Civile:

În prezent, drona este cel mai căutat gadget din
țară.

➢ Ținând cont de aceste date, trebuie să fim conștienți că
tehnologia nu este foarte sigură, 

➢ în special atunci când nu există un cod de reglementări,

➢ astfel utilizarea dronelor poate să manifeste anumite RISCURI. 



Riscurile utilizării unei drone sunt următoarele: 

➢ riscuri p/u securitatea națională; 
➢ siguranța traficului (riscul unei coliziuni cu o aeronavă); 
➢ prăbușirea dronei într-un spațiu public, aglomerat; 
➢ imixtiune în viața privată; 
➢ asasinarea unor persoane. 

Un risc major este reprezentat de:
➢ lipsa unei reglementări în ceea ce privește

categoria de vârstă impusă prin lege p/u operarea
dronelor.



Subiectul dronelor 

▪ Și în UE la momentul de față, încă nu este
reglementat, termenul limită de reglementare fiind
anul 2020.

▪ Totuşi, unele ţări din UE încearcă să reglementeze
de sine stătător la nivel naţional utilizarea dronelor. 

▪ Totuși, cele mai indicate și relevante reglementări
urmează să fie elaborate în cadrul normativ la nivel
internațional, pe parcursul următorilor ani.



Convenția de la Riga

În același timp, trebuie să menționăm, că în:

➢ Convenția de la Riga, privind utilizarea dronelor de către civili,

➢ se cere țărilor UE să adopte legi specifice p/u fiecare țară,

➢ ținând cont de caracteristica dronelor,

➢ acestea fiind grupate în clase diferite, în funcție de greutate. 



Până în prezent, statele:
➢ Germania - ianuarie 2017, 

➢ Portugalia - decembrie 2016, 

➢ Franța - septembrie 2016, 

➢ Italia - iulie 2016, 

❑ au adoptat deja asemenea acte normative de comun
acord, 

❑ au specificat că nu cer înregistrarea dronelor ușoare,

❑ au specificat că nu cer nici autorizație de survol p/u 
acestea.



Datele internaționale:

Dacă ar fi să facem referire cu privire la utilizarea
de drone, putem menționa că:
➢ SUA - lider la capitolul utilizării dronelor în operațiuni militare;

➢ UE - lider la capitolul utilizării dronelor civile.



Trebuie de menționat, 

că scopurile utilizării dronelor

sunt în continuă expansiune. 

Fiind niște aeronave fără pilot relativ noi pe piață, 

la momentul de față, încă se descoperă

noi moduri de utilizare a dronelor. 



Unde sunt folosite dronele?
Principalii utilizatori de drone civile sunt: 
❑ administrațiile publice (APC, APL), 
❑ agricultură, 
❑ jurnalism, 
❑ forțele de securitate publică cum ar fi: 

➢ poliție, 
➢ pompieri, 
➢ protecție civilă, etc., 

❑ instituțiile de cercetare, 
❑ profesionaliștii în construcții, 
❑ agenții imobiliare, și, bineînțeles, 
❑ persoane fizice - cel puțin deocamdată. 



Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 

și Mediului
Utilizarea dronelor în agricultură



Agricultura tradițională - Agricultura inteligentă

Are loc revoluționarea 

agriculturii tradiționale 

spre agricultura inteligentă.

Drone agricole: 

cerința de bază p/u o 

agricultură inteligentă



Agricultură și  zootehnie



Protcția mediului și biodiversității



Astăzi, dronele pot fi folosite p/u:

Activitățile din domeniul agricol:

➢drona poate survola peste culturile de mari
dimensiuni întinse pe ha întregi de pământ, 

➢astfel urmărirea evoluției plantelor poate fi mult
mai ușoară, 

➢iar proprietarul poate primi imagini prețioase în
timp real;



Utilizarea dronelor în agricultură

p/u supravegherea culturilor întinse poate:

➢influența major productivitatea culturilor 
agricole;

➢minimiza costurile de monitorizare a culturilor 

prin alte tehnologii.



Beneficiile utilizării dronelor în agricultură:

creșterea randamentului culturilor agricole;

economisirea timpului;

ușurința utilizării acestei tehnologii;

monitorizarea întregii culturi;

diagnosticarea stării de sănătate sau stres a 
vegetației;



Beneficiile utilizării dronelor în agricultură:

maximizarea randamentului privind realizarea 
investițiilor viitoare;

limitarea pierderilor prin identificarea problemelor 
apărute în culturile agricole în timp util;

accesul la informațiile de care avem nevoie în timp util 
p/u intervenție rapidă;

măsurători de meteorologie ce pot anunța evenimente 
nefavorabile, precum seceta sau inundațiile, ce 
influentează aceste domenii de activitate;



Beneficiile utilizării dronelor în agricultură:

cartarea zonelor afectate de dezastre ecologice
p/u evaluarea daunelor asupra culturilor;

cartografierea integrată a terenurilor agricole;

stabilirea cu exactitate a hotarelor culturilor;

recensământul anumitor specii;



Beneficiile utilizării dronelor în agricultură:

recepționarea imediată a informațiilor legate de starea de 

sănătate a culturilor prin intermediul funcțiilor dezvoltate de 
drone agricole;

monitorizarea culturilor agricole de către autorități sau UE

care dorește să vadă dacă persoanele ce primesc subvenții 

cultivă plantațiile pe care le-au declarat în acte;

mecanismele de siguranță în exploatarea dronelor impun 

revenirea întotdeauna la locația originală de decolare.



Astăzi, dronele pot fi folosite p/u:

➢ a monitoriza situația parcurilor naționale. 

➢ fie că se dorește urmărirea florei, 

➢ fie că se dorește urmărirea faunei,

➢ fie că se dorește urmărirea unor comportamente umane,

➢ putem încadra și funcția de prevenire a unor nenorociri, 
așa cum sunt, de exemplu, incendiile;

➢ dronele sunt perfecte și pot fi folosite cu succes de către
autorități;



Serviciul 

Vamal



Astăzi, folosind drone:

➢autoritățile pot preveni imigrația ilegală.

➢controlul de frontieră, o operațiune foarte 
importantă p/u a preveni emigrările ilegale;

➢dronele se înalță în aer și monitorizează în orice
moment frontierele, 

➢p/u a garanta că nimic nu intră sau iese din țară
fără știrea personalului autorizat;



Jurnalizm



Astăzi, dronele:

➢ sunt echipamente extrem de utile în domeniul
jurnalismului. 

➢ Reporterii pot folosi în scop de informare non-militar
dronele și pot obține dovezi de necontestat pe baza
cărora își pot scrie materialele;



Arheologic



Astăzi, dronele pot fi folosite p/u:
a monitoriza locațiile

arheologice, 

dificil de investigat

de altfel de către om.

O dronă este:

➢mică, 

➢ușoară, 

➢ zboară peste tot, 

➢este foarte practică

➢ în domeniul arheologic.



Cartografiere operativă  (relief)

TOPOGRAFIE



Astăzi, dronele pot fi folosite p/u:
➢ cartografiere, 

➢ măsurători geofizice,

➢ măsurători geomagnetice,

➢ teledetecție de proximitate; 

➢se pot detecta construcțiile neautorizate pe
anumite terenuri, etc.



Dronele pot fi folosite p/u:

➢ autoritățile care trebuie să realizeze inspecții

➢ în zone dificil de parcurs:

➢linii de înaltă tensiune, 
➢liniilor electrice,
➢conducte, 
➢apeducte, 
➢poduri, 
➢baraje etc.



Ministerul Sănătății, 

Muncii 

și 

Protecției Sociale



Astăzi, Dronele pot fi folosite:

➢ Transportul unor obiecte cu dimensiuni reduse, până la câteva kg.

➢ În zonele critice, afectate de anumite calamități, se poate face:

➢transportul unor alimente cu o dronă civilă sau 

➢chiar pot fi folosite p/u a căuta supraviețuitori.

➢ În România cu ajutorul unei drone 
➢ a fost surprins și înregistart

➢ accidentul SMURD 
➢ în Lacul Siutghiol, când unele
➢ din victime erau încă în viață.



Astăzi, dronele pot fi folosite:

Transportarea de obiecte de mici dimensiuni în 
zone:
❑ avariate, 

❑ lovite de fenomene naturale:

➢cutremure, 

➢inundații, 

➢incendii,
➢înzăpeziri, etc.



Accidente



Accidente



Incendii



Ministerul 

Apărării



Misiunile de căutare și salvare 
vor fi executate în mod diferit în viitor, datorită acestor 
dispozitive. 

Acestea oferă pur și simplu o acoperire mult mai rapidă a 
terenului de căutare și, cu capacitatea de a purta diferite 
dispozitive, cum ar fi senzorii de căldură, aceste chestii vor 
face cu siguranță găsirea pe cineva mult mai ușor și mai rapid. 

În Canada, o victimă a unui accident de mașină, 

dezorientată, a rătăcit în noaptea rece. 

Cu ajutorul unui drone, căutarea a durat puțin și persoana a fost 
salvată din cauza senzorilor de căldură echipați pe dronă.



MISIUNILE DE CĂUTARE ȘI SALVARE



Operaţiuni de salvare pe apă



Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii și Cercetării



Un liceu din Belgia foloseşte drone pentru a-i 
prinde pe elevii trişori la examene.



Turism



RECREERE



Monitorizarea timpului - vânătoarea de uragan

Una dintre utilizări practice care vor însemna multe pentru omenire este cu 
siguranță posibilitatea de a privi vremea pe care UAV-urile le pot oferi. 

NASA, în colaborare cu NOAA și Northrop Grumman, experimentează drone
care pot petrece peste 30 de ore în aer. 

Aceste drone specifice sunt destinate vânătorii de uragan.

Acest mod de monitorizare a uraganelor va ajuta foarte mult cu posibilitatea 
de a prezice aceste vânturi îngrozitoare, care prezintă un pericol grav pentru 
mulți oameni din întreaga lume. 
În timp ce NASA se concentrează pe utilizarea acestor drone mari, o altă 

echipă de oameni de la Universitatea din Florida încearcă să facă același 
lucru cu mini drone foarte rezistente, care sunt folosite pentru a intra în uragane 
și pentru a obține informațiile necesare în ceea ce privește proprietățile 
uraganelor cum ar fi umiditatea, presiunea și temperatura. 

Această aplicație dronă va ajuta cu siguranță oamenii de știință să înțeleagă 
mai bine modul în care formează uraganele, ceea ce le poate face previzibile 
în viitor.



Ministerul 

Justiției



Astăzi, dronele pot fi folosite:
Orice fotograf sau cameraman profesionist trebuie să aibă în kit-ul
său o dronă profesională cu care să surprindă cele mai frumoase
cadre. 

De exemplu: se pot obține imagini de vis de la:

➢ filmări sau imagini obținute din mediu aerian, fără a 
avea scop militar, așa cum se întâmplă în jurnalism;

➢ filmari profesionale din diverse unghiuri, așa cum este 
necesar p/u a filma anumite cadre p/u filme 
profesionale de cinema;

➢ imaginile captate cu o dronă p/u filmat pot fi incluse în
scurtmetraje sau chiar în filme;

➢nunți, botezuri, cununii, mitinguri etc. 



Ministerul Economiei 

și Infrastructurii



Taxi - Prima dronă pentru pasageri din lume

➢ Și-a plimbat clientul, în premieră, într-un tur aerian, al orașului 
Guangiu din China.

➢ Pasagerul aflat în cabină nu pilotează aparatul de zbor, care 
este controlat de la distanță, printr-un sistem automat. 
Compania chineză, care a lansat drona, spune că 
deocamdată poate zbura 20-25 min, la o viteză de 100
km/oră.

➢ Dar cel care se urcă în acest taxi aerian trebuie să aibă cel 
mult 100 kg. Propulsia este asigurată, de motoare electrice.

➢ Chinezii au încheiat deja un contract cu autoritățile din Dubai, 
p/u un plan de dezvoltare a unei flote de taxiuri aeriene.



Prima dronă pentru pasageri în China



Industrie prelucrătoare şi extractivă



Inspectarea  reţelelor electrice



Telecomunicaţii



Asigurare



Numeroase locuri în afara casei noastre sunt inaccesibile și, datorită 
fluctuațiilor meteorologice constante, apar anumite schimbări. 

Lăsarea acestor greșeli minore netratate duce la daune grave pe termen 
lung, ceea ce poate fi destul de stresant pentru bugetul nostru. 

Cu toate acestea, cu utilizarea regulată a dronelor, verificarea părților 

vitale ale acoperișului sau a coșului de fum este o bucată de prăjitură și, 
datorită camerelor de înaltă calitate situate pe dron-uri, se observă că 

orice tip de deteriorare este mai ușor ca niciodată



IVRARE ȘI MARKETING

Companiile mari, cum ar fi Amazon, pregătesc drone pentru 

servicii de livrare instantanee. Acest concept este adoptat 

de numeroase companii din întreaga lume, deoarece este o 

modalitate eficientă de livrare a mărfurilor în mai puțin de o 

jumătate de oră până la destinații foarte lungi. Există o 

serie de legi care ar trebui încorporate pentru a face 

această metodă de livrare viabilă, dar se pare că acest lucru 

se va întâmpla în viitorul apropiat. S-ar putea să ne 

așteptăm ca dronii să ne livreze bunuri foarte curând.

Un alt concept interesant pe care l-au urmat alte companii 

este marketing-ul drone. Datorită faptului că zgârie-norii au 

ferestre enorme, unele companii din Rusia au efectuat mai 

multe campanii de marketing cu fluturași agățați pe drone. 

Cei care lucrează pot observa publicitatea. Deoarece acesta 

este un nou mod de marketing, este foarte eficient 

deoarece atrage atenția multor oameni în clădire. Acest 

mod inovator de marketing are un potențial foarte mare, 

datorită faptului că cantitatea de zgârie-nori, plină de 

milioane, crește în fiecare zi în numeroase orașe din 

întreaga lume.



• O patiserie din SUA (Denver) livrează gogoși la domiciliu, cu 
drona. 

• Primarul orașului Denver:

➢“Este foarte interesant!

➢Acesta e viitorul, 

➢Așa vom deveni o națiune de secol 21, mai eficientă.”



Tipuri de drone



Tipuri de drone

Există mai multe tipuri de drone, 

iar acestea variază 

în funcție de performanțele 

pe care le pot atinge și nemijlocit 

de caracteristicile tehnice.



Caracteristicile tehnice: 

capacitățile camerei foto;

 distanța de zbor; 

 autonomia bateriei;



Tipuri de drone 

în funcție de dimensiuni



Tipuri de drone în funcție de dimensiuni:

 Drone foarte mici (nano);

 Drone mici;

 Drone medii;

 Drone mari.



Drone foarte mici (nano):

➢Aceste drone sunt de obicei foarte mici și sunt
proiectate să se potrivească în spații la fel.

➢Acestea ar putea fi la fel de mici ca o insectă, având
numai câțiva centimetri în lungime și lățime.

➢Majoritatea acestor drone sunt folosite de obicei de
cei care doresc să obțină informații despre o
persoană.

➢Aripile acestor drone sunt
proiectate astfel încât să se
potrivească în spații foarte înguste.



Drone mici:
➢ Aceste drone sunt mici, dar nu sunt la fel de mici ca

dronele nano.
➢ În mod normal, acestea pot fi ridicate cu ușurință cu

brațele, aruncate în aer și lăsate să se îndepărteze singure.
➢ În general, aripile acestor drone sunt fixe.

• Compania Ehang a produs drone 
• mai mici și speră să concureze cu 
• cel mai mare producator de drone, 
• Compania chineză DJI.



Drone medii:
➢sunt mult mai mari decât dronele mici,

➢dar sunt puțin mai mici decât aeronavele mici.

➢cântăresc până la 200 kg

➢poate fi nevoie de sprijinul a mai multor
oameni

➢p/u a fi ridicate în aer, de unde să se
îndepărteze singure.



Drone mari:

➢sunt, de obicei, asemănătoare cu aeronavele
mici.

➢sunt utilizate în principal de către armată p/u a
efectua supraveghere specializată în zonele de
război.

➢sunt, de asemenea, folosite ca înlocuitori p/u
avioanele cu echipaj uman.

➢de obicei, armata atașează camere puternice pe
aceste drone, care pot capta imagini de la mare
înălțime.



În prezent, 
 reglementările federale interzic utilizarea dronelor în scopuri comerciale. 

 Însă lucrurile se vor schimba în curând. 

 Peste 100.000 de locuri noi de muncă vor fi create în primii 10 ani după ce dronele 
vor avea permisiunea de a zbura în spațiul aerian american.

 Marile companii sunt dispuse deja să ofere salarii substanțiale viitorilor piloți de 
drone și ingineri ~ 50 $/oră sau peste 100.000 $/an. 

 Printre aceste companii se numără și Facebook, cea mai populară rețea de 
socializare pregătindu-și o echipă specială în acest sens.

 Și Amazon a anunțat că va utiliza drone p/u a livra mici pachete pe distanțe scurte.

 În timp ce Google a achiziționat Titan Aerospace, companie care construiește
drone.



Exemple de aplicații ale dronelor:
➢ p/u măsurători meteorologie;

➢ inspectarea liniilor electrice, de gaz, apeducte, poduri, baraje, etc.;

➢ monitorizarea parcurilor naționale și ale faunei;

➢ p/u controlul de frontiera, de exemplu p/u combaterea imigrațiilor ilegale;

➢ transportarea de obiecte mici în zone critice, lovite de calamități naturale 

(cutremure, inundații, înzăpeziri, etc.);

➢ luarea de măsurători geofizice sau geomagnetice, cartografiere;

➢ efectuarea de filmări sau imagini aeriene cu scop non-militar, de exemplu în 

jurnalism;

➢ filmări profesionale din diverse unghiuri;

➢ pentru ajutor și asistență în situații de urgență;

➢ monitorizarea culturilor agricole;

➢ prevenția și detecția construcțiilor neautorizate, incendiilor de vegetație sau a 

activităților infracționale.



Utilizarea dronelor
Dronele urmează să fie folosite în:

❑ agricultură, 

❑ siguranță publică, 

❑ exploatarea de petrol și gaze, 

❑ respectiv în industria cinematografică.



Concluzii
❑ Numărul dronelor disponibile pe piaţa din țară este

destul de mic, cel puţin p/u moment, însă pe
parcursul timpului lucrurile se vor îmbunătăţi.

❑ Partea bună este că utilizatorii pot deja să aleagă
între modele ieftine fără cameră foto care costă sute
de lei sau modele mai performante că design şi
construcţie, care îţi permit şi să înregistrezi clipuri
video.

❑ Practic, oferta disponibilă în țară este una adresată
fiecărui buzunar.



Concluzii

În fond și la urma urmei, 

avantajele sunt majore, iar dacă potențialul 

dronelor 

este pus în valoare într-un mod corect, 

atunci în mod clar, 

toată lumea are de câștigat.



Concluzii
• Administrațiile publice și forțele de securitate se bucură de 

tehnologia utilă a unor drone civile. 
• Acest domeniu are un potențial enorm p/u viitor și administrațiile

publice ar trebui să facă tot ce pot p/u a nu-l împiedica să se 
dezvolte. 

• Cercetând cu atenție lista de scopuri în care pot fi folosite aceste
drone profesionale p/u filmat, observăm că ele pot fi extrem de 
utile p/u:
➢ poliție, 
➢ pompieri, 
➢ institute de cercetare științifică, 
➢ agenții imobiliare, 
➢ profesioniști din construcții, 
➢ diverse domenii de agricultură, 
➢ geologie etc.



Dronele ne vor schimba cu siguranță viața!

Acestea sunt doar câteva dintre modalitățile prin 
care dronele schimbă lumea în acest moment. 

 Societatea trebuie să introducă alte cereri.

Aceste dispozitive vor economisi mult timp 
necesar pentru numeroase sarcini care necesită 
mulți oameni și acoperă o suprafață mare de 
teren.

Dronele pot veni la îndemână în timpul 
dezastrelor care provoacă o mulțime de pagube 
materiale.



Gențile Dolce & Gabbana
au defilat pe podiumul Săptămânii Modei de 

la Milano, 

aduse de drone



Dolce & Gabbana și-a prezentat colecția de 
genți



Mulțumesc 
pentru atenție!!!
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Didactic Module

date

Name of presenter

Cuprins:

aspecte ale legislației penale;

aspecte ale legislației procesual penale;

aspecte privind activitatea specială de

investigații.



Didactic Module

date

Name of presenter

Latura penală

• Articolul 177. Încălcarea inviolabilităţii vieţii personale.

 alin.1: Culegerea ilegală sau răspîndirea cu bună-ştiinţă a

informaţiilor, ocrotite de lege, despre viaţa personală ce

constituie secret personal sau familial al altei persoane fără

consimţămîntul ei se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă

la 650 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în

folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore.

 alin.(11) Culegerea ilegală a informaţiilor menţionate la

alin.(1), fără consimţămîntul persoanei, cu utilizarea

mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obţinerea ascunsă

a informaţiei, se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la

750 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în

folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore.



Didactic Module

date

Name of presenter

Latura penală

• alin.2: Răspîndirea informaţiilor menţionate la alin.(1):
a) într-un discurs public, prin mass-media;

b) prin folosirea intenţionată a situaţiei de serviciu

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 850
unităţi convenţionale sau cu privarea de dreptul de a
ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită
activitate pe un termen de 1 an, sau cu
muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la
240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în
mărime de la 2000 la 3000 unităţi convenţionale.



Didactic Module

date

Name of presenter

Latura penală

• Latura obiectivă include fapta prejudiciabilă care constă în

acțiune. Acțiunea în acest caz se exprimă prin două modalități:

1. culegerea ilegală a informațiilor, ocrotite de lege, ce

constituie secret personal sau familial al victimei;

2. răspîndirea fără consimțămîntul victimei a acestor informații.

Prima modalitate acțiunii prejudiciabile, constă în adunarea

informațiilor respective prin încălcarea reglementărilor legale (ex.

Înregistrarea audio sau video, fotografierea, interceptarea

convorbirilor la distanță etc.)



Didactic Module

date

Name of presenter

Latura penală

• Articolul 179. Violarea de domiciliu

• (1) Pătrunderea sau rămînerea ilegală în domiciliul sau în reşedinţa
unei persoane fără consimţămîntul acesteia ori refuzul de a le părăsi
la cererea ei, precum şi percheziţiile şi cercetările ilegale,

se pedepsesc cu amendă în mărime de pînă la 650 unităţi convenţionale
sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 200 de
ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.

(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite cu aplicarea violenţei sau cu
ameninţarea aplicării ei

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 550 la 950
unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în
folosul comunităţii de la 140 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la

3 ani.



Didactic Module

date

Name of presenter

Latura penală

• (3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), 

săvîrşite:

a) cu folosirea situaţiei de serviciu;

b) de un grup criminal organizat sau de o 

organizaţie criminală,

se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 5 ani.



Didactic Module

date

Name of presenter

Latura penală

• Articolul 2891. Infracţiuni contra securităţii aeronautice şi contra securităţii aeroporturilor.

 (1) Faptele ce pot periclita securitatea aeronautică şi securitatea aeroporturilor, adică:
a) săvîrşirea unui act de violenţă asupra unei persoane aflate la bordul unei aeronave aflate

în zbor, dacă acest act poate periclita securitatea navei;

 b) săvîrşirea unui act de violenţă asupra unei persoane într-un aeroport care deserveşte aviaţia
civilă, dacă acest act poate periclita securitatea aeroportului;

 c) distrugerea unei aeronave aflate în exploatare sau cauzarea de daune acestei nave care o
scot din funcţiune ori care pot periclita securitatea aeronavei în timpul zborului

 d) plasarea sau o altă faptă ce a condus la plasarea pe bordul unei aeronave aflate în
exploatare, prin orice metodă, a unui dispozitiv ori a unei substanţe capabile să distrugă
această aeronavă sau să-i cauzeze daune care o scot din funcţiune ori care pot periclita
securitatea aeronavei în timpul zborului;

 e) distrugerea sau deteriorarea instalaţiei ori a serviciului de navigaţie aeriană, sau perturbarea
funcţionării lor, dacă aceste acţiuni pot periclita securitatea unei nave aeriene aflate în zbor;

 f) distrugerea sau deteriorarea instalaţiei ori a edificiului unui aeroport care deserveşte aviaţia
civilă sau a unei aeronave situate în aeroport şi care nu se află în exploatare, sau perturbarea
funcţionării serviciului aeroportului, dacă aceste acţiuni pot periclita securitatea aeroportului;

 g) comunicarea unei informaţii cunoscînd că este falsă, dacă prin aceasta se creează pericol
pentru securitatea unei aeronave aflate în zbor,

se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 12 ani.



Didactic Module

date

Name of presenter

Latura penală

• (2) Aceleaşi fapte care au provocat din imprudenţă:
a) vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a 

sănătăţii;
b) decesul unei persoane;
c) alte urmări grave
se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 20 de ani.
(3) Faptele prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite de 

un grup criminal organizat sau de o organizaţie 
criminală,

se pedepsesc cu închisoare de la 15 la 20 de ani sau 
cu detenţiune pe viaţă.



Didactic Module

date

Name of presenter

Latura procesual penală

• Articolul 93 CPP . Probele
(1) Probele sînt elemente de fapt dobîndite în modul stabilit de prezentul cod, 

care servesc la constatarea existenţei sau inexistenţei infracţiunii, la identificarea 
făptuitorului, la constatarea vinovăţiei, precum şi la stabilirea altor împrejurări 
importante pentru justa soluţionare a cauzei.

(2) În calitate de probe în procesul penal se admit elementele de fapt constatate 
prin intermediul următoarelor mijloace:

1) declaraţiile bănuitului, învinuitului, inculpatului, ale părţii vătămate, părţii 
civile, părţii civilmente responsabile, martorului;

2) raportul de expertiză;
3) corpurile delicte;
4) procesele-verbale privind acţiunile de urmărire penală şi ale cercetării 

judecătoreşti;
5) documentele (inclusiv cele oficiale);
6) înregistrările audio sau video, fotografiile;
7) constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale;
8) actele procedurale în care se consemnează rezultatele măsurilor speciale de 

investigaţii şi anexele la ele, inclusiv stenograma, fotografiile, înregistrările şi 
altele.



Didactic Module

date

Name of presenter

Activitatea specială de investigații

• Articolul 1321 CPP . Dispoziţiile generale privind activitatea
specială de investigaţii

(1) Activitatea specială de investigaţii reprezintă totalitatea de 
acţiuni de urmărire penală cu caracter public şi/sau secret efectuate 
de către ofiţerii de investigaţii în cadrul urmăririi penale numai în 
condiţiile şi în modul prevăzute de prezentul cod.

(2) Măsurile speciale de investigaţii se dispun şi se efectuează 
dacă sînt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

1) pe altă cale este imposibilă realizarea scopului procesului penal 
şi/sau poate fi prejudiciată considerabil activitatea de administrare a 
probelor;

2) există o bănuială rezonabilă cu privire la pregătirea sau 
săvîrşirea unei infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional 
de grave, cu excepţiile stabilite de lege;

3) acţiunea este necesară şi proporţională cu restrîngerea 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.



Didactic Module

date

Name of presenter

Activitatea specială de investigații

• Articolul 1327 CPP . Supravegherea domiciliului prin
utilizarea mijloacelor tehnice ce
asigură înregistrarea

(1) Supravegherea domiciliului prin utilizarea mijloacelor tehnice 
de înregistrare audio sau video presupune monitorizarea 
domiciliului din exterior, fără acordul proprietarului sau posesorului, 
dacă există temeiuri de a considera că acţiunile, convorbirile, alte 
sunete sau evenimente ce se produc în acel domiciliu pot conţine 
informaţii despre circumstanţele faptei care urmează a fi probate.

(2) Supravegherea domiciliului prin utilizarea mijloacelor tehnice 
ce asigură înregistrarea se dispune pe o perioadă de 30 de zile, cu 
posibilitatea prelungirii pînă la 3 luni, însă nu mai mult de durata 
urmăririi penale.
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Cuprins:

 Noțiuni introductive;

 Abordări legislative naționale;

 Abordări legislative internaționale;

 Jurisprudența CEDO;

 Concluzii.
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date

Name of presenter

Utilizarea dronelor: unele aspecte dintre viața 

privată și necesittățile publice.

 Drona reprezintă un aparat de zbor dotat cu dispozitiv
de înregistrare foto/video, capabil să zboare autonom
sau să fie pilotat de la distanţă.

 Dreptul la respectarea vieţii private este dreptul la
intimitate, dreptul de a trăi așa cum dorești, protejat de
publicitate. Noţiunea de viaţă privată cuprinde elemente
care se raportează la identitatea unei persoane, precum
numele, fotografia, integritatea fizică şi morală ale
acesteia. Garanţia oferită la art. 8 din Convenţie este
destinată, în esenţă, pentru a asigura dezvoltarea, fără
ingerinţe externe, a personalităţii fiecărui individ în
raport cu semenii săi.



Didactic Module

date

Name of presenter

Utilizarea dronelor: unele aspecte dintre 

viața privată și necesittățile publice.

Comisia de la Veneția definește spațiul public

drept un spațiu care poate fi accesat, în principiu, de

către orice persoană, în mod liber, oricînd și în orice

circumstanță.

 În sens material/fizic, spațiul privat reprezintă un

spațiu la care accesul poate fi restricționat de lege

sau de persoana care deține acest spațiu. În

principiu, spațiile private nu sunt deschise publicului

și nu pot fi accesate de orice, oricînd și în orice

circumstanțe.
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date

Name of presenter

Utilizarea dronelor: unele aspecte dintre 

viața privată și necesittățile publice.

 Interesul societăţii reprezintă interesul public (şi nu

simpla curiozitate a indivizilor) faţă de evenimentele

ce ţin de exercitarea puterii publice într-un stat

democratic sau faţă de alte chestiuni care, în mod

normal, trezesc interesul societăţii.

Persoana publică este acea persoană care exercită

funcţii publice sau o altă persoană care, în virtutea

statutului, poziţiei sociale sau altor circumstanţe,

trezeşte interesul public.



Didactic Module

date

Name of presenter

Utilizarea dronelor: unele aspecte dintre 

viața privată și necesittățile publice.

 Art. 28 din Constituția Republicii Moldova: Statul respectă şi
ocroteşte viaţa intimă, familială şi privată.

 Art.10 al legii nr. 133 cu privire la protecția datelor cu caracter
personal: Prelucrarea datelor cu caracter personal şi
libertatea de exprimare. Prevederile art. 5, 6 şi 8 nu se
aplică în situaţia în care prelucrarea datelor cu caracter
personal se face exclusiv în scopuri jurnalistice, artistice
sau literare, dacă aceasta se referă la date care au fost
făcute publice în mod voluntar şi manifest de către subiectul
datelor cu caracter personal sau la date care sînt strîns
legate de calitatea de persoană publică a subiectului
datelor cu caracter personal sau de caracterul public al
faptelor în care acesta este implicat, în condiţiile legii cu
privire la libertatea de exprimare.



Didactic Module

date

Name of presenter

Utilizarea dronelor: unele aspecte dintre 

viața privată și necesittățile publice.
 Art. 32 din Constituția Republicii Moldova:

 alin.1: Oricărui cetăţean îi este garantată libertatea
gîndirii, a opiniei, precum şi libertatea exprimării în
public prin cuvînt, imagine sau prin alt mijloc posibil.

 alin.2: Libertatea exprimării nu poate prejudicia
onoarea, demnitatea sau dreptul altei persoane la viziune
proprie.

 alin.3: Sînt interzise şi pedepsite prin lege contestarea şi
defăimarea statului şi a poporului, îndemnul la război de
agresiune, la ură naţională, rasială sau religioasă,
incitarea la discriminare, la separatism teritorial, la
violenţă publică, precum şi alte manifestări ce atentează
la regimul constituţional.



Didactic Module

date

Name of presenter

Utilizarea dronelor: unele aspecte dintre 

viața privată și necesittățile publice.

 Legea nr. 64/2010 cu privire la libertatea de exprimare:

 Art.3 alin.1: Orice persoană are dreptul la libertatea de
exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de a căuta, de
a primi şi de a comunica fapte şi idei.

 Art.3 alin3: Exercitarea libertăţii de exprimare poate fi
supusă unor restrîngeri prevăzute de lege, necesare într-o
societate democratică pentru securitatea naţională,
integritatea teritorială sau siguranţa publică, pentru a
apăra ordinea şi a preveni infracţiunile, pentru a proteja
sănătatea şi morala, reputaţia sau drepturile altora,
pentru a împiedica divulgarea de informaţii confidenţiale
sau pentru a garanta autoritatea şi imparţialitatea puterii
judecătoreşti.



Didactic Module

date

Name of presenter

Utilizarea dronelor: unele aspecte dintre 

viața privată și necesittățile publice.

 Art.4 alin.1: Statul garantează libertatea de exprimare a

mass-mediei. Nimeni nu poate interzice sau împiedica mass-

media să răspîndească informaţii de interes public decît în

condiţiile legii.

 alin.2: Mass-media are sarcina de a informa publicul asupra

problemelor de interes public şi de a efectua, în conformitate

cu responsabilităţile sale, investigaţii jurnalistice în probleme

de interes public.

 alin3: Pe lîngă garanţiile prevăzute la art. 3, libertatea de

exprimare a mass-mediei admite şi un anumit grad de

exagerare sau chiar provocare, cu condiţia să nu se

denatureze esenţa faptelor.
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date

Name of presenter

Utilizarea dronelor: unele aspecte dintre 

viața privată și necesittățile publice.

 Art.6 alin.1: Orice persoană are libertatea de a

primi informaţii de interes public prin intermediul

mass-mediei.

 alin.2: Apărarea onoarei, demnităţii sau reputaţiei

profesionale nu poate prevala asupra libertăţii

publicului de a primi informaţii de interes public.
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date

Name of presenter

Utilizarea dronelor: unele aspecte dintre viața 

privată și necesittățile publice.

 Art.10 alin.1: Orice persoană are dreptul la respectul vieţii private
şi de familie.

 alin.2: Dreptul la respectul vieţii private şi de familie nu se extinde
asupra informaţiilor despre viaţa privată şi de familie răspîndite cu
acordul expres sau tacit al persoanei sau obţinute în locurile
publice cînd persoana nu poate conta, în mod rezonabil, pe
intimitate.

 alin.3: Nimeni nu poate fi tras la răspundere pentru că a făcut
publice informaţii despre viaţa privată şi de familie a persoanei
dacă interesul public de a le cunoaşte depăşeşte interesul persoanei
vizate de a nu răspîndi informaţia.

 alin.4: În cazul răspîndirii informaţiei despre viaţa privată şi de
familie cu încălcarea prevederilor alin. (3), persoana poate solicita
exprimarea scuzelor şi compensarea prejudiciului moral şi material
cauzat.
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Name of presenter

Utilizarea dronelor: unele aspecte dintre viața 

privată și necesittățile publice.

 Art.11 alin.1: Persoanele publice şi persoanele fizice care

exercită funcţii publice au dreptul la respectul vieţii private şi

de familie.

 alin.2: Informaţiile despre viaţa privată şi de familie a

persoanelor publice şi a persoanelor fizice care exercită

funcţii publice pot fi dezvăluite dacă aceste informaţii prezintă

interes public. Răspîndirea informaţiilor respective nu trebuie

să ducă la prejudicii nejustificate terţilor.

 alin.3: Dacă persoanele publice şi persoanele fizice care

exercită funcţii publice provoacă ele însele atenţia asupra

aspectelor din viaţa lor privată şi de familie, mass-media are

dreptul să cerceteze aceste aspecte.
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Name of presenter

Utilizarea dronelor: unele aspecte dintre 

viața privată și necesittățile publice.

 Declarația universală a drepturilor omului, art.12: Nimeni

nu va fi supus la imixtiuni arbitrare în viaţa sa personală, în

familia sa, în domiciliul lui sau în corespondenţa sa, nici la

atingeri aduse onoarei şi reputaţiei sale. Orice persoană are

dreptul la protecţia legii împotriva unor asemenea imixtiuni

sau atingeri.

 Pactul universal cu privire la drepturile civile și politice,

art.17: (1)Nimeni nu va putea fi supus vreunor imixtiuni

arbitrare sau ilegale în viaţa particulară, în familia, domiciliul

sau corespondenţa sa, nici la atingeri ilegale aduse onoarei şi

reputaţiei sale. (2) Orice persoană are drept la protecţia legii

împotriva unor asemenea imixtiuni sau atingeri.



Didactic Module

date

Name of presenter

Utilizarea dronelor: unele aspecte dintre 

viața privată și necesittățile publice.

 Convenția europeană a drepturilor omului, art.8: pct.1

Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi

de familie, a domiciliului său şi a corespondenţei sale.

 pct.2 Nu este admis amestecul unei autorităţi publice în

exercitarea acestui drept decât în măsura în care acesta este

prevăzut de lege şi constituie, într-o societate democratică, o

măsură necesară pentru securitatea naţională, siguranţa

publică, bunăstarea economică a ţării, apărarea ordinii şi

prevenirea faptelor penale, protecţia sănătăţii, a moralei, a

drepturilor şi a libertăţilor altora.
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Name of presenter

Utilizarea dronelor: unele aspecte dintre 

viața privată și necesittățile publice.

Convenția europeană a drepturilor omului, art.10:

 pct.1: Orice persoană are dreptul la libertate de

exprimare. Acest drept include libertatea de opinie şi

libertatea de a primi sau a comunica informaţii ori

idei fără amestecul autorităţilor publice şi fără a ţine

seama de frontiere. Prezentul articol nu împiedică

Statele să supună societăţile de radiodifuziune,

cinematografie sau televiziune unui regim de

autorizare.
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Utilizarea dronelor: unele aspecte dintre 

viața privată și necesittățile publice.

 Art.10, pct.2: Exercitarea acestor libertăţi ce
comportă îndatoriri şi responsabilităţi poate fi
supusă unor formalităţi, condiţii, restrângeri sau
sancţiuni prevăzute de lege care, într-o societate
democratică, constituie măsuri necesare pentru
securitatea naţională, integritatea teritorială sau
siguranţa publică, apărarea ordinii şi prevenirea
infracţiunilor, protecţia sănătăţii, a moralei, a
reputaţiei sau a drepturilor altora, pentru a
împiedica divulgarea informaţiilor confidenţiale sau
pentru a garanta autoritatea şi imparţialitatea puterii
judecătoreşti.
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Practica CEDO

• Hotărârea Karhuvaara şi Iltalehti c. Finlandei, 16 noiembrie

2004: soțul unei deputate finlandeze a fost prins în

stare de ebrietate alcoolică la volanul autoturismului

său, agresând un polițist. Ulterior, presa a publicat un

articol cu titlul ,,Soția lui este președintele

Comitetului pentru Educație și Cultură din Parlament

– avocat din Seinajoki, lovește un polițist într-un

restaurant”.
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Practica CEDO

• CEDO a constatat că statul nu a putut justifica destul
ingerința în dreptul la libertatea de exprimare a
jurnaliştilor, cu scopul de protecţie a dreptului la viaţă
privata a avocatului și soţiei lui, care era deputat în
Parlamentul finlandez. Curtea de asemenea statuează
rolul mas-mediei de a informa societatea în domenii de
interes public, acest drept jurnalistic incluzând şi
capacitatea de a exagera sau a provoca, dar fără a întrece
anumite limite și a aduce atingere drepturilor altor
persoane. Astfel, limitele criticii permise unui deputat
sunt mai largi decât în cazul unui cetăţean neimplicat în
sfera publică. CEDO a hotărât că nu a existat o ingerinţă
gravă în viaţa privată a deputatului.
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Practica CEDO

• În Hotărârea Von Hannover c. Germaniei, 24 Iunie,
2004, Prințesa Caroline Von Hannover dorea
împiedicarea publicării în continuare de către presă a unor
poze realizate de papparazi care i-ar încălca dreptul la
viața privată și imagine. La 13 aprilie 2000, Curtea
Federală Constituțională decide că pozele nu reprezentau
o ingerință în viața privată a reclamantei. Ulterior, CEDO
hotărăște că publicarea pozelor reprezintă o încălcare a
art. 8 CEDO, statuând că instanțele germane nu au
realizat un echilibru corect între interesul public și viața
privată a reclamantei. Astfel chiar dacă publicul are
dreptul la informație, în acest caz acesta nu se aplică,
deoarece reclamanta avea o ,,așteptare legitimă” că viața
ei privată va fi protejată.
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Practica CEDO

• Într-o altă cauză (Minelli împotriva Elveției, decizia nr.
14991/02 din nr. 14991/02, 14 iunie 2005), Curtea a declarat
capătul de cerere inadmisibil, menţionând, în special, că
reclamantul nu putea solicita o respectare absolută a vieţii sale
private, având în vedere că el însuşi s-a expus public. Speța se
referă la apariţia într-o publicaţie săptămânală a unui articol în
care domnul Minelli, avocat şi jurnalist care a luat parte în
mod frecvent la dezbateri publice în mass-media, era calificat
drept „braconier”, cu referire la activitatea sa de consilier în
cadrul unui lanţ de supermarketuri. Invocînd art. 8,
reclamantul s-a plâns că, prin utilizarea termenului „braconier”
şi publicarea fotografiei sale în articolul în cauză, a fost
încălcat dreptul său la respectarea vieţii private.



Didactic Module

date

Name of presenter

Practica CEDO

• În cauza Mosley împotriva Marii Britanii (nr. 48009/08 din

15/09/2011), reclamantul, Max Mosley, fost preşedinte al

Federaţiei Internaţionale a Automobilelor, o asociaţie

nonprofit care se numără printre structurile de conducere ale

campionatului mondial de Formula 1, s-a plîns pe marginea

publicării în săptămînalul News of the World şi pe site-ul web

al acestuia a unor articole, imagini şi clipuri video care

dezvăluiau detalii referitoare la viaţa sexuală a domului

Mosley.



Didactic Module

date

Name of presenter

Practica CEDO

• Acesta a contestat lipsa unei obligaţii legale impuse de Marea

Britanie mass-mediei în legătură cu avertizarea prealabilă a

persoanelor care fac obiectul unor reportaje cu privire la

intenţia acestora de a le publica, astfel încât persoanele

respective să dispună de posibilitatea de a împiedica

publicarea acestora prin solicitarea pronunţării unei ordonanţe

provizorii. Curtea a stabilit lipsa încălcării dispoziţiilor art. 8,

menţionând că obligaţia impusă mass-mediei de avertizare

prealabilă a persoanelor care urmează să facă obiectul unor

articole nu este conţinută în textul Convenţiei.



Didactic Module

date

Name of presenter

Practica CEDO

• Un rol special îl are presa, care are sarcina de „cîine public de

pază” al democraţiei. Adiţional, libertatea jurnalistică mai

acoperă şi posibile recurgeri la exagerări sau chiar provocări.

• cauza De Haes și Gijsels împotriva Belgiei, 19983/92 din

24.02.1997);

• cauza Prager şi Oberschlis c. Austria (nr. 15974/90 din aprilie

1995).

• Criticele foarte severe împotriva integrităţii personale şi

profesionale ale magistratului, pe care le-a exprimat

reclamantul, erau lipsite de bună-credinţă şi nu respectau

regulile eticii jurnalistice.

https://www.juridice.ro/wp-content/uploads/2016/07/002-9436.pdf
https://www.juridice.ro/wp-content/uploads/2016/07/prager_and_oberschlick_v_austria.pdf


Didactic Module

date

Name of presenter

Practica CEDO

• Un criteriu pe care Curtea îl analizează reprezintă contribuția

informațiilor, fotografiilor, filmărilor la o dezbatere de interes

general.

• (Cauza White împotriva Suediei, nr. 42435/02 din 19

septembrie, 2006);

• (Cauza Nikowitz şi Verlagsgruppe News GmbH împotriva

Austriei, nr. 5266/03 din 22/05/2007);

• Cauza von Hannover împotriva Germaniei (nr. 2 – Cererile

nr. 40660/08 şi 60641/08).

https://www.juridice.ro/wp-content/uploads/2016/07/White-v-Sweden-ECHR-19-Sept-2006.pdf
https://www.juridice.ro/wp-content/uploads/2016/07/Nikowitz-v-Austria-ECHR-22-Feb-2007.pdf
https://www.juridice.ro/wp-content/uploads/2016/07/17_12_2012__53270_ro.doc


Didactic Module

date

Name of presenter

Concluzii

• Orice filmare prin intermediul unei drone trebuie

privită în contextul circumstanțelor fiecărei

situații concrete, analizând echilibrul între

diferitele interese și drepturile fundamentale.

Pentru a stabili dacă o filmare cu drona este sau

nu legală urmează a fi analizate: interesul

societății în informația filmată, statutul public a

persoanei filmate, locul unde este capturată

imaginea, conținutul imaginii în cauză, scopul

filmării, precum și alte aspecte relevante cauzei.
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Prezentare generala a dronelor
• Tehnologia UAS are un potential imens pentru evolutia

aplicatiilor si serviciilor civile in general datorita

capacitatilor lor operationale:

• Reducerea timpului si resurselor necesare pentru 

desfasurarea unei activitati

• Atingerea locatiilor cu acces limitat 

• Automatizarea proceselor 

• Diversificarea 

• Reducerea impactului asupra mediului



Istoria dronelor

• 1914-1918 – primele
“drone”

• 1955-1975 – primele
drone pentru spionaj

• 1994 – Primul Predator 

Liberty Eagle sau “Kettering Bug” (sursa: The United States Air Force )

An MQ-1 Predator
Sursa: U.S. Air Force Photo / Lt. Col. Leslie Pratt

• 2001 – primele versiuni cu arme



Clasificarea dronelor

Unmanned aerial Vehicles classification based on weight and range (source: Gaurav, Babankuma and Lini, 2018)

Marime Greutatea maxima Distanta maxima Aerodinamica

Nano 200 grams 5 Km Fixed‐wing, multirotor

Micro 2 Kg 25 Km Fixed‐wing, multirotor

Mini 20 Kg 40 Km Fixed‐wing, multirotor

Light 50 Kg 70 Km Fixed‐wing, Multirotor

Small 150 Kg 150 Km Fixed‐wing

Tactical 600 Kg 150 Km Fixed‐wing

MALE 1000 Kg 200 Km Fixed‐wing

HALE 1000 Kg 250 Km Fixed‐wing

Heavy 2000 Kg 1000 Km Fixed‐wing

Super Heavy 2500 Kg 1500 Km Fixed‐wing



De la aplicatiile militare, la 
aplicatiile civile/comerciale

• GPS, Internet
• Evolutia tehnologica
• Cerere, inclusiv utilizatorii privati
• O noua nisa economica
• Avantajele comparative in raport cu alte

tehnologii (costuri operationale mici, 
accesibilitate sporita, automatizare etc.)



Exemple de aplicatiile civile

source: womenanddrones.com source: www.nu.nl source: www.bitmagth.com

source: Boeing source: uasdenmark.dk source: AT&T



Legislatia dronelor- o abordare 
sistemica

• Legea aviatiei, Codul aerian
• Legea telecomunicatiilor (spectrul de 

frecventa, coordonare internationala, 
standarte)

• Raspunderea tertilor (asigurari obligatorii)
• Legea cu privire la date cu caracter 

personal
• Codul penal si contraventional



Aspectele cheie

• Abordarea bazata pe riscuri- anuntata in 
2015 de EASA, 2 scopuri: integrarea in 
siguranta si incurajarea industriei, ICAO si
FAA au o abordare similara

• Dreptul la viata privata- opinia publica, 
comunicare eficienta

• Securitate- amenintare fizica, cibernetica, 
cazul aeroportului Gatwick



Organizatiile internationale
implicate



ICAO – UAS toolkit
• Provocari- dezvoltarea rapida a industriei, asteptarilor industriei 
• Managementul riscului- evaluarea si analiza riscurilor 
• Introducerea treptata a noilor reglementari 
• Reglementari bazate pe performanta sau prescriptive -

reglementarile bazate pe performanta sunt concepute pentru a 
obtine un rezultat, in timp ce cel prescriptiv se refera la standardele 
minime de siguranta necesare

• Abordare bazata pe riscuri –riscurile de fatalitate pentru persoane si 
deteriorarea proprietatilor pe de o parte si riscurile de coliziune cu un 
alt utilizator al spatiului aerian pe de alta parte (locatia, 
complexitatea, altitudinea operatiunilor, apropierea de aerodromuri, 
arie populata)

• Categorii de risc- scazut, minim reglementata si acceptabila 
reglementata 



Alte masuri ICAO
• Ghid UTM- informatii in timp real referitor la intentiile utilizatorilor 

si constrangerilor transmise de CAA si ANSP. Procesare fara
necesitatea serviciilor ATC

• Conceptul RPAS pentru operatiuni internationale
• Panelul RPAS- dezvolta standarte (SARPs)
• Grupul consultativ pentru implementarea licențelor de pilotare a 

dronelor
• Grupul consultativ UAS- creat în 2015 pentru a asista 

Secretariatul în elaborarea materialului de orientare și pentru a 
facilita imbunatatirea reglementarilor

• Grupul de lucru privind UAS pentru ajutor umanitar si dezvoltare
• Buletinul aviatiei fara pilot- facilitarea schimbului de informatii

intre state
• Organizare sedinte, evenimente, ateliere de lucru



Reguli simple de zbor conform 
ICAO



EASA – Reglementarile dronelor

• Abordare bazata pe riscuri- 3 categorii (deschise, specifice, 

certificate) cu prioritate pentru primele 2 

• Cadru de reglementare sigur si premise pentru inovare. S-a 

luat in calcul securitatea, protectia datelor, viata privata

• A definit cerințele tehnice, operaționale și calificările pilotului

• Reglementarile au fost combinate cu legislatia din domeniul 

aviatiei

• Regulamentul ofera flexibilitate statelor



ssur

Categorizarea dronelor, sursa: EASA



Implementarea Reglementarilor
EASA pentru drone

• Publicarea materialelor de indrumare(GM), descrierea
mijloacelor acceptabile de punere in conformitate 
(AMC)

• Depunerea amendamentului care ar permite evitarea
asteptarii aprobarii CAA pentru operatiunile cu risc
scazut

• Publicarea opiniei EASA referitor la U-Space
• Inregistrarea dronelor incepand cu Iunie 2020 (cu 

exceptia celor <250 g)
• Autorizarea operatiunilor pentru categoria specifice

incepand cu Iunie 2022
• Acceptarea in sistemul UE a certificatelor, autorizarilor

si declaratiilor



Reguli de zbor conform EASA



Rolul EUROCONTROL

• U-Space- servicii pentru o gama larga de operatiuni, 

unele dintre care sunt interzise la moment

• Integrarea dronelor- asigurarea operatiunilor inclusiv 

in spatiul nesegregat prin armonizarea legislatiei

• Operatiunile militare

• Cooperare- colaborarea cu alte institutii si 

participarea la grupuri de lucru



Actiunile JARUS

• Recomandarea unui set unic de cerinte tehnice, de 

siguranta si operationale

• Facilitarea eforturilor depuse de state si evitarea dublarii

• Grupuri de lucru formate din expertii Autoritatileor 

Aeronautice nationale (60 tari), EASA, EUROCONTROL

• Sedinte plenare bianuale



Legislatia curenta in RM

• Legea 143 din 20.06.2012 privind controlul 
spaţiului aerian- autorizarea zborurilor de 
aerofotografiere si filmare a teritoriului 
national

• Ordinul nr. 10 din 4.05.2016

• Acordul privind spatiul aerian comun intre UE 
si statele sale membre si RM



Va multumesc!

valeriu.cazan@caa.gov.md

+37379315474

Intrebari?
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3.12.2018, Chisinau

Introducere

‣ Sectorul aviatiei se destinge prin organizatii si 
reglementari complexe  

‣ Sunt implicati o gama larga de actori cu locatii 
diferite 

‣ Este un domeniu international in aproape toate 
aspectele:  
• companiile aeriene- organizatii internationale 
• aliante (One world, STAR, Skyteam) 
• controlul de trafic aerian (Eurocontrol, Asecna) 
• standartele si practicile internationale (ICAO)



3.12.2018, Chisinau

Actorii din domeniu
Aeroporturi ATC

Companii aeriene Prestatori de servicii



3.12.2018, Chisinau

Un zbor regulat

1. Pre-flight (echipaj, planul de zbor, calculul 
combustibilului etc.) 

2. Aircraft at the gate (verificari, introducera planului 
de zbor, alimentarea etc.) 

3. Taxi-out (ATC, checklist) 
4. Take-off 
5. Climb and flight 
6. Descent, approach, landing 
7. Subsidiary processes (training, ATC, mentenanta 

etc.)



3.12.2018, Chisinau

Reglementari in domeniul 
aviatiei



3.12.2018, Chisinau

International Civil Aviation 
Organisation (ICAO)

‣ Misiune - asigurarea eficienta si ordonata a evolutiei, in 
siguranta, a aviatiei civile internationale 

‣ Sediul central - Montreal 
‣ Structura: 

• Asamblea (190, sedinte - 1 data/ 3 ani) 
• Consiliul (36, adopta SARs si le integreaza in Anexe, 

asistas de ANC, ATC, ANSC) 
• Comisia de navigatie aerial 
• Secretariat (air navigation, air transport, technical co-

operation, legal bureaus) 
‣ USOAP



3.12.2018, Chisinau

‣ ICAO Doc 10019: Manual on Remotely Piloted 
Aircraft Systems (RPAS) ( https://skybrary.aero/
bookshelf/books/4053.pdf ) 

‣ The ICAO UAS toolkit ( https://www.icao.int/safety/
UA/UASToolkit/Pages/default.aspx ) 

‣ ICAO RPAS Concept of Operations ( https://
www.icao.int/safety/UA/Documents/
RPAS%20CONOPS.pdf )  

‣ Monitorizeaza 12,000 SARPs din cele 19 Anexe, iar 
de la propunere la aprobare dureaza aproximativ 2 
ani 

https://skybrary.aero/bookshelf/books/4053.pdf
https://skybrary.aero/bookshelf/books/4053.pdf
https://www.icao.int/safety/UA/UASToolkit/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/safety/UA/UASToolkit/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/safety/UA/UASToolkit/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/safety/UA/Documents/RPAS%20CONOPS.pdf
https://www.icao.int/safety/UA/Documents/RPAS%20CONOPS.pdf
https://www.icao.int/safety/UA/Documents/RPAS%20CONOPS.pdf


3.12.2018, Chisinau

European Civil Aviation 
Conference (ECAC)             

‣ Misiune- dezvoltarea unui sistem european de 
transport aerian sigur, eficient si durabil 

‣ Sediul- Paris 
‣ Organizatie interguvernamentala (ICAO si Consiliul 

Europei), fondata in 1955 
‣ 44 de membri (initial 19) 
‣ Conferinta Directorilor ai autoritatilor aeronautice 

civile



3.12.2018, Chisinau

European Air Safety Agency 
(EASA)

‣ Misiune- siguranta aviatiei civile in Uniunea Europeana 
‣ Sediul- Cologne 
‣ Agentie UE, creata in 2003 
‣ Principalele sarcini: 

• reglemtare 
• inspectii, traininguri, programe de standardizare 
• certificare 
• aprobarea organizatiilor de mentenanta 
• autorizarea operatorilor non-EU 
• coordonarea SAFA 
• colectarea de date si analiza 
• AMC



3.12.2018, Chisinau

‣ Conferinta la nivel inalt pe drone, 28-29 noiembrie, 
Amsterdam 

‣ O oportunitate pentru EASA pentru a discuta regulile 
propuse cu comunitatea din domeniul aviatiei 

‣ The Amsterdam declaration ( https://www.easa.europa.eu/
sites/default/files/dfu/
Drones%20Amsterdam%20Declaration%2028%20Nov%2
02018%20final.pdf ) 

‣ Adoptarea reglementarilor EASA de catre Comisia 
Europeana este asteptata pana la finele anului 2018 
( https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions/
opinion-012018 )

https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Drones%20Amsterdam%20Declaration%2028%20Nov%202018%20final.pdf
https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Drones%20Amsterdam%20Declaration%2028%20Nov%202018%20final.pdf
https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Drones%20Amsterdam%20Declaration%2028%20Nov%202018%20final.pdf
https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Drones%20Amsterdam%20Declaration%2028%20Nov%202018%20final.pdf
https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions/opinion-012018
https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions/opinion-012018
https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions/opinion-012018


3.12.2018, Chisinau

European Organization for the Safety 
of Air Navigation (Eurocontrol)

‣ 38 state membre 
‣ Servicii: 

• managementul fluxului si capacitatii traficului 
aerian 

• colectarea taxelor pentru navigatie aeriana 
• analiza datelor referitor la traficul aerian si 

intarzieri 
‣ Mai mult de 10 mln zboruri/ an



3.12.2018, Chisinau

Joint Authorities for Rulemaking 
on Unmanned Systems (JARUS)

‣ Misiune- recomandarea unui set unic de cerinte 
tehnice, de siguranta si operationale pentru 
certificarea si integrarea in siguranta a aparatelor de 
zbor fara pilot in spatiul aerian/ aerodromuri  

‣ Un grup de experti din Autoritatile Aeronautice 
nationale (56 tari), Easa, Eurocontrol (http://jarus-
rpas.org )

http://jarus-rpas.org
http://jarus-rpas.org


3.12.2018, Chisinau

Autoritatea competenta 

‣ Promoveaza si asigura trasnportul eficient si in 
siguranta a pasagerilor si marfurilor 

‣ Functioneaza in cadrul mediului de reglementare 
international 

‣ Furnizeaza o comunicare activa intre: 
• Autoritate  
• Operatori aerieni 
• Prestatori de servicii



3.12.2018, Chisinau

Anexele ICAO
Annex	1-		Personnel	Licensing	
Annex	2-		Rules	of	the	Air	
Annex	3-		Meteorological	Service	for	International	Air	Navigation	
Annex	4-		Aeronautical	Charts	
Annex	5-		Units	of	Measurement	to	be	used	in	air	and	ground	operations	
Annex	6-		Operation	of	Aircraft	
Annex	7-		Aircraft	Nationality	and	Registration	Marks	
Annex	8-		Airworthiness	of	Aircraft	
Annex	9-		Facilitation		
Annex	10-	Aeronautical	Telecommunications	
Annex	11-	Air	TrafQic	Services	
Annex	12-	Search	and	Rescue	
Annex	13-	Aircraft	Accident	and	Incident	Investigation	
Annex	14-	Aerodromes	
Annex	15-	Aeronautical	Information	Services	
Annex	16-	Environmental	Protection	
Annex	17-	Security	
Annex	18-	The	Safe	Transport	of	Dangerous	Goods	by	Air	
Annex	19-	Safety	Management	



3.12.2018, Chisinau

Rolurile si responsabilitatile 
in mediul de reglementare

    OPERATOR SERVICE 
PROVIDER

CAA

EASA

ICAO



3.12.2018, Chisinau

CAA

‣ Sarcinile de baza: 
• implementarea reglementarilor (ICAO, EASA) 
• licentiere/certificare 
• monitorizare (inspectii, audituri etc.) 

‣ Mijloace: 
• putere juridica (autorizare/revocare, elaborare 

reglamentari, sanctionare etc.) 
• organizatie  
• personal 



Va multumesc  
pentru atentie!

valeriu.cazan@caa.gov.md

mailto:valeriu.cazan@caa.gov.md
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2.12.2019, Chisinau

Introducere

‣ Sectorul aviatiei se destinge prin organizatii si 

reglementari complexe

‣ Sunt implicati o gama larga de actori cu locatii diferite

‣ Este un domeniu international in aproape toate aspectele:
• companiile aeriene- organizatii internationale
• aliante (One world, STAR, Skyteam)
• controlul de trafic aerian (Eurocontrol, Asecna)
• standartele si practicile internationale (ICAO)



2.12.2019, Chisinau

Actorii din domeniu
Aeroporturi ANSP

Operatori Prestatori de servicii, CAA



2.12.2019, Chisinau

Un zbor regulat

1. Pre-flight (compozitia echipajului, planul de zbor, sloturi, 
calculul combustibilului etc.)
2. Aircraft at the gate (verificari, introducera planului de zbor in 
FMS, alimentarea etc.)
3. Taxi-out (ATC, checklist)
4. Take-off
5. Climb and flight
6. Descent, approach, landing
7. Subsidiary processes (training, ATC, mentenanta etc.)



2.12.2019, Chisinau

Reglementari in domeniul 
aviatiei



2.12.2019, Chisinau

International Civil Aviation 
Organisation (ICAO)

‣ Misiune - asigurarea eficienta si ordonata a evolutiei, in siguranta, a 

aviatiei civile internationale

‣ Sediul central - Montreal + 7 oficii regionale

‣ Creata in 1944, Conventia de la Chicago

‣ Structura:
• Adunarea generala (193, sedinte - 1 data/ 3 ani)

• Consiliul (36, adopta SARPs si le integreaza in Anexe, asistat de ANC, ATC, ANSC)

• Comisia de navigatie aeriana

• Secretariat (air navigation, air transport, technical cooperation, legal and admin bureaus)

‣ USOAP



2.12.2019, Chisinau

Anexele ICAO
Annex 1- Personnel Licensing
Annex 2- Rules of the Air
Annex 3- Meteorological Service for International Air Navigation
Annex 4- Aeronautical Charts
Annex 5- Units of Measurement to be used in air and ground operations
Annex 6- Operation of Aircraft
Annex 7- Aircraft Nationality and Registration Marks
Annex 8- Airworthiness of Aircraft
Annex 9- Facilitation
Annex 10- Aeronautical Telecommunications
Annex 11- Air Traffic Services
Annex 12- Search and Rescue
Annex 13- Aircraft Accident and Incident Investigation
Annex 14- Aerodromes
Annex 15- Aeronautical Information Services
Annex 16- Environmental Protection
Annex 17- Security
Annex 18- The Safe Transport of Dangerous Goods by Air
Annex 19- Safety Management



2.12.2019, Chisinau

European Air Safety Agency 
(EASA)

‣ Misiune- siguranta aviatiei civile in Uniunea Europeana

‣ Sediul- Cologne + 4 reprezentante permanente, 800+ angajati
‣ Agentie UE, creata in 2002, 28 State UE + 4

‣ Principalele sarcini:
• reglemtare, certificare
• inspectii, traininguri, programe de standardizare
• aprobarea organizatiilor de mentenanta
• autorizarea operatorilor non-EU
• coordonarea SAFA
• colectarea de date si analiza

‣ Buget pentru 2018 - 161M euro



2.12.2019, Chisinau

European Civil Aviation 
Conference (ECAC)             

‣ Misiune- dezvoltarea unui sistem european de 
transport aerian sigur, eficient si durabil

‣ Sediul- Paris
‣ Organizatie interguvernamentala (ICAO si Consiliul 

Europei), fondata in 1955
‣ 44 de membri (initial 19)

‣ Conferinta Directorilor ai autoritatilor aeronautice civile



2.12.2019, Chisinau

European Organization for the Safety 
of Air Navigation (EUROCONTROL)

‣ Sediul la Bruxelles + 3 oficii, creata in 1963 

‣ 41 state UE + 2 (in baza de acorduri)
‣ Servicii:

• managementul fluxului si capacitatii traficului aerian

• colectarea taxelor pentru navigatie aeriana

• analiza datelor referitor la traficul aerian si intarzieri

‣ Mai mult de 11 mln zboruri in 2018
‣ Buget - aproximativ 850M euro



2.12.2019, Chisinau

Joint Authorities for Rulemaking 
on Unmanned Systems (JARUS)

‣ Misiune- recomandarea unui set unic de cerinte
tehnice, de siguranta si operationale pentru

certificarea si integrarea in siguranta a aparatelor de
zbor fara pilot in spatiul aerian/ aerodromuri

‣ Un grup de experti din Autoritatile Aeronautice
nationale (60 tari), EASA, EUROCONTROL



2.12.2019, Chisinau

Agentul aeronautic

‣ Promoveaza si asigura trasnportul eficient si in
siguranta a pasagerilor si marfurilor

‣ Functioneaza in cadrul mediului de reglementare
international

‣ Furnizeaza o comunicare activa intre:
• Autoritate

• Operatori aerieni

• Prestatori de servicii
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Autoritatea competenta

‣ Sarcinile de baza:
• implementarea reglementarilor (ICAO, EASA)
• licentiere/certificare
• monitorizare (inspectii, audituri etc.)

‣ Mijloace:
• putere juridica (autorizare/
revocare, elaborare reglamentari, 
sanctionare etc.)
• organizatie
• personal 



2.12.2019, Chisinau

Rolurile si responsabilitatile 
in mediul de reglementare

    OPERATOR Prestatorul 
de servicii

AAC

EASA

ICAO

reglementari,  
certificari, 

monitorizareOperation safety responsibility  



Va multumesc!

valeriu.cazan@caa.gov.md

+37379315474

Intrebari?

mailto:valeriu.cazan@caa.gov.md


NOTE DE CURS 

”Evoluția cadrului normativ aferent aparatelor de zbor fără pilot” 

 

Constantin VOZIAN, doctorand 

 

Este binecunoscut faptul că știința este într-o permanentă dezvoltare, iar apariția 

de noi tehnologii are loc cu o viteză inimaginabilă. Observăm cum devin realitate 

proiecte care cu cîteva decenii în urmă păreau a fi desprinse din filme science-fiction. 

Cele mai mari ascensiuni le putem observa în dezvoltarea utilajelor industriale, 

tehnologiilor militare, dezvoltarea de roboți și inteligență artificială. 

 Un exemplu elocvent al ascensiunii de dezvoltare a tehnologiilor îl reprezintă 

apariția aparatelor de zbor fără pilot, sau cum este obișnuit să fie numite acestea – a 

Dronelor. 

 Dezvoltarea acestor dispozitive a început mai mult ”din apă decăt în zbor” și are 

originea încă de la sfîrșitul secolului XIX, atunci cînd Nicola Tesla a construit și 

demonstrat prima mini-corabie pilotată radio, fapt ce nu a rămas fără atenția oamenilor 

de știință din acea perioadă și ce a constituit un prim pas în dezvoltarea de mai departe 

a tehnologiilor controlate de la distanță. 

 Fiind inspirat de succesul Fraților Wright, care au reușit pentru prima dată în 

istoria aeronauticii să efectueze un zbor dirijat cu un aparat de zbor cu motor, inginerul 

militar american Charles F. Kettering propune în anul 1910 dezvoltarea unui aparat de 

zbor controlat nu de factorul uman, ci de un mecanism de ceasornic. În pofida faptului 

că proiectul părea greu de imaginat pentru acele timpuri, constructorul a reușit să obțină 

finanțare din parte armatei SUA. Cu toate acestea, după un șir de eșecuri proiectul a fost 

retras, nefiind utilizat nici măcar în Primul Război Mondial. 

 Respectiv, anul 1933 reprezintă perioada în care se consideră că a avut loc 

apariția a ceea ce în prezent este cunoscut ca aparat de zbor fără pilot. Anume în acest 

an inginerii britanici au construit primul aparat de zbor fără pilot care putea decola și 

ateriza și respectiv putea fi utilizat de mai multe ori. Ulterior au urmat invenții similare 



și ale altor mari puteri din acele timpuri (SUA, URSS, Germania), acestea fiind pe larg 

utilizate în cel deal Doilea Război Mondial.1 

 Cu toate că Dronele au apărut și s-au dezvoltat în sectorul militar, utilizarea 

acestora în circuitul civil nu poate fi neglijată, iar în ultima perioadă capătă o răspîndire 

din ce în ce mai largă. Așadar, numărul acestora este într-o perioadă de continuă 

creștere. Dronele civile au apărut abia mai aproape de anul 2000, deosebindu-se 

semnificativ de cele militare. Din momentul apariției aparatelor de zbor fără pilot 

acestea au cunoscut o popularitate ascendentă. 

 

În acest sens, atestăm o creștere considerabilă a numărului de utilizări a Dronelor 

civile în diverse activități precum: 

 Carografierea și topografierea teritoriului 

 Operațiuni de căutare-salvare 

 Agricultură 

 Aerofotgrafiere 

 Inspectarea rețelelor de comunicații (conducte, magistrale, fire, etc.). 

Avantajul utilizării aparatelor de zbor fără pilot în raport cu alte dispozitive 

constă în faptul că acestea permit economisirea resurselor financiare și pot fi utilizare 

în locuri greu accesibile, acolo unde factorul uman este imposibil de implicat (calamități 

naturale, incendii, zone cu relief greu accesibil, etc.). 

Cu toate că utilizarea Dronelor în activități de genul respectiv aduce foarte multe 

beneficii, una din problemele majore care există la moment atît la nivel internațional, 

cît și regional și național, constă în faptul că nu există un cadru normativ clar care ar 

încadra în cîmpul legal operațiunile aeriene cu astfel de dispozitive. 

La momentul actual sunt întreprinse măsuri de reglementare a domeniului vizat 

de instituții internaționale precum Organizația Internațională a Aviației Civile, Agenția 

Europeană de Siguranță a Aviației, precum și la nivel național de către majoritatea 

statelor în care fenomenul utilizării Dronelor devine tot mai răspîndit. 

                                                            
1 The Johns Hopkins APL Technical Digest can be accessed electronically at www.jhuapl.edu/techdigest. 



Preocupările statelor de a reglementa utilizarea Dronelor au la bază intenția de a 

asigura siguranța terțelor persoane care ar putea avea de suferit de pe urma utilizării 

acestora, prin măsuri de asigurare a siguranței zborurilor aeronavelor civile și securității 

aeronautice, vieții și sănătății persoanelor, vieții private, etc.. Pe de altă parte, este 

necesar de creat condiții favorabile pentru utilizatorii de drone, astfel încît această 

tehnologie pe care o putem numi dea dreptul un dispozitiv al viitorului aduce numeroase 

beneficii utilizatorilor și nu ar trebui să nu poată fi folosită sau să fie permisă cu restricții 

sau cerințe prea dure. 

Pentru aceasta, la elaborarea cadrului normativ pe domeniul respectiv, organele 

abilitate țin cont de numeroase criterii, printre care dimensiunile aparatelor de zbor fără 

pilot, zonele de spațiu aerian în care se utilizează, teritoriul deasupra cărora se 

efectuează zborul, etc., iar cerințele propriu-zise trebuie să fie direct proporționale 

riscurilor pe care Dronele le prezintă. 

În această ordine de idei, în studiul respectiv am analizat principalele abordări la 

nivel internațional privind procesul de elaborare a cadrului normativ de utilizare a 

aparatelor de zbor fără pilot. 

 Așadar, necesitatea de a reglementa activitatea cu aparate de zbor fără pilot la 

bord („Drone”) reprezintă o preocupare atît la nivel naţional, cît şi la nivel european şi 

internaţional. 

 Scopul reglementării activităţii aparatelor de zbor fără pilot nu este de a interzice 

operarea acestora, ci dimpotrivă, de a asigura un mediu favorabil pentru utilizarea 

acestora, în contextul în care pe de o parte statele au obligația de a garanta siguranţa 

zborurilor aeronavelor civile care transportă pasageri, mărfuri şi respectiv implică vieţi 

omeneşti, iar pe de altă parte, pentru a nu aduce atingere altor drepturi civile ale 

oamenilor cum sunt dreptul la viață privată, siguranța personală, etc.. 

1. La nivel internaţional, Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale a întreprins un 

şir de acţiuni pentru a integra „Dronele” în cadrul normativ existent, printre care 

efectuarea amendamentelor la anexele Convenţiei privind aviaţia civilă 

internaţională (Anexa II – Regulile aerului, Anexa VII – Naţionalitatea 

aeronavelor şi cerinţe de înmatriculare, etc.). De asemenea a fost elaborat un 

document separat (Documentul 10019 – Manualul privind aeronavele civile fără 



pilot la bord) care stabileşte cerinţe tehnice pentru operarea aeronavelor civile 

pilotate de la distanţă. 

 Conform Concluziei OACI exprimate în cadrul Conferinței privind impactul 

aparatelor de zbor asupra securității aeronautice, care a avut loc la Larnaca, Cipru în 

octombrie 2016, pentru a integra Dronele în cîmpul legal este necesară modificarea 

tuturor Anexelor Convenției de la Chicago, în vederea includerii cerințelor specifice 

acestei noi categorii de aeronave. 

2. La nivelul Uniunii Europene, Agenţia Europeană pentru Siguranţa Aviaţiei 

(EASA) a iniţiat procesul de elaborare a unui Regulament pentru reglementarea 

operaţiunilor cu aeronave fără pilot. Conform conținutului Prototype Regulation, 

precum și Opiniei Tehnice emise de EASA, dronele vor fi clasificare în 3 

categorii în dependenţă de riscurile pe care acestea le pot produce, iar cerinţele 

pentru operarea acestora vor fi direct proporţionale riscurilor (risk-based 

operation). Acest act a fost avizat pozitiv de statele membre UE și urma să fie 

aprobat la finele anului 2017. Însă, din motiv că Regulamentul de bază (Easa 

Basic Regulation 2012) stabilește normele comune în domeniul aviației, 

prevederile acestuia urmează a fi mai întîî racordate, iar ulterior deja se va trece 

la aprobarea nemijlocită a Regulamentului special pe domeniul dronelor.2 

 Modificarea EASA Basic Regulation deja a intrat în vigoare, iar aprobarea 

Prototype Regulation este planificată pentru anul 2019. Mai mult decît atît, conform 

înțelegerilor care au avut loc între Parlamentul european și Consiliul de miniștri al UE, 

au fost înlăturate toate divergențele existente la subiectul respectiv și urmează luarea 

deciziei privind modificarea și aprobarea  actelor menționate supra. 

 În partea ce ține de abordarea pe care o au statele membre UE vis-a-vis de 

subiectul vizat, nu există uniformitate la capitolul dat, motiv din care instituțiile 

europene sunt preocupate de reglementarea la nivelul UE, ținînd cont de faptul că piața 

este unică și standardele la fel urmează a fi aceleași. 

 Spre exemplu, la moment în România, pentru utilizarea unui aparat de zbor fără 

pilot în spațiul aerian național, acesta urmează a fi identificat (înregistrat), pentru 

                                                            
2 https://www.easa.europa.eu/easa‐and‐you/civil‐drones‐rpas 



categoriile mai mari de 15 kg este nevoie de permis de zbor național (certificat de 

navigabilitate), operatorul trebuie să posede asigurare de răspundere civilă față de terți, 

iar zborul urmează a fi coordonat cu Ministerul Apărării Naționale.3 

 Principiile esențiale asupra cărora UE își concentrează activitatea au fost 

exprimate în cadrul Declarației de la Riga (6martie 2015), acestea fiind: 1) Dronele 

urmează a fi tratate ca modelel noi de aeronave cu norme proporționale riscului 

operațiunii desfășurate, 2) sunt necesare dezvoltarea tehnologiilor pentru utilizarea în 

siguranță a acestora și integrarea în spațiul aerian, 3) operatorul este total responsabil 

de operarer și consecințe și 4) este necesară acceptarea publicului pentru utilizarea 

lor.4 

 Suplimentar, Declarația de la Helsinki (22noiembrie 2017) introduce noțiunea 

de        U-Space (clasă a spațiului aerian destinată utilizării aparatelor de zbor fără pilot) 

și atrage atenția asupra obligațiilor statelor de a asigura dreptul la siguranța și viața 

privată a omului, precum și protecția mediului înconjurător5.  

3.  Referitor la situația la zi în Republica Moldova, cadrul normativ aplicabil 

raporturilor juridice de utilizare a aparatelor de zbor fără pilot constă din: 

1) Legea nr. 143 din 21.06.2012 privind controlul spațiului aerian 

2) Ordinul AAC nr. 10/GEN din 04.05.2016 Cu privire la stabilirea zonelor de 

interdicție a aparatelor de zbor fără pilot pe teritoriul Republicii Moldova. 

 Avînd în vedere faptul că Ordinul AAC nr. 10/GEN face parte din categoria 

actelor normative departamentale, iar acesta nu poate produce efecte juridice asupra 

altor autorități publice, care ar putea fi implicate în curmarea fenomenului de utilizare 

abuzivă a aparatelor de zbor fără pilot (cum ar fi MAI, Ministerul Apărării, SIS, etc.) 

eficiența acestuia este discutabilă. 

 Din acest motiv, în luna iulie 2017 AAC a elaborat un proiect de Regulament, 

care a fost transmis pentru avizare experților tehnici din cadrul EASA. Conform opiniei 

exprimate de către experți, proiectul nu corespunde în totalitate concepției abordate de 

                                                            
3 http://www.caa.ro/supervizare/operare‐uav‐uas 
4 https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/modes/air/news/doc/2015‐03‐06‐drones/2015‐03‐06‐
riga‐declaration‐drones.pdf 
5 https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017‐drones‐declaration‐helsinki.pdf 



către instituțiile europene și respectiv urmează să aibă loc consultări suplimentare 

referitor la conținutul draft-ului respectiv. 

 Totodată, aprobarea recentă a Codului aerian al Republicii Moldova a creat 

cadrul și premisele necesare pentru reglementarea problemei în cauză și respectiv 

inițierea procedurilor de elaborarea a actului normativ propriu-zis care va reglementa 

regimul aparatelor de zbor fără pilot în Republica Moldova. Conform Codului, cerințele 

pentru utilizarea dronelor vor fi stabilite de Guvern, ceea ce va permite distribuirea 

atribuțiilor între mai multe instituții, inclusiv instituții de ocrotire a normelor de drept, 

ceea ce va face actul normativ respectiv funcțional și eficient. 

 Suplimentar, menționăm că AAC a avizat proiectul de Lege privind regimul 

mijloacelor video în care la art. 19 este reglementată utilizarea mijloacelor video prin 

intermediul aparatelor de zbor fără pilot. Conform prevederilor respective, înregistrarea 

video prin intermediul dronelor este posibilă doar cu permisiunea Centrului Național 

pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal și cu avizul pozitiv al AAC. 

 Obligativitatea obținerii avizului din partea AAC pentru utilizarea 

aparatelor de zbor fără pilot are drept scop asigurarea menținerii unui nivel ridicat al 

siguranței zvorurilor aeronavelor civile și protejarea aeroporturilor internaționale de 

eventuale riscuri ce pot surveni ca urmare a utilizării neautorizate a aeronavelor fără 

pilot. Prevederile incluse în proiectul respectiv au drept scop completarea atribuțiilor 

AAC în calitate de autoritate publică de supraveghere și control în domeniul aviației 

civile stabilite în Codul aerian și nu contravin abordărilor existente în materie de subiect 

la nivel internațional 

Suplimentar, concluzionez asupra faptului că vehiculele aeriene fără pilot, 

„dronele”, reprezintă una din cele mai importante inovaţii din domeniul tehnologiilor 

din ultima perioadă. Dacă până de curând dronele erau utilizate doar în teatrele de 

război, observăm că în ultima perioadă acestea devin omniprezente. De la agricultură şi 

arheologie până la jurnalism, dronele promit să transforme numeroase domenii în 

deceniile următoare, marcând o schimbare fără precedent în viaţa noastră de zi cu zi. 

 Avînd în vedere oportunitățile pe care le oferă utilizarea Dronelor, observăm o 

creștere a aplicabilității acestora în diferite domenii și ramuri ale economiei, ceea ce 

bineînțeles aduce beneficii utilizatorilor, însă fără o reglementare clară și echilibrată 



creează un șir de neclarități și ridică mai multe semne de întrebare din partea 

persoanelor, drepturile cărora ar putea fi cumva lezate prin utilizarea abuzivă a acestor 

aparate. 

 Așadar, după cum observăm, inclusiv din materialele analizate în studiul 

respectiv, una din preocupările instituțiilor abilitate cu atribuții de reglementare din 

cadrul majorității statelor în care fenomenul utilizării Dronelor ia amploare, este 

elaborarea și edificarea unui cadru normativ, care pe de o parte ar crea premise și 

condiții favorabile pentru utilizarea Dronelor în diverse operațiuni, iar pe altă parte ar 

proteja terțele persoane de diverse ingerințe. 

 Urmare a celor expuse anterior, constatăm faptul că îngrijorarea statelor și 

comunităţii civile în privința utilizării dronelor nu este lipsită de sens. Multitudinea de 

activităţi în care pot fi utilizate actualele drone, specificul particular al planificării şi 

efectuării misiunilor de zbor, caracterul dual (utilizare atât civilă cât şi militară) al noilor 

tehnologii, au, în cazul instituţiilor guvernamentale cu atribuţii în domeniu, caracterul 

unui examen de maturitate şi fac din supravegherea activităţilor de zbor în care sunt 

implicate aceste noi echipamente de zbor o adevărată “piatră de încercare”. 

Astfel, în contextul conştientizării riscurilor implicate de utilizarea necontrolată 

a noilor tehnologii se pune din ce în ce mai acut problema stabilirii unor cerinţe de 

certificare a echipamentelor, licenţiere a personalului, limitelor de operare, etc. care să 

permită comunităţii civile să monitorizeze nivelul de siguranţă (asemănător sistemului 

implementat în cazul “aviaţiei clasice”) al operaţiunilor aeriene din această zonă. 

Suplimentar, normele urmează să stabilească cerințe pentru dotarea cu 

tehnologie de protecție, care să oprească zborul în zone interzise („No fly zone”), cum 

sunt aeroporturile, centralele nucleare, instalațiile energetice etc., precum  și instrucțiuni 

pentru operator. 

De asemenea, pentru ca persoanele antrenate în utilizarea Dronelor să poată 

cunoaște care sunt regulile minime pentru utilizarea acestora, sunt necesare măsuri 

pentru ca operatorii de Drone să fie instruiți despre ce au și ce nu au voie să facă („dos 

and don’ts”). 

Funcționalitatea și viabilitatea normelor ce reglementează utilizarea Dronelor se 

datorează mecanismului de atragere la răspundere contravențională sau penală a 



persoanei care a încălcat norma, în dependență de caracterul faptei și urmărilor 

prejudiciabile care au survenit. 

Așadar, scopul final pe care îl urmăresc statele prin elaborarea de cerințe pentru 

utilizarea Dronelor nu constă în împiedicarea sau stagnarea dezvoltării ramurii 

respective, ci urmăresc obiectivul de a asigura pe de o parte desfășurarea operațiunilor 

cu aeronave fără pilot în diverse domenii, iar pe de altă parte garantează asigurarea vieții 

și sănătății oamenilor, proprietății și vieții privare, securității statale și nu în ultimul rînd 

siguranței zborurilor și securității aeronautice. 
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Radiocommunication 

AGENDA 

1. How radiocommunication work? 

2. Elements required for radiocommunication. 

3. Radiocommunication for drones. 
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Electromagnetic wave 
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RC frequencies 

European reserved frequency bands 

• 35 MHz: aircraft only. 

• 40 MHz: surface vehicles or aircraft. 

• 27 MHz: general use, toys, citizens band radio. 

• 2.4 GHz UHF spread spectrum: surface vehicles, boats 

and aircraft. 

Within the 35 MHz range, there are designated A and B 

bands. Some European countries allow use only in the A 

band, whereas others allow use in both bands. 

RC Telemetry Video 

Configuration 1 (Europe) 2.4 GHz 433 MHz 5.8 GHz 

Configuration 2 (Europe) 2.4 GHz 433 MHz 1.3 GHz 

http://store.diydrones.com/product_p/rc-spektrum-dx7-01.htm
http://store.diydrones.com/3DR_RadioTelemetry_Kit_433Mhz_p/kt-telemetry-3dr433.htm
http://store.diydrones.com/3DR_RadioTelemetry_Kit_433Mhz_p/kt-telemetry-3dr433.htm
http://store.diydrones.com/5_8Ghz_500mW_Wireless_Video_Transmitter_Receiver_p/wi-ts352.htm
http://store.diydrones.com/product_p/rc-spektrum-dx7-01.htm
http://store.diydrones.com/product_p/rc-spektrum-dx7-01.htm
http://store.diydrones.com/3DR_RadioTelemetry_Kit_433Mhz_p/kt-telemetry-3dr433.htm
http://store.diydrones.com/3DR_RadioTelemetry_Kit_433Mhz_p/kt-telemetry-3dr433.htm
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Drone Avionics: 

Introduction to radiocommunication 

RC Controller 

On a 4+ch. transmitter both sticks move up & down and left & right to enable two 

functions to be controlled with each stick. These are the 4 basic channels, and the 

switches/dials make up the other channels - 5th, 6th etc. 
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Introduction to radiocommunication 

RC Controller 

As shown above, transmitter trims can be analogue (on the older radios), whereby 

small tabs need to be slid one way or another and are held in place by a ratchet, or 

more commonly on modern computer radios they are digital; buttons replace the tabs 

and when depressed each electronic 'beep' represents one click of a traditional 

ratchet trim. 
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RC Controller 

TX Mode 1. 

Stick controls are:  

left stick operates elevator & rudder, right stick operates throttle & ailerons 
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RC Controller 

TX Mode 2. 

Stick controls are:  

left stick operates throttle & rudder, right stick operates elevator & ailerons. 
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RC Controller 

TX Mode 3. 

Stick controls are:  

left stick operates elevator & ailerons, right stick operates throttle & rudder. 
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RC Controller 

TX Mode 4. 

Stick controls are:  

left stick operates throttle & ailerons, right stick operates elevator & rudder. 
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Drone Avionics: 

Introduction to radiocommunication 

RX Protocols 

Some of the RX protocols are universal across different brands of RF equipment, 

but some can be exclusive to certain brands. Some of them include the following: 

• PWM (universal) 

• PPM (universal) 

• PCM (universal) 

• SBUS (Futaba, Frsky) 

• IBUS (Flysky) 

• XBUS (JR) 

• MSP (Multiwii) 

• SUMD (Graupner) 

• SUMH (Graupner) 

• CRSF – Crossfire (TBS) 

• FPort (Frsky) 

• SPI_RX (universal) – More detail in this article 
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PWM – Pulse Width 

Modulation 
Each channel has its own single wire, so if you have an 8 channel receiver you will 

need to connect 8 wires to read the inputs into your flight controller. 
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PWM – Pulse Width 

Modulation 
This is the most common and basic radio 

control protocol. In the old days when there 

were only RC fixed wings planes, the 

receivers were used to control the servos or 

ESC directly with standard PWM signal, one 

channel for each servo. Until today the same 

technology is still being used in many models. 

 

PWM stands for pulse width modulation. It’s 

an analog signal where the length of the pulse 

specifies the servo output or throttle 

position. The length of the signal pulse 

normally varies between 1000µs and 2000µs 

(micro seconds), with 1000µs being the 

minimum & 2000µs the maximum 

. 
Multirotors require at least 4 to 5 channels (sometimes even more) and you will see 

the same numbers of servo leads connected between the receiver and flight controller. 
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PPM – Pulse Position 

Modulation 
PPM is also an analogue signal, but instead of using a separate wire for each 

channel, PPM stacks each signal one after another to send them all along the 

same wire. 
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PPM – Pulse Position 

Modulation 

PPM is also known as CPPM or PPMSUM. The advantage of PPM is that only one 

signal wire is needed for several channels (typically 8 channels max), instead of a 

number of individual wires. So you should only connect the ground, power and 

signal cable. 

A PPM signal where basically a series of PWM signals sent one after another on 

the same wire, but the signal is modulated differently. 

 

PPM is what they call “analog signal in time domain” (although it can be a bit 

controversial at times), channels are sent one after another and not at the same 

time. Therefore it’s not as accurate or jitter free as serial communications, but it’s 

more widely available and supported by many Flight controllers. 
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PWM vs PPM 
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PCM – Pulse Code 

Modulation 
PCM stands for pulse code modulation, it’s a data types similar to PPM. 

However PCM signal is digital signal (using ones and zeros) while PPM signal is 

analogue, which is the length of time the signal is on. PCM has the potential of 

signal error detection even error correction, but this still depends on the product 

you buy. 

 

PCM is more reliable and less susceptible to interference, but additional conversion 

is required so the equipment tends to be more expensive. 
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Serial Protocols 

SBUS (S.BUS, Serial BUS) – By Frsky, Futaba 

SBUS is a type of serial communication protocols, used by Futaba and FrSky. It 

supports up to 18 channels using only one signal cable. 

SBUS is an inverted UART communication signal. Many flight controllers can read 

UART input, but cannot accept inverted one (such as the Naze32 Rev5) and an 

inverted is required. However F3 FC’s and some FC such as Pixhawks has built-in 

dedicated signal inverter for this purpose. 

CRSF (Crossfire) 

CRSF is a new protocol developed by TBS. It’s similar to SBUS or other digital RX 

to FC protocols. The main advantages include faster update rates and two-way 

communication capabilities, allowing things like Telemetry to be injected into the 

communication stream with no additional ports required. This allows FC-tuning 

through your radio as well as hassle-free telemetry to your remote control via the 

Crossfire radio link. 
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Serial Protocols 
IBUS – By Flysky 

IBUS is the new flysky serial protocol. It’s a two way communication which means 

it can send and receive data: one port for servo data output and one port for 

sensors. 

XBUS – By JR 

XBUS is used by JR, which supports up to 14 channels in one signal wire. One of 

the advantages is the tiny time delay between each channel. 

MSP (multiwii serial protocol) 

Protocol that was created as part of the multiwii software. Basically it allows you to 

use MSP commands as the RC input and it supports 8 channels in one signal 

cable. 

Graupner Hott SUMD 

The Graupner SUMD is a serial protocol like Speksat and SBUS. The channels are 

encoded into one digital signal and have no noticeable latency. Advantages of 

SUMD are: 

Compared to SBUS, SUMD doesn’t require signal inverter 

Compared to PPM, SUMD has better resolution and no jitter while PPM has only 

250 steps and always 4ms jitter 



Drone Avionics: 

Introduction to radiocommunication 

TX Protocols 

While TX protocols are mostly different between brands. Some brands might offer 

multiple different protocols depends on the pairing radio receiver. Some of them 

include: 

• DSM (Spektrum) 

• DSM2 (Spektrum) 

• DSMX (Spektrum) 

• D8 (Frsky) 

• D16 (Frsky) 

• LR12 (Frsky) 

• AFHDS (Flysky) 

• AFHDS 2A (Flysky) 

• A-FHSS (Hitec) 

• FASST (Futaba) 

• Hi-Sky (Deviation) 
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Spektrum DSM2 and DSMX 

DSM2 signal is more resistant to noise, interference and other transmitters 

transmitting on the same frequency. It also finds a backup frequency at start-up in 

case the primary frequency fails. This lower the chance of losing signal greatly, 

however if both channels becomes unusable you may still lose the connection. 

 

DSMX was based on and improved from DSM2, which also uses the same 

econding scheme. The difference is the DSMX signal is able to switch to a new 

frequency channel in case of cut out within a couple of milliseconds, so in theory 

you wouldn’t even notice the glitch. 

 

DSM2 is still a popular technology, if you are away from sources of radio 

interference (such as WiFi, microwaves, and wireless security cameras), it should 

work just as well as DSMX. But DSMX is just more reliable. 

 

A Spektrum Satellite is an additional antenna and receiver circuit that usually gets 

connected to the “main” receiver to improve link reliability by providing diversity 

reception. 
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Thanks  for  your  attention! 

Drone Avionics: 
Radiocommunication 
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Power distribution system 

General Objective 

Understand and know: 

• what it is a Power Distribution System,  

• how it works,  

• what are the elements of the system  

• and how to design such system. 
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Power distribution system 

AGENDA 

1. What it is a Power distribution system? 

2. What elements are in the power 

distribution system? 

3. Why electromagnetic compatibility is 

important? 

4. How to calculate electroenergy balance? 
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Power distribution system 

scheme 

https://www.dronetrest.com/t/power-distribution-boards-how-to-choose-the-right-one/ 
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Power distribution system 

scheme 
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Power distribution board 

https://www.dronetrest.com/t/power-distribution-boards-how-to-choose-the-right-one/ 

Voltage regulator: 12V 

Voltage regulator: 

 Adjustable voltage 



Drone Avionics: 

Power distribution system 

Electronic speed controller 

ESC - electronic speed controllers are the little devices that control the speed of 

brushless motors. They come with different amperage such as 10A, 20A etc. and 

the size of ESC that you need depends on your multi-rotor setup. 

https://www.dronetrest.com/uploads/db5290/original/2X/9/9ac34b135498b1b5f30a238ef76db762a466a7c7.jpg
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Electronic speed controller 
When we talk about ‘size’ of ESC, we do not mean the physical size of the module, 

but of the amount of amperage it supplies to your motor. The standard range of ESC 

sizes is 12A-40A ESCs for quadcopters and other multi-rotors but you can get 

smaller and larger ones. To choose the right ESC for your needs, you have to also 

consider what motors you are going to use, and what propellers. The choice for 

these three essential pieces of equipment are entirely linked to one another and in 

order to make the right decision, you will need to use the thrust data table that 

should be provided with any multi-rotor motors. 
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Electronic speed controller 

BEC stands for Battery Eliminating Circuit. In practice, this simply means that 

ESCs with a BEC are able to output a constant voltage and so power the 

equipment on board your flying platform, such as your receiver, servos or flight 

controller. 

 

It entirely depends on which flight controller you have, but many flight controller 

nowadays do not need to be powered via the ESCs. This is because you often 

have a separate power module with the flight controller which does the job. 

Therefore, you have no need for an ESC with BEC (in relation to powering the 

flight controller). However, you may want/need to power other equipment such as 

servos and receivers and in this case, an ESC with BEC will be necessary. 

 

Note: When powering other equipment with your ESC, it’s important to check the 

specifications of the ESC in question. The BEC will have a max current draw, and 

you must check that the total current drawn from all servos/receivers etc. does not 

exceed this amount. 
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Electronic speed controller 

OPTO ESC 

ESCs without BEC are often referred to as OPTO (optoisolator). All this means that 

that the part of the ESC that receivers the signal from your flight controller or R/C 

receiver is isolated from the higher voltage circuit that powers your motors.  

ESC Servo connector 

With any ESC you will have a servo connector that connects to your flight 

controller. 95% of the time this will be a 3 wire connector, the middle wire (usualy 

Red) will be the power output (5V) the white wire (sometimes orange) is the signal 

wire. The black wire (sometimes brown) is the ground connector. However in some 

cases when using OPTO ESC’s you might only have two connectors, the signal 

and ground wires with a space in the middle. 

https://www.dronetrest.com/uploads/db5290/original/2X/2/2068d493abc0e21389d7ffd466e8e0b2f5e9dd08.JPG
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Electronic speed controller 

Another thing to consider is the various connectors that you may or may not need 

on your ESCs. Let’s start with the motor cables. These can come with bare tips, 

for manual soldering, or they can come with pre-soldered bullet 

connectors attached. These bullet connectors can then be plugged into the 

cables on your motors (if your motors come with these connectors pre-soldered as 

well). You therefore need to know if your motors come with these when buying 

your ESC. 

https://www.dronetrest.com/uploads/db5290/original/2X/8/8776cd90bb804ff04c4bd4b188d0533613a35f0d.jpg
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Electronic speed controller 

There are advantages and disadvantages to both. If you opt for the 4in1 ESC, you don’t 

have to deal with soldering/wiring any power distribution boards, and you can just install the 

ESC with no fuss. Job done in 2 minutes. 4 in 1 ESC’s are also usualy cheaper than buying 

four individual ESC’s. However, the main disadvantage is that if one of the ESC fail in this 

module you will need to replace the entire unit which is a bit costly and annoying. This is 

obviously not the case with four separate ESCs. If one fails, you can simply replace this one 

ESC and get flying again. 

https://www.dronetrest.com/uploads/db5290/original/2X/7/7a796b1896047d37a9dfa0ffac48fe95d6cea748.jpg
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Electronic speed controller 
Types of Firmware - SimonK or BLHeli 

There is no discernible 

difference in performance. 

 

The BLHeli firmware allows 

the user to configure the 

settings of the ECS via your 

PC with the user interface 

BLHeli Suite. Generally, the 

musical tone method of 

configuring your ESC is just 

fine, but for a slightly more 

in-depth configuration 

process, the BLHeli route 

might be the way to go 

because of the BLHeli Suite. 

https://www.dronetrest.com/uploads/db5290/original/2X/d/d94ee969a71e7a97f571bb833a32778eebb94858.jpg
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Electronic speed controller 
Types of programming 

1. The musical tone method 

Most ESCs are compatible with the musical tone method, but this gets very 

tiresome when configuring several ESCs but there is no need for extra 

equipment with this method. 

 

2. The programming card route 

fFor using a programming card, this is basically one step up from using the 

musical tone method but with lights. 

 

3. The USB connection method 

Involves connecting your ESC to your PC via a USB link board where you can 

program your ESC with relative ease and then save the settings. This method 

also allows you to upgrade the firmware on your ESC with the latest version 

which is always helpful. 
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Battery 

types 
Nickel Cadmium (NiCd) — mature and well understood but relatively low in 

energy density. The NiCd is used where long life, high discharge rate and 

economical price are important. Main applications are two-way radios, biomedical 

equipment, professional video cameras and power tools. The NiCd contains toxic 

metals and is environmentally unfriendly. 

Nickel-Metal Hydride (NiMH) — has a higher energy density compared to the 

NiCd at the expense of reduced cycle life. NiMH contains no toxic metals. 

Applications include mobile phones and laptop computers. 

Lead Acid — most economical for larger power applications where weight is of 

little concern. The lead acid battery is the preferred choice for hospital equipment, 

wheelchairs, emergency lighting and UPS systems. 

Lithium Ion (Li-ion) — fastest growing battery system. Li-ion is used where high-

energy density and lightweight is of prime importance. The technology is fragile 

and a protection circuit is required to assure safety. Applications include notebook 

computers and cellular phones. 

Lithium Ion Polymer (Li-ion polymer) — offers the attributes of the Li-ion in ultra-

slim geometry and simplified packaging. Main applications are mobile phones. 

http://batteryuniversity.com 
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types 

http://batteryuniversity.com 

  NiCd NiMH Lead Acid Li-ion Li-ion 

polymer 

Reusable 

Alkaline 

Gravimetric Energy Density(Wh/kg) 45-80 60-120 30-50 110-160 100-130 80 (initial) 

Internal Resistance  

(includes peripheral circuits) in mΩ 

100 to 2001 

6V pack 

200 to 3001 

6V pack 

<1001 

12V pack 

150 to 2501 

7.2V pack 

200 to 3001 

7.2V pack 

200 to 20001 

6V pack 

Cycle Life (to 80% of initial capacity) 15002 300 to 5002,3 200 to  

3002 

500 to 10003 300 to  

500 

503  

(to 50%) 

Fast Charge Time 1h typical 2-4h 8-16h 2-4h 2-4h 2-3h 

Overcharge Tolerance moderate low high very low low moderate 

Self-discharge / Month (room temperature) 20%4 30%4 5% 10%5 ~10%5 0.3% 

Cell Voltage(nominal) 1.25V6 1.25V6 2V 3.6V 3.6V 1.5V 

Load Current 

-    peak 

-    best result 

 

20C 

1C 

 

5C 

0.5C or lower 

 

5C7  

0.2C 

 

>2C 

1C or lower 

 

>2C 

1C or lower 

 

0.5C 

0.2C or lower 

Operating Temperature(discharge only) -40 to  

60°C 

-20 to  

60°C 

-20 to  

60°C 

-20 to  

60°C 

0 to  

60°C 

0 to  

65°C 

Maintenance Requirement 30 to 60 days 60 to 90 days 3 to 6 

months9 

not req. not req. not req. 

Typical Battery Cost 

(US$, reference only) 

$50 

(7.2V) 

$60 

(7.2V) 

$25 

(6V) 

$100 

(7.2V) 

$100 

(7.2V) 

$5 

(9V) 

Cost per Cycle(US$)11 $0.04 $0.12 $0.10 $0.14 $0.29 $0.10-0.50 

Commercial use since 1950 1990 1970 

(sealed lead 

acid) 

1991 1999 1992 
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Advantages Fast and simple charge — even after prolonged 

storage. 

High number of charge/discharge cycles — if properly 

maintained, the NiCd provides over 

1000 charge/discharge cycles. 

Good load performance — the NiCd allows recharging 

at low temperatures. 

Long shelf life – in any state-of-charge. 

Simple storage and transportation — most airfreight 

companies accept the NiCd without special conditions. 

Good low temperature performance. 

Forgiving if abused — the NiCd is one of the most 

rugged rechargeable batteries. 

Economically priced — the NiCd is the lowest cost 

battery in terms of cost per cycle. 

Available in a wide range of sizes and performance 

options — most NiCd cells are cylindrical. 

Battery 

Nickel Cadmium (NiCd) 

 The NiCd prefers fast charge to slow charge and pulse charge to DC charge. All other chemistries prefer a 

shallow discharge and moderate load currents. The NiCd is a strong and silent worker; hard labor poses 

no problem. In fact, the NiCd is the only battery type that performs well under rigorous working conditions. 

It does not like to be pampered by sitting in chargers for days and being used only occasionally for brief 

periods. A periodic full discharge is so important that, if omitted, large crystals will form on the cell plates 

(also referred to as memory) and the NiCd will gradually lose its performance. 

Among rechargeable batteries, NiCd remains a popular choice for applications such as two-way radios, 

emergency medical equipment and power tools. Batteries with higher energy densities and less toxic 

metals are causing a diversion from NiCd to newer technologies. 

Limitations Relatively low energy density — 

compared with newer systems. 

Memory effect — the NiCd must 

periodically be exercised to 

prevent memory. 

Environmentally unfriendly — the 

NiCd contains toxic metals. Some 

countries are limiting the use of 

the NiCd battery. 

Has relatively high self-discharge 

— needs recharging after storage. 
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Battery 

Nickel-Metal Hydride (NiMH) 

 Advantages 30 – 40 percent higher capacity over 

a standard NiCd. The NiMH has 

potential for yet higher energy 

densities. 

Less prone to memory than the 

NiCd. Periodic exercise cycles are 

required less often. 

Simple storage and transportation 

— transportation conditions are not 

subject to regulatory control. 

Environmentally friendly — contains 

only mild toxins; profitable for 

recycling. 

Limitations Limited service life — if repeatedly deep cycled, especially 

at high load currents, the performance starts to deteriorate 

after 200 to 300 cycles. Shallow rather than deep 

discharge cycles are preferred. 

Limited discharge current — although a NiMH battery is 

capable of delivering high discharge currents, repeated 

discharges with high load currents reduces the battery’s 

cycle life. Best results are achieved with load currents of 

0.2C to 0.5C (one-fifth to one-half of the rated capacity). 

More complex charge algorithm needed — the NiMH 

generates more heat during charge and requires a longer 

charge time than the NiCd. The trickle charge is critical 

and must be controlled carefully. 

High self-discharge — the NiMH has about 50 percent 

higher self-discharge compared to the NiCd. New 

chemical additives improve the self-discharge but at the 

expense of lower energy density. 

Performance degrades if stored at elevated temperatures 

— the NiMH should be stored in a cool place and at a 

state-of-charge of about 40 percent. 

High maintenance — battery requires regular full 

discharge to prevent crystalline formation. 

About 20 percent more expensive than NiCd — NiMH 

batteries designed for high current draw are more 

expensive than the regular version. 

The NiMH is less durable than the NiCd. Cycling 

under heavy load and storage at high 

temperature reduces the service life. The NiMH 

suffers from high self-discharge, which is 

considerably greater than that of the NiCd. 

The NiMH has been replacing the NiCd in 

markets such as wireless communications and 

mobile computing. In many parts of the world, 

the buyer is encouraged to use NiMH rather than 

NiCd batteries. This is due to environmental 

concerns about careless disposal of the spent 

battery. 
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Battery 

Lead Acid 

Advantages Inexpensive and simple to 

manufacture — in terms of cost 

per watt hours, the SLA is the 

least expensive. 

Mature, reliable and well-

understood technology — when 

used correctly, the SLA is 

durable and provides 

dependable service. 

Low self-discharge —the self-

discharge rate is among the 

lowest in rechargeable 

batterysystems. 

Low maintenance requirements 

— no memory;  

no electrolyte to fill. 

Capable of high discharge rates. 

Limitations Cannot be stored in a discharged 

condition. 

Low energy density — poor 

weight-to-energy density limits use 

to stationary and wheeled 

applications. 

Allows only a limited number of full 

discharge cycles — well suited for 

standby applications that require 

only occasional deep discharges. 

Environmentally unfriendly — the 

electrolyte and the lead content 

can cause environmental damage. 

Transportation restrictions on 

flooded lead acid — there are 

environmental concerns regarding 

spillage in case of an accident. 

Thermal runaway can occur with 

improper charging. 
In terms of disposal, the SLA is less 

harmful than the NiCd battery but the high 

lead content makes the SLA 

environmentally unfriendly. 
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Battery 

Lithium Ion 
Advantages High energy density — potential for yet 

higher capacities. 

Relatively low self-discharge — self-

discharge is less than half that of NiCd 

and NiMH. 

Low Maintenance — no periodic 

discharge is needed; no memory. 

Limitations Requires protection circuit — protection 

circuit limits voltage and current. Battery 

is safe if not provoked. 

Subject to aging, even if not in use — 

storing the battery in a cool place and at 

40 percent state-of-charge reduces the 

aging effect. 

Moderate discharge current. 

Subject to transportation regulations — 

shipment of larger quantities of Li-ion 

batteries may be subject to regulatory 

control. This restriction does not apply to 

personal carry-on batteries. 

Expensive to manufacture — about 

40 percent higher in cost than NiCd. 

Better manufacturing techniques and 

replacement of rare metals with lower 

cost alternatives will likely reduce the 

price. 

Not fully mature — changes in metal and 

chemical combinations affect battery test 

results, especially with some quick test 

methods. 

The Li-ion is a low maintenance battery, an advantage 

that most other chemistries cannot claim. There is no 

memory and no scheduled cycling is required to prolong 

the battery’s life. In addition, the self-discharge is less 

than half compared to NiCd, making the Li-ion well suited 

for modern fuel gauge applications. Li-ion cells cause 

little harm when disposed. 

The high cell voltage allows battery packs with only one 

cell. Most of today’s mobile phones run on a single cell, 

an advantage that simplifies battery design. To maintain 

the same power, higher currents are drawn. Low cell 

resistance is important to allow unrestricted current flow 

during load pulses. 

The most economical Li-ion battery in terms of cost-to-

energy ratio is the cylindrical 18650 cell. This cell is used 

for mobile computing and other applications that do not 

demand ultra-thin geometry. If a slimmer pack is required 

(thinner than 18 mm), the prismatic Li-ion cell is the best 

choice.  
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Battery 

Lithium Polymer 
Advantages Very low profile — batteries that resemble 

the profile of a credit card are feasible. 

Flexible form factor — manufacturers are 

not bound by standard cell formats. With 

high volume, any reasonable size can be 

produced economically. 

Light weight – gelled rather than liquid 

electrolytes enable simplified packaging, in 

some cases eliminating the metal shell. 

Improved safety — more resistant to 

overcharge; less chance for electrolyte 

leakage. 

Limitations Lower energy density and decreased 

cycle count compared to Li-ion — 

potential for improvements exist. 

Expensive to manufacture — once 

mass-produced, the Li-ion polymer 

has the potential for lower cost. 

Reduced control circuit offsets higher 

manufacturing costs. 

The dry polymer design offers simplifications with respect to fabrication, ruggedness, safety and 

thin-profile geometry. There is no danger of flammability because no liquid or gelled electrolyte is 

used. With a cell thickness measuring as little as one millimeter (0.039 inches), equipment 

designers are left to their own imagination in terms of form, shape and size. To make a small Li-

polymer battery conductive, some gelled electrolyte has been added. Most of the commercial Li-

polymer batteries used today for mobile phones are a hybrid and contain gelled electrolyte.  

The major reason for switching to the Li-ion polymer is form factor. It allows wafer-thin 

geometries, a style that is demanded by the highly competitive mobile phone industry. 
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Battery 

Discharge Rate and Capacity 

Probably the most important, but often overlooked factor to is the check the battery 

discharge C rating is the optimum for your drone. Using a discharge rate (C rating) 

that is too low, can result in your battery being damaged, and your drone under-

performing the battery cant release current fast enough to power your motors 

properly. Since higher C rating batteries are heavier, if the battery you are using 

has a C rating that is too high, you will just be carrying extra weight around that 

you don’t need, ultimately reducing the flight time. 

Max continous Amp draw (A) = Battery capacity (Ah) x Discharge rate (C) 

For example, we have a 5100mAh 3 cell Lipo battery with a 10C rating. To find 

the maximum continuous amp draw, we first convert the 5100mAh to 5.1Ah, and 

multiply that number by 10C, to give a total continuous output of (5.1 x 10) = 51A 
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Battery 

electroenergy balance 

By looking at the specs of 

motors, in particular the thrust 

data tables you will be able to 

see what the motors 

maximum current draw is. As 

an example, quadcopter (4 

motors) weighs about 2Kg in 

total (with battery and all other 

equipment), the quadcopter 

will hover when each motor 

products about 500g of thrust. 

Since we are using 

the MT2213 motors with 10 

inch propellers we can look at 

the thrust table to see the 

motors current draw at 

maximum thrust, which turns 

out to be just under 10A. 

https://www.dronetrest.com/uploads/db5290/original/2X/b/b8aa4eec3b412e36ddd9ad0a899ee0709a277ba8.png
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Battery 

electroenergy balance 
Since we are using 4 motors, the total current draw will be about 4 x 10A = 40A 

Other equipment such as your autopilot and FPV gear will all draw a few miliAmps 

so their effect can be considered negligible, but to be safe lets add another 1A to the 

total current draw to round it to 41A. So this will be our maximum current draw 

during hover. So the 5100mah 10C battery we mentioned previously would work just 

fine since its current output is 51A, however we could get away with using a lower C 

rating closer to perhaps 8C to have an even lighter battery. However it is uncommon 

to find batteries with C ratings lower than 10C. 

 

In order to get the most flight time, we could get a battery with a current output of 

just over 25A. However in reality we will often fly at higher throttle values during a 

climb, or if there is a strong wind so at various stages in the flight our current draw 

might be higher than this, which could damage the battery. 

 

There is no fixed C rating that you will need to use as the maximum current output 

of a battery depends on the capacity and C rating. Typically the smaller the capacity 

of a battery, the higher the C rating needs to be, this is why for many high capacity 

multi-rotor batteries you will find very low C ratings in the range of 10-15C 
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Battery 

electroenergy balance 

Now that you know the required current draw from your battery, the capacity 

and C rating can be found. In general its best to get teh highest possible 

capacity battery that you can, which still keeping the total weight of your 

quadcopter including the battery and other equipment at aroung 50-70% of the 

maximum motor thrust. 

 

So sticking to our quadcopter example, we know that 50% thrust is around 

500g per motor (or 2Kg thrust in total). Our frame, electronics and motors 

weight come to 1.2Kg. That leaves 800-1000g that we can use for the battery. 

So you should try to find the highest capacity LiPo that you can find that 

weights less than this. 

Capacity 
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Battery 

electroenergy balance 

Now that you know the required current draw from your battery, the capacity 

and C rating can be found. In general its best to get teh highest possible 

capacity battery that you can, which still keeping the total weight of your 

quadcopter including the battery and other equipment at aroung 50-70% of the 

maximum motor thrust. 

 

So sticking to our quadcopter example, we know that 50% thrust is around 

500g per motor (or 2Kg thrust in total). Our frame, electronics and motors 

weight come to 1.2Kg. That leaves 800-1000g that we can use for the battery. 

So you should try to find the highest capacity LiPo that you can find that 

weights less than this. 

Capacity 
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Battery 

connectors 

https://www.dronetrest.com/uploads/db5290/original/2X/e/e71bdfe0e7216253d870caf80879520396f9d29f.jpg
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Power module  

(battery monitor) 

http://ardupilot.org/copter/docs/common-powermodule-landingpage.html 
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Power module  

connection to Pixhawk 

http://ardupilot.org/copter/docs/common-powermodule-landingpage.html 
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Power module  

Mission Planer setup 

http://ardupilot.org/copter/docs/common-power-module-configuration-in-mission-planner.html 

http://ardupilot.org/copter/_images/MissionPlanner_BatteryMonitorConfiguration.png
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Power module  

Mission Planer - callibration 

http://ardupilot.org/copter/docs/common-power-module-configuration-in-mission-planner.html 

1. Check the voltage of your lipo battery with a hand-held volt meter or a power 

analyzer 

2. Connect your APM/PX4 to your computer and plug in the lipo battery 

3. Check the voltage through the Mission Planner‘s INITIAL SETUP | Optional 

Hardware | Battery Monitor screen or on the Flight Data screen’s HUD 

or Status tab. 

http://ardupilot.org/copter/_images/MPCheckVoltage.jpg
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Power module  

Mission Planer - callibration 

http://ardupilot.org/copter/docs/common-power-module-configuration-in-mission-planner.html 

If you find the voltage is not correct (i.e. if off from the hand-held volt meter’s 

reading by more than perhaps 0.2V) you can correct the APM/PX4’s reading by 

doing the following: 

1. On Mission Planner‘s INITIAL SETUP | Optional Hardware | Battery 

Monitor screen set the “Sensor” to “Other”. 

2. Enter the voltage according to the hand-held volt meter in the “Measured 

Battery Voltage” field. 

3. Press tab or click out of the field and the “Voltage Divider (Calced)” value will 

update and the “Battery voltage (Calced)” should now equal the measured 

voltage. 

http://ardupilot.org/copter/_images/CalibrateVoltage.png
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Power module  

Callibration video 

http://ardupilot.org/copter/docs/common-power-module-configuration-in-mission-planner.html 
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Power module  

Low battery allert 

http://ardupilot.org/copter/docs/common-power-module-configuration-in-mission-planner.html 

You can set Mission Planner to alert you verbally when your battery is low  

(using a computerized voice). 

 

Simply check the MP Alert on Low Battery checkbox and enter the warning you wish to hear,  

the voltage level and finally the percentage of remaining current. 

 

  

  

http://ardupilot.org/copter/_images/MP_battery_alarm_001.png
http://ardupilot.org/copter/_images/MP_battery_alarm_002.png
http://ardupilot.org/copter/_images/MP_battery_alarm_003.png


Drone Avionics: 

Power distribution system 

Electromagnetic 

compatibility 

  

  

Electromagnetic compatibility (EMC) is the branch of electrical engineering 

concerned with the unintentional generation, propagation and reception of 

electromagnetic energy which may cause unwanted effects such 

as electromagnetic interference (EMI) or even physical damage in operational 

equipment. The goal of EMC is the correct operation of different equipment in a 

common electromagnetic environment. 

 

EMC pursues three main classes of issue. Emission is the generation of 

electromagnetic energy, whether deliberate or accidental, by some source and its 

release into the environment. EMC studies the unwanted emissions and the 

countermeasures which may be taken in order to reduce unwanted emissions. 

The second class, susceptibility, is the tendency of electrical equipment, 

referred to as the victim, to malfunction or break down in the presence of 

unwanted emissions, which are known as Radio frequency interference 

(RFI). Immunity is the opposite of susceptibility, being the ability of equipment to 

function correctly in the presence of RFI, with the discipline of "hardening" 

equipment being known equally as susceptibility or immunity. A third class studied 

is coupling, which is the mechanism by which emitted interference reaches the 

victim. 
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Conductive coupling occurs when the 

coupling path between the source and the 

receptor is formed by direct electrical 

contact with a conducting body, for 

example a transmission line, wire, 

cable, PCB trace or metal enclosure. 

Conducted noise is also characterised by 

the way it appears on different conductors: 

Common-mode or common-impedance 

coupling: noise appears in phase (in the 

same direction) on two conductors. 

Differential-mode coupling: noise appears 

out of phase (in opposite directions) on two 

conductors. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:EMI_coupling_modes.svg


Drone Avionics: 

Power distribution system 

Electromagnetic 

compatibility 

  

  

Inductive coupling occurs where the 

source and receiver are separated by a 

short distance (typically less than 

a wavelength). Strictly, "Inductive coupling" 

can be of two kinds, electrical induction 

and magnetic induction. It is common to 

refer to electrical induction as capacitive 

coupling, and to magnetic induction 

as inductive coupling. 

Capacitive coupling occurs when a 

varying electrical field exists between two 

adjacent conductors typically less than a 

wavelength apart, inducing a change 

in voltage on the receiving conductor. 

Inductive coupling or magnetic coupling 

(MC) occurs when a varying magnetic 

field exists between two parallel 

conductors typically less than a wavelength 

apart, inducing a change in voltage along 

the receiving conductor. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:EMI_coupling_modes.svg
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Radiative coupling or electromagnetic 

coupling occurs when source and victim 

are separated by a large distance, typically 

more than a wavelength. Source and victim 

act as radio antennas: the source emits or 

radiates an electromagnetic wave which 

propagates across the space in between 

and is picked up or received by the victim. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:EMI_coupling_modes.svg
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The damaging effects of electromagnetic interference pose 

unacceptable risks in many areas of technology, and it is necessary to 

control such interference and reduce the risks to acceptable levels. 

The control of electromagnetic interference (EMI) and assurance of EMC 

comprises a series of related disciplines: 

• Characterising the threat. 

• Setting standards for emission and susceptibility levels. 

• Design for standards compliance. 

• Testing for standards compliance. 

For a complex or novel piece of equipment, this may require the 

production of a dedicated EMC control plan summarizing the application 

of the above and specifying additional documents required. 

EMC control 
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EMC control 
Characterising the threat 

Characterisation of the problem requires understanding of: 

• The interference source and signal. 

• The coupling path to the victim. 

• The nature of the victim both electrically and in terms of the significance of 

malfunction. 

The risk posed by the threat is usually statistical in nature, so much of the work in 

threat characterisation and standards setting is based on reducing the probability of 

disruptive EMI to an acceptable level, rather than its assured elimination. 
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Electromagnetic noise is produced in the source due to rapid current and voltage 

changes, and spread via the coupling mechanisms described earlier. 

 

Since breaking a coupling path is equally effective at either the start or the end of the 

path, many aspects of good EMC design practice apply equally to potential emitters 

and to potential victims. Further, a circuit which easily couples energy to the outside 

world will equally easily couple energy in and will be susceptible. A single design 

improvement often reduces both emissions and susceptibility. 

Grounding and shielding 

Grounding and shielding aim to reduce emissions or divert EMI away from the victim 

by providing an alternative, low-impedance path.  
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Grounding and shielding 

 

Grounding or earthing schemes such as star earthing for audio equipment 

or ground planes for RF. The scheme must also satisfy safety regulations. 

 

Shielded cables, where the signal wires are surrounded by an outer conductive 

layer that is grounded at one or both ends. 

 

Shielded housings. A conductive metal housing will act as an interference shield. 

In order to access the components, such a housing is typically made in sections 

(such as a box and lid); an RF gasket may be used at the joints to reduce the 

amount of interference that leaks through the joint. RF gaskets come in various 

types. A plain metal gasket may be either braided wire or a flat strip slotted to 

create many springy "fingers". Where a waterproof seal is required, a 

flexible elastomeric base may be impregnated with chopped metal fibers dispersed 

into the interior or long metal fibers covering the surface or both. 
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Other general measures 

 

Decoupling or filtering at critical points such as cable entries and high-speed 

switches, using RF chokes and/or RC elements. A line filter implements these 

measures between a device and a line. 

 

Transmission line techniques for cables and wiring, such as balanced differential 

signal and return paths, and impedance matching. 

 

Avoidance of antenna structures such as loops of circulating current, resonant 

mechanical structures, unbalanced cable impedances or poorly grounded 

shielding. 

 

Eliminating spurious rectifying junctions that can form between metal 

structures around and near transmitter installations. Such junctions in combination 

with unintentional antenna structures can radiate harmonics of the transmitter 

frequency. 
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Inertial Navigation Systems 

General Objective 

Understand and know: 

• what it is an Inertial Navigation System,  

• how it works,  

• what types are available  

• and how they can be used in drone avionics. 
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Inertial Navigation Systems 

AGENDA 

1. What it is an Inertial Navigation System? 

2. Elements of Inertial Navigation System. 

3. Diferences of IMU, INS and AHRS. 

4. Inertial navigation in drone avionics. 
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Inertial Navigation 

An inertial navigation is a navigation that uses motion 

sensors to continuously track the position, orientation, and 

velocity (direction and speed of movement) of a vehicle 

without the need for external references 

Initial position and velocity must be 

provided before computing its own 

position and velocity by integrating 

information from sensor 

Knowing initial position, velocity, 

attitude and measuring accelerations 

and angular rates to determine 

position and attitude. No external 

references. 
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Inertial measurement unit 

Three gyros and three accelerometers are normally 

combined in an inertial measurement unit (IMU) 
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Inertial measurement unit 

By attaching a mass to a spring, 

measuring its deflection, we get a 

simple accelerometer.  

Accelerometers 

• Gravitation is also measured (Einstein's 

principle of equivalence)  

• Total measurement called specific force 

• Using 3 (or more) accelerometers we 

can form a 3D specific force 

measurement:  

This means: Specific force of the body system ( B) relative inertial space (I), 

decomposed in the body system.  

Gyros 

Gyros measure angular velocity relative 

inertial space:  

 

Measurement principles include:  

Spinning wheel - Mechanical gyro  

Sagnac-effect  

• Ring laser gyro (RLG)  

• Fiber optic gyro (FOG)  

Coriolis-effect  

• MEMS • “Tuning fork” • “Wine glass” 
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IMU Categorization 
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Inertial Navigation 

An IMU is sufficient to navigate relative to inertial space (no gravitation present), 

given initial values of velocity, position and attitude:  

– Integrating the sensed acceleration will give velocity. 

– A second integration gives position. 

– To integrate in the correct direction, attitude is needed. This is obtained by 

integrating the sensed angular velocity. 

Equations integrating the gyro and accelerometer measurements into velocity, 

position and orientation are called navigation equations  
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Inertial Navigation 

( ), , , , , , ,x y zf F x t a a a p q r=
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Inertial Navigation 

( ), , , , , , ,x y zf F x t a a a p q r=
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Inertial Navigation System 

The combination of an IMU and a computer running navigation 

equations is called an Inertial Navigation System (INS). 

Due to errors in the gyros and accelerometers, an INS will have 

 unlimited drift in velocity, position and attitude. 
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Inertial Navigation System 

To limit the drift, an INS is usually aided by other sensors that 

provide direct measurements of for example position and 

velocity. The different measurements are blended in an optimal 

manner by means of a Kalman filter. 
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GNSS/INS 

The GNSS gives an absolute drift-free position value that can be used to 

reset the INS solution or can be blended with it by use of a mathematical 

algorithm, such as a Kalman filter. The angular orientation of the unit can be 

inferred from the series of position updates from the GNSS. The change in 

the error in position relative to the GNSS can be used to estimate the 

unknown angle error. 
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Satellite Navigation Systems 

General Objective 

Understand and know: 

• what it is a Satellite Navigation System,  

• how it works,  

• what types are available  

• and how they can be used in drone avionics. 
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Satellite Navigation Systems 

AGENDA 

1. What it is a Satellite Navigation System? 

2. GPS is the first, but not the sole GNSS. 

3. Regional and augmentation systems. 

4. Variety of satellite navigation receivers. 

5. Satellite navigation in drone avionics. 
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Satellites and debris 

http://www.esa.int/Our_Activities/Operations/Space_Debris 
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Satellite Navigation Systems 

 

• series of satellites placed in specific orbits; 

• satellites transmit orbital and timing information; 

• receiver determine location from that data; 

 

• position accuracy up to few centimeters; 

• high precision local time for synchronisation;  

• independent from other signals. 
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Satellite Navigation Systems 

 

http://www.navipedia.net/index.php/GNSS_signal 
http://wireless.ictp.it/school_2001/labo/GPS/PRC.HTM 
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Satellite Navigation Systems 

 

https://spotlight.unavco.org/how-gps-works/gps-basics/decoding-the-gps-signal.html 
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Global Navigation  

Satellite Systems 

• GPS – Global Positioning System  
Composed of 24 satellites, and was created by the U.S. Department of Defense. 

It can be accessed anywhere on or near Earth where there is  

an unobstructed line-of-sight to four or more GPS satellites.  

• GLONASS - Globalnaya navigatsionnaya sputnikovaya sistema  
Composed of 24 satellites, and was developed in the Soviet Union, and is 

operated by the Russian Aerospace Defense Forces. 

• GALILEO  
Composed of 30 satellites, and is currently being developed by the European 

Union and European Space Agency.  

• COMPASS (BeiDou) 
Composed of 35 satellites, and is currently being developed by China. It is the 

second generation of regional BeiDou Satellite Navigation System.  



Drone Avionics: 

Satellite Navigation Systems 

Global Positioning System 

https://www.harris.com/solution/gps-operational-control-system 
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Global Positioning System 

https://www.gps.gov/systems/gps/control 
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Global Positioning System 

Block 
Launch 

period 

Satellite launches Currently 

in orbit 

and 

healthy 
Success Failure Planned 

I 1978–1985 10 1 0 0 

II 1989–1990 9 0 0 0 

IIA 1990–1997 19 0 0 0 

IIR 1997–2004 12 1 0 12 

IIR-M 2005–2009 8 0 0 7 

IIF 2010–2016 12 0 0 12 

IIIA From 2017 0 0 12 0 

IIIB — 0 0 8 0 

IIIC — 0 0 16 0 

Total 70 2 36 31 

https://www.gps.gov/systems/gps/space/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/GPS_Block_I
https://en.wikipedia.org/wiki/GPS_Block_II
https://en.wikipedia.org/wiki/GPS_Block_IIA
https://en.wikipedia.org/wiki/GPS_Block_IIR
https://en.wikipedia.org/wiki/GPS_Block_IIR-M
https://en.wikipedia.org/wiki/GPS_Block_IIR-M
https://en.wikipedia.org/wiki/GPS_Block_IIR-M
https://en.wikipedia.org/wiki/GPS_Block_IIF
https://en.wikipedia.org/wiki/GPS_Block_IIIA
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=GPS_Block_IIIB&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=GPS_Block_IIIC&action=edit&redlink=1
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Global Positioning System 
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Globalnaya navigatsionnaya 

sputnikovaya sistema 
Total satellites in constellation 25 SC 

Operational 24 SC 

In commissioning phase - 

In maintenance - 

Spares - 

In flight tests phase 1 SC 

SCC:System Control Center 

TT&C:Telemetry, Tracking and Control 

ULS:Uplink station 

MS:Monitoring station 

CC:Central clock 

SLR:Laser tracking station 

https://www.glonass-iac.ru/en/ 
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Galileo 

The first two operational Galileo satellites GSAT0101 and GSAT0102 were launched from Europe's Spaceport in French 

Guiana in October 2011. The second pair, GSAT0103 and GSAT0104, was launched in October 2012. 

Once the In-Orbit Validation (IOV) phase was completed, the remaining satellites are being placed in orbit at regular intervals 

to reach Full Operational Capability (FOC). The first pair of Galileo’s FOC phase, GSAT0201 and GSAT0202, was launched in 

August 2014. Despite having been injected into an incorrect orbit, these were moved to an improved orbit at the end of 2014 

and the beginning of 2015. 

Subsequent pairs of FOC satellites were launched as follows: 

GSAT0203 and GSAT0204, in March 2015; 

GSAT0205 and GSAT0206, in September 2015; 

GSAT0208 and GSAT0209, in December 2015; 

GSAT0210 and GSAT0211, in May 2016; 

GSAT0207, GSAT0212, GSAT0213 and GSAT0214, in November 2016; 

GSAT0215, GSAT0216, GSAT0217 and GSAT0218 in December 2017. 
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Galileo 

Block 
Launch 

Period 

Satellite launches Currently in 

orbit 

and healthy Success Failure Planned 

GIOVE 2005–2008 2 0 0 0 

IOV 2011–2012 4 0 0 3 

FOC From 2014 12 2 16 12 

Total 18 2 16 15 

https://en.wikipedia.org/wiki/GIOVE


Drone Avionics: 

Satellite Navigation Systems 

BeiDou 

Total satellites in constellation 23 

SV is included in operational orbital 

constellation 
15 

SV is not included in operational orbital 

constellation 
8 
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Indian Regional  

Satellite System 
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Quasi-Zenith Satellite System 
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Comaptibility 
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Constelations 
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SBAS 

SBAS - satellite-based augmentation system that is used to improve the 

performance of global navigation satellite systems (GNSSs)  through the use of 

geostationary (GEO) satellites which broadcast the augmentation information 
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GNSS Receivers 

GNSS receivers determine the user position, 

velocity, and precise time (PVT) by processing 

the signals broadcasted by satellites. Because 

the satellites are always in motion, the receiver 

has to continuously acquire and track the signals 

from the satellites in view, in order to compute an 

uninterrupted solution, as desired in most 

applications. Any navigation solution provided by 

a GNSS receiver is based on the computation of 

its distance to a set of satellites, by means of 

extracting the propagation time of the incoming 

signals travelling through space at the speed of 

light, according to the satellite and receiver local 

clocks. This time difference is transformed into a 

fake range, the "pseudorange", by multiplying it 

by the speed of the light in the vacuum,  

The pseudorange might be seen as a very rough 

estimate of the true range between satellite and 

user, and has to be corrected to account for a 

number of phenomena before it can be 

interpreted as a precise measurement of the true 

distance. 
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GNSS Receivers 

Most of the Global Navigation Satellite Systems use Code Division Multiple 

Access (CDMA) techniques to multiplex several satellite signals onto the same 

frequency. The basic concept behind the CDMA schemes is that each satellite is 

assigned with a Pseudo-Random Noise (PRN) code that modulates the 

transmitted signal. The use of these PRN codes spreads the signal over the 

spectrum, making it look like noise. Furthermore, the PRN codes have properties 

such that their autocorrelation function is at a maximum when they are 

completely aligned. GNSS receivers have prior knowledge of each satellite's 

PRN code (e.g. through the relevant SIS ICD), and correlate the incoming 

signals with local code replicas, to determine if a given satellite is visible or not. 

In their most common architecture, GNSS receivers assign a dedicated channel 

to each signal being tracked and, for the case of multi-frequency receivers, each 

signal from each satellite can be processed independently. In order to ensure 

tracking of the signals in each processing channel, receivers are continuously 

estimating and correcting two parameters: 

The code delay: quantifies the misalignment between the local PRN code 

replica and the incoming signal. 

The carrier phase (or its instantaneous value, the Doppler frequency): reflects 

the relative motion between the satellite and the user. 
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GNSS Market Report 

Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) are an 

emerging and promising market for GNSS 

in Aviation, thanks to their need for precise 

positioning and orientation. UAVs were 

initially used for military and security 

purposes. However, a wide range of civil 

applications will further drive market growth. 
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3.1 Introducere în echipamente de măsurare și
monitorizare (2 ore);

3. 2 Echipamente de măsurare și monitorizare (3 ore);

3. 3 Dispozitive de captare a imaginii (3 ore)

3.4 Proprietățile fotografiei aeriene (2 ore)



3.1 Introducere în echipamente

de măsurare și monitorizare

• O modalitate ușoară de a clasifica senzorii este de a le grupa în

senzori activi și pasivi.

• Senzorii pasivi măsoară radiațiile naturale reflectate sau emise

de obiectele țintă.

• Senzorii activi emit radiații și măsoară fracția reflectată înapoi

de obiectele țintă.



Senzori pasivi

Senzorii optici pasivi măsoară radiația în spectrul vizibil (0,4-0,7 microni) și
în infraroșu (0,7-14 microni) al spectrului electromagnetic.

Senzorii optici se bazează pe soare ca o sursă de iluminare, ceea ce îi fac 
potriviți numai în condiții de lumină naturală și se limitează la intemperii, cum 
ar fi nori, ceată sau fum. Un exemplu de senzor pasiv care nu se bazează pe
radiația solară este un radiometru pasiv cu microunde care detectează
energia cu microunde cu intensitate mică de emisie.

Senzorii optici sunt în multe privințe asemănători cu ochiul uman.

În funcție de numărul de benzi, senzorii optici sunt cunoscuți ca 
panchromatici (de o bandă largă), multispectral (de obicei de la 3 la 10 benzi
spectrale) sau hiperspectral (de obicei de la 10 la sute de benzi spectrale
înguste).

3.1 Introducere în echipamente

de măsurare și monitorizare



Gama de posibilități oferite de senzorii optici este
limitată de diverse probleme legate de camerele foto digitale, 
care pot fi implementate pe un avion fără pilot.

• greutatea camerei în raport cu greutatea utilă al UAV;

• formatul foarte mic al imaginii din cameră;

• multe caracteristici non-metrice ale camerelor ieftine;

• lentile și rezoluție;

• intervale fotografice;

• necesitatea unui timp de expunere foarte scurt pentru combaterea
instabilității platformei (adică datorită vitezei, înclinării, perturbărilor);

• cerințele pentru o rată de cadre ridicată care rezultă din viteza unei
platforme UAV de la o altitudine foarte mică;

• foarte mare suprapunere longitudinală și laterală (adică procentul
suprapunerii finale și laterale) care trebuie utilizată pentru cartografiere.



• Senzorii activi emit un fel de radiații și măsoară fracția
reflectată de obiectele țintă, precum și diferența de 
timp dintre radiație și recepție.

• Senzorii activi necesită energie de la o sursă care crește
în mod inevitabil greutatea sistemului de antenă.

• Din acest motiv, echipamentul activ este mai puțin
versatil pentru a fi utilizat pe vehicule aeriene fără pilot 
în comparație cu echipamentele pasive.

- Radar;

- LiDAR (Light Detection and Ranging)(detectarea luminii
și distanței).



• Cele mai importante limitări sunt, probabil, greutatea senzorilor cu 
o rezoluție mai mare față de capacitatea de încărcare.

• Acest lucru este valabil mai ales pentru platformele mici, deoarece 
senzorii infraroșii electro-optici reprezintă de obicei 10-30% din 
greutatea încărcăturii utile și mai puțin de 5% din greutatea 
vehiculului.

• Alte limitări se referă la optica camerei și diafragma, vitalitatea și 
înregistrarea datelor.

• Camerele noi pot produce mai multe date, dar au mai multe 
electronice care necesită mai multă energie și generează mai 
multă căldură.

• În mod alternativ, ultimele evoluții tehnologice stimulează 
așteptări ridicate în ceea ce privește miniaturizarea senzorului și 
capacitatea mai mare a bateriei.

UAV Dezvoltări senzoriale și tehnologice



• Una dintre cele mai importante, dar în mare măsură ignorate, 
cerințe pentru o încărcătură electro-optică în vehiculele 
aeriene mici fără pilot este capacitatea de a menține senzorul 
suficient de stabil în timpul zborului pentru a oferi imagini 
video și imagini utile.

• Cu cât UAV este mai mic, cu atât mai multă influență poate 
avea vântul asupra capacității senzorului de a se concentra 
asupra zonelor de interes.

• Din punct de vedere istoric, tehnologia de stabilizare a fost o 
problemă ce necesita a fi rezolvată - soluțiile au fost grele, 
costisitoare și solicitante de consum de energie.

• Cu toate acestea, în ciuda dezavantajelor evidente pentru 
utilizarea pe vehiculele aeriene fără pilot, cecetătorii de sarcină 
utilă pentru senzori se concentrează pe utilizarea tehnologiei 
de stabilizare nu numai pentru a îmbunătăți performanța, dar 
și pentru a rezolva problemele de dimensiune și greutate.
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3. 2 Echipamente de măsurare și

monitorizare

Multispectral

• Imaginile multispectrale sunt obținute
utilizând senzori care măsoară energia
reflectată în mai multe domenii
specifice ale spectrului
electromagnetic.

• Senzorii multispectrali au în general de 
la 3 la 10 măsurători diferite ale benzii
în fiecare pixel al imaginilor pe care le 
produc.
• Exemple de benzi din acești senzori includ de obicei verde

vizibil, roșu vizibil și infraroșu aproape.
• Măsurătorile simultane ale mai multor lungimi de undă

spectrale furnizează informații care pot fi interpretate vizual
sau automat.



Multispectral

• Pentru o locație dată, combinațiile algebrice de valori în diferite
benzi spectrale, cum ar fi indicii de vegetație, pot fi foarte utile în
detectarea caracteristicilor de mediu.

• Vizualizarea vegetației multispectrale este foarte utilă pentru
identificarea stresului, a bolii și a stării nutritive sau a apei din 
plante.

• Dăunătorii sau alți factori de stres ai plantelor, cum ar fi 
substanțele chimice (de exemplu, revărsările de petrol), care lasă, 
de asemenea, amprenta lor spectrală pe plantă, pot fi identificate
cu ușurință folosind camere multi-spectrale (MS) la bordul UAV.

3. 2 Echipamente de măsurare și

monitorizare



Multispectral

• Folosind camere infraroșu la colectarea imaginilor cu intervale regulate, 
suprapuse și aliniate, imaginile obținute pot fi prelucrate utilizând unele
programe de filtrare spectrală pentru căpătarea indecelui - NDVI (indice
de vegetație diferențială normalizată)

• Prin monitorizarea diferențelor în NDVI, este posibil să se ia decizii
critice cu privire la starea culturilor în stadiu incipient, ceea ce ar fi 
imposibil fără ajutorul teledetecției.. 

3. 2 Echipamente de măsurare și

monitorizare



Infraroșu apropiat (NIR - Near infrared )

Radiația în infraroșu (NIR) este cuprinsă între 0,7-14 μm. 

• Caracteristica spectrală a vegetației sănătoase este foarte caracteristică
tranziției dintre lungimile de undă ale spectrului vizibil și Infraroșu 
apropiat , cu absorbția părții vizibile în timpul activității fotosintetice și
reflexia ridicată în domeniul Infraroșu apropiat .

3. 2 Echipamente de măsurare și

monitorizare



Infraroșu apropiat (NIR - Near infrared )

• Valoarea NIR a rezultatelor ridicărilor aeriene pentru
monitorizarea și cartografiere a vegetației și a stării
vegetative este bine documentată în literatura de 
teledetecție și a fost extinsă pentru a furniza indicatori
de vegetație simpli (de exemplu, Indicele de vegetație cu 
diferențiere normalizată - EWI, Indicele de vegetație a 
solului, SAVI).

• Măsurătorile repetate pe mai multe perioade în lungimi
de undă vizibile și Infraroșu apropiat pot oferi o analiză 
în perspectivă asupra sănătății plantelor.

3.1.2 Echipamente de măsurare și

monitorizare



Infraroșu apropiat (NIR)

• Normalized Difference Vegetation Index - NDVI, 
Enhanced Vegetation Index -EVI, Soil Adjusted 
Vegetation Index - SAVI).

3. 2 Echipamente de măsurare și monitorizare



Infraroșu de undă scurtă (SWIR)

Radiația în intervalul infraroșu cu frecvență scurtă (SWIR) (de obicei
între 0,9 și 1,7 microni) nu este vizibilă pentru ochiul uman, dar poate fi 
detectată de senzori speciali de indiu galiu arseniu - (InGaAs).

Ca lumină reflectantă, SWIR este reflectat de obiecte, iar imaginile
înregistrate conțin umbre și contrast.

3. 2 Echipamente de măsurare și monitorizare



Infraroșu de undă scurtă (SWIR)

• Imaginile din camera InGaAs sunt comparabile cu imaginile vizibile în rezoluție
și detaliu, ceea ce face ca obiectele să fie ușor de recunoscut (spre deosebire
de imaginile termice).

• Unul dintre principalele avantaje ale imaginii SWIR este consumul redus de 
energie, deoarece folosește un răcitor termoelectric sau nu este un răcitor, 
dacă curentul închis este destul de mic, dar oferă o imagine destul de bună în
condiții de lumină scăzută.

3. 2 Echipamente de măsurare și monitorizare



Infraroșu de undă scurtă (SWIR)

• Datorită proprietăților lor chimice, multe materiale au caracteristici
specifice de reflexie și absorbție în benzile SWIR, care le permit să fie 
ușor caracterizate:

• mineralele în explorarea minilor, 

• Localitățile urbane, precum acoperișurile și materialele de 
construcție, 

• vegetația și uleiul (de exemplu, o deversare de petrol).

• Zăpada și gheața prezintă diferențe caracteristice în unele
deapazoane SWIR, iar imaginile bazate pe SWIR pot penetra chiar și
unele tipuri de fum, de exemplu, ca urmare a unui incendiu forestier.

3. 2 Echipamente de măsurare și monitorizare





3. 2 Echipamente de măsurare și monitorizare

Hyperspectral

Imagistica hiperspectrală prezintă o gamă largă de lățimi
de bandă în spectrul luminii pentru a furniza un set bogat
de date și pentru a detecta obiecte de interes care nu 
sunt vizibile pentru senzorii de imagine cu o lățime de 
bandă unică.
Cu un număr mai mare de lățimi de bandă spectrale fine, 
identificarea condițiilor și caracteristicilor specifice este
mai mare.





Hyperspectral

• Senzorii cu sute de benzi (de exemplu, 
255) sunt din ce în ce mai folosiți pentru
identificarea speciilor de vegetație și
caracterizarea geologică, precum și pentru
multe alte aplicații.

• Adăugarea imaginilor hiperspectrale ca 
element standard într-o suită de senzori
electro-optice și infraroșii (EO / IR) pentru
UAV-uri, totuși, până în prezent a 
prezentat o provocare dificilă de inginerie.



• Spectroscopia a dovedit, de asemenea, că oferă rezultate
fiabile pentru detectarea timpurie a vegetației afectate de 
boală.

• Fluorescenta emisă este direct legată de producția primară și, 
prin urmare, măsurătorile fluorescenței induse de soare pot fi 
folosite ca indicator timpuriu al sănătății și al stării vegetației.

• Estimările fluorescenței (F) pot fi obținute din senzori de 
radiație multispectrală și hyperspectrală, exploatând linia
Fraunhofer și decuplarea F de fluxul reflectat.

• Mai mult, indicii optici legați de F pot fi derivați din reflexia
detectată de senzorii multispectrali.



• Cu toate acestea, estimarea cantitativă a lui F din aer 
este complicată de absorbția atmosferei pe calea către 
senzor, iar abordările pentru a face față efectelor 
atmosferice nu au fost încă dezvoltate.

• Modelele spațiale ale F furnizate de spectrometrele de 
imagine din aer furnizează perspective asupra 
fotosintezei și stresului plantelor, care diferă de cele 
furnizate de indicii spectrali.

• În prezent, tehnicile de fluorescență vegetală induse de 
soare sunt mai puțin dezvoltate decât alte strategii de 
monitorizare a vegetației cu teledetecție, dar este un 
domeniu promițător dezvoltat.



RADARUL

• RADAR (radio detection and
ranging, adică detectarea prin
radio și determinarea distanței)
reprezintă o instalație de
radiolocație care radiază microunde
electromagnetice și folosește
reflexia acestora pediferite obiecte
pentru a determina

• existența și distanța lor față de
antenă. Se compune, de
• obicei, dintr-un emițător, un
receptor și un sistem de antene

cu directivitate
pronunțată. Receptorul cuprinde
și un indicator al existenței și
poziției obiectului.



• Principiul electronic de funcţionare al radarului este  
foarte asemănător cu principiul reflexiei undelor 
sonore.  Dacă o persoană strigă în direcţia unui 
obiect care  reflectă sunetele (cum ar fi un canion, 
un tunel sau o  peşteră), va auzi un ecou. 
Cunoscând viteza sunetului în  aer, se poate estima 
distanţa şi direcţia aproximativă a  acelui obiect. 
Timpul necesar revenirii ecoului poate fi  utilizat 
pentru calcularea distanţei, cunoscând viteza  
sunetului.

• Radarul foloseşte undele electromagnetice 
aproximativ  în acelaşi mod. Un impuls de 
radiofrecvenţă este emis în  spaţiu şi reflectat de 
către un obiect. O mică parte din  energie este 
reflectată înapoi pe direcţia radarului. Acest  
semnal reflectat înapoi către radar poartă 
denumirea de  semnal ECOU, ca şi în cazul undelor 
sonore. Sistemul  radar utilizează acest semnal 
ecou pentru a determina distanţa şidirecţia 
respectivului obiect.



Benzile de frecvenţă utilizate de sistemele radar



Exemple de radare şi benzile lor de frecvenţă



RADARUL

• Principiul radarului (de la engl. Radio detection and ranging) 
se aplică de peste cinci decenii în domeniul navigației
aeriene şi maritime sau fluviale. Imaginea radar permite
sesizare pe monitoare, în timp util, a obstacolelor existente
în câmpul sau raza de acțiune a sistemului. Acesta utilizează
microundele, mai exact o parte a acestora, cu lungimi de 
undă mai mari de 0,5 cm, deoarece aceste radiații, vecine în
spectru cu undele radio, au o bună rată de transmisie
atmosferică. Mai mult, microundele se pot propaga
indiferent de condițiile atmosferice şi sunt reflectate diferit
de obiecte în fiuncție de expunerea lor la fluxuri de undă şi
de caracteristicile suprafeței lor.

• Radarul de teledetecție are ca aplicație principală obținerea
de imagini ale terenului şi utilizează microundele generate 
artificial, cu ajutorul unor sisteme amplasate la bordul
avioanelor, elicopterelor sau sateliților. 







• În figura de mai sus se observă emisia la interval egale (cadențată), de radiație
incidentă, cu parametri cunoscuți, în direcția unor obiecte din teren (construcții), 
respective depolarizarea acestorv fluxuri la contactul cu obiectele ce au forme diferite. 
Microundele reflectate sunt captate după un interval de timp, la bordul avionului, de 
către sistemul radar, însă cu proprietăți diferite de radiațiile incidente. Recepția
acestor radiații permite, înregistrarea lor, conversia în curenți electrici, proiectarea lor
pe tuburi catodice, dar mai ales înregistrarea imaginii, fie la bordul aparatului de zbor, 
fie la stațiile special de la sol, unde sunt procesate imaginile.

• Sistemele radar sunt de două tipuri, în funcție de localizarea fluxurilor de radiații şi
acoperirea terenului.

• În teledetecție, sistemele radar sunt de 2 tipuri, în funcție de posibilitățile obținerii de 
imagini de emisie verticală. În primul caz, cel al radarului cu emisie verticală, rezultă o 
imagine îngustă, similară unui profil topografic al terenului. Aplicația este utilă mai
ales navigației aeriene, în diferite misiuni de fotografiere aeriană, deoarece se impune
cunoaşterea exactă a plafonului de zbor.

• Al doilea sistem este radarul lateral aeropurtat, cu acronimul slar (engl. Side looking 
airborne radar), cea mai utilizată aplicație de acest tip. Acesta permite emiterea de 
microunde cu ajutorul unor antene mobile amplasate oblic pe fuselajul avionului, de o 
parte şi de cealaltă a acestuia sau lateral şi perpendicular față de direcția de zbor. În
aceste condiții, rezultă o mult mai bună acoperire a terenului, ce creşte în funcție de 
plafonul de zbor (ex. Lățimea zonei de acoperire în teren atinge 9 km la un plafon de 
3000 m, respectiv peste 20 km la un plafon de cca. 7000 m). În figura următoare, este
prezentat schematic principiul acestei aplicații.





• În desenul de mai sus, se observă interacțiunea componentelor de mediu cu 
fluxurile oblice de microunde cu emisie cadențată (ex. Peste 2000 de 
impulsuri pe secundă la unele sisteme). Acestea imprimă o reflexie diferită a 
radiațiilor incidente, datorată pe de o parte rugozității suprafețelor, 
materialelor componente (podul metalic determină un vârf de intensitate a 
semnalului de răspuns) şi pe de altă parte un răspuns slab în cazul apei
lacului (penetrate de microunde), dar mai ales pentru suprafețele ,,ascunse’’ 
sau ,,umbrite” în raport cu fluxul de radiații. În acest mod, imaginea radar 
rezultată este o sumă de puncte luminoase şi întunecate, o imagine alb-negru
sau în scara de gri (engl.grayscale) în care suprafețele expuse spre radiația
incidentă sunt deschise ca ton de culoare, iar cele adăpostite apar
întunecate, aşa cum se observă şi în banda ce însoțeşte figura. De asemenea
imaginea suprafețelor cu o mare netezime (ex. Cele metalice, din sticlă, 
beton etc.) Apare în tonuri deschise datorită dispersiei slabe a microundelor, 
în timp ce suprafețele cu aspect neuniform, rugos apar mai închise datorită
diaspersării fluxurilor de radiații incidente. Imaginile se obțin prin baleiere, în
timul deplasării avionului sau satelitului, prin coordonarea fluxurilor
incidente şi reflectate cu viteza de zbor şi momentul înregistrării punctelor
luminoase. Aplicația permite obținerea de imagini oblice, cu deformări
geometrice, de mare utilitate în reprezentarea suprafeței topografice (figura
următoare)





• Sistemul a devenit tot mai performant în ultimul deceniu, prin
obținerea de imagini cu rezoluții din ce în ce mai mari, rezultatul unei
sincronizări perfecte a vitezei de zbor, poziției antenei şi timpilor de 
emisie şi de răspuns ai semnalului. Aplicația sar (eng. Synthetic 
aperture radar) sau radar cu deschidere sintetică, ce utilizează efectul
doppler (aplică ecoul în propagarea semnalului de răspuns), are ca 
scop obținerea de imagini radar cu rezoluții mari şi foarte mari.

• Mijloacele actuale computerizate au atins performanța de a permite
generarea automată a modelelor numerice sau digitale ale terenului
din imagini radar oblice, cu o anumită suprapunere laterală. Procedeul
se numeşte şi interferometrie şi este de mare utilitate în analiza
dinamicii reliefului dar mai ales în obținerea elementelor de altimetrie, 
necesare hărților topografice. În vara anului 2000, naveta spațială
americană a realizat o aplicație de teledetecție radar, destinată
obținerii de imagini şi în final de modele digitale ale suprafeței
topografice a întregului uscat terestru, la rezoluții de 30 m, prelucrate
la 90 m. Misiunea srtm (engl. Shuttle radar topographic mission, fig. 
16) a fost un succes, deoarece în prezent, aceste date topografice sunt
accesibile diferitelor domenii de cercetare teoretică şi aplicată.





`



SONARUL

Sonarul (de la engl. Sound navigation and ranging), numit şi
ecosondă, utilizează undele sonore generate în limitele unor parametri
cunoscuți de sisteme speciale. Aplicațiile sunt legate aproape exclusiv de
mediul marin, de bazinele acvatice, deoarece propagarea sunetului, a
ultrasunetelor este optimă prin apă şi mult mai dificilă în atmosferă.
Principiul (fig. a) este destul de apropiat de cel al radarului sau lidarului.
Undele sonore sunt emise de generatoare submerse asemeni unor
antene fixe sau mobile de pe nave sau submarine, în direcția fundului
apei marine, unde interacționează cu diferite medii cu structuri şi
rugozități diferite, expuse diferit în raport cu flux sonor incident.
Sistemul explorează obiectelo tot prin scanare sau baleiere, în limitele
razei de acțiune.



SONARUL



• Reflectate în parte, aceste radiații electromagnetice se întorc spre
navă unde sunt receptate cu senzori numiți geofoane, similare unor
microfoane. Semnalul de răspuns este captat, înregistrat, prelucrat
şi vizualizat pe tub catodic, unde apare o imagine alb-negru numită
şi sonogramă (fig. b). Aceasta arată destul de fidel, imaginea
sedimentelor şi a formelor sau structurilor de pe fundul bazinului
acvatic şi este utilă în studiul reliefului şi geologiei acestora. Din
imagini dublet, aşa cum apar în fifura 18, se pot genera chiar şi
modele digitale ale topografiei subacvatice, aplicație ce se poate
dezvolta şi din interpolarea unor profile cu o ecosond portabilă.
Suprafețele expuse undelor sinore sunt mai deschise ca ton de
culoare, comparativ cu cele ascunse fluxului de unde. De asemenea
rocile sedimentare moi absorb sau difuzează undele, mai ales când
sunt slab consolidate, de aceea apar în ton închis, comparativ cu
roci sau obiecte dure ce apar deschise

SONARUL



• Tehnologia LIDAR (Light Detection and Ranging),
reprezintă o tehnică activă de teledetecție cu ajutorul  
căreia putem obține date de o acuratețe ridicată despre  
topografia terenului, vegetație, clădiri etc.
Informații despre principiile LIDAR apar dinainte de
descoperirea laserului. Din anul 1930 datează prima  
încercare de măsurare a densității aerului în partea  
superioară a atmosferei.
Acronimul de LIDAR a fost introdus pentru prima data în
anul 1953 de către Middelton și Spilhaus.
În anul 1960, odată cu descoperirea laserului  
(implementat de compania Hughes Aircraft), se trece la  
dezvoltarea tehnologiilor LIDAR moderne, evoluție ce a  
continuat de-a lungul timpului.

LIDAR



Principiul lidarului

Este un mijloc activ de a obține imagini, similar până la un punct radarului, însă mai nou, fiind
apărut şi perfecționat după anii 60. Lidarul (de la engl. Light detection and ranging) foloseşte în
locul microundelor lumina polarizată numită şi laser.
Radiațiile luminoase cu un fascicul foarte îngust şi un mare potențial energetic, pot fi generate 
de către unele cristale sau substanțe gazoase supuse influenței unor câmpuri magnetice sau
electrice. Principiul utilizează scanarea sau baleierea unor suprafețe situate lateral în raport cu 
direcția de zbor, prin coordonarea perfectă cu viteza de zbor a avionului sau elicopterului ce
transportă instrumentul. La contactul cu obiectele din teren, semnalul incident, cu parametri
cunoscuți este reflectat, o parte a luminii este absorbită, difuzată, astfel încât intensitatea
răspunsului este captată, măsurată şi înregistrată sub forma unei imaginii alb-negru. Explorarea
terenului se realizează prin baleiere sau scanare cu fasciculul monocromatic generat la bordul
avionului, elicopterului sau satelitului iar coordonarea vitezei de deplasare cu cea de scanare se 
face cu ajutorul unui sistem special gps (figura). Radiațiile luminoase cu alte lungimi de undă, 
provenite de la diverse surse, sunt eliminate prin filtrare în condițiile recepției semnalului de 
răspuns cu antena specială.

LIDAR





Servicii LIDAR:
• Generarea de modele 3D

• Detectarea si inlaturarea punctelor din afara zonei de interes
• Clasificarea si descrierea suprafetelor si a utilizarii acestora

• Captarea terenului, modelarea suprafetei solului si filtrarea  
datelor
• Detectarea avansata si captarea cladirilor, obiectelor, generarea  
de modele specifice

• Generarea profilelor de elevatie, DSM si DTM in format raster,
TIN, curbe de nivel sau tiparul pantelor

• Clasificarea suprafetei solului
• Eliminarea zgomotului la nivel de imagine
• Clasificarea cladirilor
• Vectorizarea cladirilor
• Clasificarea tipurilor de vegetatie (inalta, medie si joasa)
• Detectarea si clasificarea turnurilor si cablurilor de inalta tensiune
• Generarea curbelor de nivel

LIDAR
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Caracteristici ale tehnologiei LIDAR

• Tehnologia LIDAR folosește 3 sisteme de bază: 
scanarea  laser pentru o cât mai bună măsurare a
distanțelor,

sistemul de poziționare global (GPS) și Inertial  
Measurement Unit (IMU) pentru înregistrarea orientării.  

Toate aceste 3 sisteme necesită calculatoare puternice cu  
o capacitate ridicată de stocare și calcul.

Cu ajutorul scanării laser sunt înregistrate diferențele de  
timp dintre impulsurile laser trimise din avionul ce  
efectuează zborul și cele reflectate de suprafața  

topografică.
Sistemul GPS (Global Position System) este reprezentat

dintr-un receptor GPS situate în cadrul avionului ce  
realizează zborul pentru a înregistra poziția continuă a  
acestuia și o stație GPS (diferențialGPS) amplasată în  
teren pentru a corecta diferențele, astfel încât să se  

obțină o traiectorie cât mai bună a aparatului de zbor.
Sistemul IMU constă într-un set de giroscoape și  

accelerometre ce măsoară continuu înălțimea, accelerația,  
avionului.

LIDAR



Aplicații utile pentru procesarea datelor  LIDAR

• ALDPAT, aplicație utilă în analiza și clasificarea datelor LIDAR. Aplicație free.

• HHViewer, aplicație ce permite utilizatorilor să vizualizeze, analizeze, editeze seturi  de date 2D și 
3D. Aplicație comercială.

• LIDAR Analyst extensie a aplicației ArcGIS, extensie ce extrage automat și  vizualizează 3D 
date despre topografia terenului, clădiri, pomi și areale acoperite  cu păduri, obținute din seturi 
de dateLIDAR. Aplicație comercială.

• LViz, aplicație implementată de către Jeffrey Conner cercetător în cadrul  Universității din 
Arizona, conceput special pentru interpolarea și vizualizarea 3D a  datelor LIDAR. Aplicație free.

• MARS, aplicație concepută pentru analiza, procesarea și manipularea seturilor mari  de date. 
Aplicație comercială.

• Quick Terrain Modeler, aplicație implementaă de Jonhs Hopkins, ce reușește să  proceseze și să 
vizualizeze 3D seturi mari de date (aproximativ 200 de milioane de  puncte). Aplicație
comercială.

• Terrasolid, aplicație destinată procesării seturilor mari de date obținute prin  scanare laser. 
Aplicație comercială.

LIDAR
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Imagini realizate cu LIDAR
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• TEORIA 
• TEHNICILE 

• PRODUSELE DE 
CARTOGRAFIERE
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Harta grafică

BENEFICII:
Bun pentru navigație
Este ieftin să produci
Ușor de interpretat
Non tehnic
Nu există date subiacente
Nu la scară / măsurători
exacte
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Harta Orthomosaic

BENEFICII:
Referindu-se la locația din lumea reală
Permite măsurători exacte
Rectificat la informații 3D
Reprezentarea grafică a datelor de bază
Datele de bază ușor de exportat / 
convertire
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• Fotogrametrie UAV
• Eficient pentru zonele mici
• Hărți accesibile / precise
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Puncte de control la sol 
(Ground Control Points

GCP)
Puncte de control la sol (GCP)

• Distribuită bine în setul de date
• Vizibil pe mai multe imagini
• 5‐8 suficient pentru până la 1000 de imagini
• Raportul de calitate arată eroarea de reproiectare

Obținerea GCP‐urilor
• Metode tradiționale de analiză
• RTK dispozitiv GPS
• Mai puțin exactă
• Google Earth
• Aplicația smartphone
• Dispozitiv GPS portabil
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Fără GCP
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Cu GCP
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Rezultatul mapării și piața
potențială

• PRODUCȚIE
• Orthomosaic
• 3D Point Cloud
• topografic
• Modelul de suprafață
digitală

• Potentiali clienti
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Tipuri de ieșiri
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3D Model

• Modelul de suprafață digitală
• Model digital de teren
• "Bare Pământ"
• Folosit de ingineri
• Modele oblice
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Claud de puncte 3D 
Neclasificate



Prelucrarea datelor  
măsurătorilor

Seinic Valeriu

Claud de puncte 3D 
Clasificate-Teren
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Claud de puncte 3D 
Clasificate-Obiecte



Prelucrarea datelor  
măsurătorilor

Seinic Valeriu

Modelul de suprafață
digitală (cu scală)
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Linii de contur
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Linii de contur
(numai teren)
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vs.Planar
(Fotografie
Cusută)

Orthomosaic
(ortorectificării)

• Funcționează numai dacă terenul este
perfect plat

• Numai seturile de date mici (care se 
datorează acumulării de erori)

• Nu există o georeferențiere bună fără
GCP

• Distanțele (măsurătorile) nu sunt
corecte

• Necesită doar un număr redus de 
potriviri / puncte cheie (> 100)

• Manipulează orice tip de teren
• Manipulează seturi de date mari
• Sprijină perfect georeferența
• Păstrează distanțele și devine

măsurabilă
• Necesită un număr mare de potriviri

/ puncte cheie (> 1000) pentru a 
genera modelul 3D
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Măsurători precise
Măsurători precise
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Calculul volumului stocului
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Capturarea de imagini cu 
UAV
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Procesul de lucru

Planificați și
încărcați misiunea

Zburați - capturați
imagini

Procesați, 
furnizați soluții
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Aripă fixă vs. Multirotor

1. Zona mai mare
2. Zona de decolare / 

aterizare mai mare
3. Altitudini mai mari / 

mai puține detalii
4. Timp de zbor mai lung
5. Mai scump

Aripă fixă Multirotor

1. Zonă mai mică
2. VTOL ‐ zonă de decolare

/ aterizare mult mai mică
3. Altitudini mai mici / mai

multe detalii
4. Zboruri mai scurte
5. Cost redus
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Aripă fixă vs. Multirotor

Altitudini mai mari /
mai puține detalii

Altitudini mai mici / 
mai multe detalii
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Orthomosaic Digitalizat
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Orthomosaic Digitalizat
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Fișiere generate
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Suprapunerea imaginii

Rezultate de înaltă precizie:
• Necesită o suprapunere

mare între imagini
• Altitudine consistentă

Recomandări de suprapunere
Frontală > 85%
(cu privire la direcția zborului)
• Laterală > 60%
(între itinerariile de zbor)
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PROCESAREA DATELOR 
DUPĂ ZBOR



Prelucrarea datelor  
măsurătorilor

Seinic Valeriu

Transferul imaginilor

• Transferați la tabletă
‐ Adnotă imagini cu geotaguri GPS 

mai exacți
‐ Creează fișierul .p4d

• Încărcați în calculator pentru
procesare

Norul Pix4D (verificarea calității
inițiale) și recuperarea ulterioară)
dropbox
Transfer manual
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Raportarea pe teren
(opțional)
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Procesarea inițială
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Raport de calitate
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Punctul inițial de nori
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Densified Point Cloud
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Rețea mozaic - inițial
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Rețea mozaic - Resetare
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Mozaic - prelucrat
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Contour și DSM
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Google Earth & Pix4D
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Google Earth & Pix4D
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References

• https://www.pix4d.com
• https://www.verticalaspect.com/wp-

content/uploads/2016/02/UAV-Mapping-
Modeling-Overview-Vertical-Aspect-
presentation.pdf
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Echipamente de dronă

pentru măsurare și
monitorizare

Seinic Valeriu

• Camerele fotogrammetrice aeriene sunt echipamente speciale de 

fotogra- fiere, care pot lucra în condiţii deosebite de presiune, 

temperatură şi umiditate. Distanţa până la obiectele fotografiate este 

cuprinsă între câteva sute de metri şi câteva zeci de mii de metri. Unele 

camere pot fi instalate pe vehicule spaţiale (sateliţi artificiali sau staţii

orbitale) care evoluează la peste 200 km altitudine (KVR-1000, 

Corona). La noi în ţară, aerofotografierile se realizează cu avioane, 

fiind destinate realizării de hărţi şi planuri cu diverse destinaţii.

• Elementele orientării interioare sunt determinate în urma unor 

măsurători de calibrare precise, făcute în laborator de către firma 

producătoare şi sunt trecute în certificatul de calibrare care însoţeşte

fiecare cameră,
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• Obiectivul camerei fotoaeriene este focusat pentru ∞, datorită 

distanţei mari până Ia obiectele fotografiate. înaintea executării 

aerofotografierii pentru o zonă dată, se întocmeşte un proiect 

de aerofotografiere, având în vedere o serie  de date iniţiale

(scopul aerofotografierii, acoperirile longitudinale şi

transversale între fotograme, tipul platformei şi al camerei cu 

care se face aerofotografierea, condiţiile climatice locale, etc. 

Pe baza acestor date se întocmeşte fişa tehnică a zborului, 

calculându-se scara la care trebuie făcută aerofotografierea, 

înălţimea de zbor, suprafaţa de teren cuprinsă pe o fotogramă, 

numărul de benzi, numărul total de fotograme şi din fiecare 

bandă, unghiul de derivă, timpul de aşteptare, timpul de 

expunere, metrajul de film necesar, durata zborului, etc.
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• Pe o hartă la scara 1:50.000 sau 1:100.000, în funcţie de scara 

aerofotografierii şi-mărimea zonei aerofotografiate, se marchează 

traseele de zbor (se aleg puncte de reper la (KVR-1000, Corona). 

La noi în ţară, aerofotografierile se realizează cu avioane, fiind 

destinate realizării de hărţi şi planuri cu diverse destinaţii.

• Camerele fotoaeriene asigură, prin folosirea lor corectă, 

preluarea fotogramelor  la  o  anumită scară, cu acoperiri 

prestabilite, după un proiect de  zbor întocmit în prealabil. Pe 

cadrul fiecărei fotograme preluată cu o astfel de cameră, sunt 

înregistrate elemente, care asigură identificarea,  facilitând 

exploatarea lor în continuare (indici de referinţă, număr de ordine, 

constanta camerei, ora preluării, altitudinea platformei aeriene, 

înclinări ale acesteia.
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• Clasificare –tipuri de camere fotoaeriene
• Wild RC10 - formatul fotogramelor 23 x 23 cm, obiectiv Universal Aviogon; 

distanţa focală 152 mm; obturator cu lamele, timp de expunere 1/500 -

1/1000 secunde; deschiderea relativă maximă 1 / 5,6; film 60 m / 24cm;

• RMK Â30/23 (Zeiss Obercohen) - formatul fotogramelor 23 x 23 cm. 

obiectiv Pleogon; distanţa focală 300 mm; deschiderea relativă maximă 1 / 

5,6; timp de expunere 1/100 -1/1000 secunde; film 120 m / 24cm;

• Wild RC20 - formatul fotogramelor 23 x 23 cm, 4 obiectivi interşanjabili de 

mare rezoluţie Aviogon sau Aviotar cu distanţele focale: 88mm, 153mm, 

213mm şi 303mm; obturator cu lamele; timp de expunere 1/100 - 1/1000 

secunde, deschiderea relativă maximă 1/4 - 1/22; film 120-219 m / 24cm; 

dispozitiv de compensare a trenării;

• Wild RC36 - formatul fotogramelor 23 x 23 cm, 3 obiectivi interşanjabili
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Aparatul fotoaerian. În vederea întocmirii planurilor topografice, 

aerofotografierea terenului se execută cu ajutorul unor aparate 

fotoaeriene speciale (camere aerofotogrammetrice). Spre 

deosebire de alte aparate de înregistrare fotografică de la înălţime a 

scoarţei terestre, aparatele fotoaeriene destinate a furniza 

fotograme (deci, fotografii pe care se pot face măsurători) au 

distanţa focală / constantă, în orice condiţii.

• Aparatul fotoaerian se aşează astfel încât să fie cât mai aproape 

de centrul de greutate al avionului. El ocupă în cabină un spaţiu cu 

dimensiunile de apro- ximativ 50 x 70 x 50 cm.

• Aparatul fotoaerian (fig.3.1.) se compune din următoarele părţi: 

camera 7, cu obiectivul 2, caseta 3, dispozitivul de comandă 4, 

sistemul de transmisie 5, motorul electric 6 şi suportul aparatului 7.
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1-camera; 

2-obiectivul;

3-caseta;

4- dispozitivul de 

comandă; 

5-sistemul de transmisie; 

6- motorul electric; 

7-suportul; 

8-rama cadrului aplicat; 

9 - placa  de presare;

10- pompă de presiune;

11-bobine de rulare şi derulare
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• Camerele aerofotogrammetrice pot fi cu film (60 ... 120 m lungime) sau cu 

plăci. Fotogramele pe plăci au avantajul că nu se deformează, asigurând în 

acest mod o mai mare precizie a lucrărilor.

• La aparatele fotoaeriene moderne, toate procesele de fotografiere 

(bobinarea filmului, expunerea, păstrarea intervalului între expuneri etc.) 

sunt executate automat. Obturatorul şi caseta sunt sincronizate electric. în 

partea de sus a camerei se află un cadru aplicat 8, situat în planul focal al 

obiectivului. Imaginea cadrului aplicat apare pe fotogramă, constituind 

sistemul de coordonate proprii.

• Dispozitivul de comandă 4 acţionează obturatorul aparatului, rolele cu film 

etc. Cu ajutorul unor becuri de semnalizare se poate urmări modul de lucru 

al dife- ritelor mecanisme ale aparatului.

• Caseta 3 cuprinde mecanismul de rulare şi derulare  care  deplasează 

filmul, cadru cu cadru, în planul focal al obiectivului, mecanisme de 

măsurare, precum şi de asigurare a planeităţii filmului 9 şi 10.
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• După mărimea distanţei focale a obiectivului, aparatele 

fotoaeriene pot fi: cu distanţa focală mică (de la 50 la 

150 mm), cu distanţă focală medie (de la 150 la 300 

mm), cu distanţă focală mare (mai mare de 300 mm).

• Obiectivele cu distanţe focale de 50 mm se folosesc 

pentru fotografierea unor terenuri plane (scări peste 1 : 

10 000), cele cu distanţe focale de 70 mm, pentru 

terenuri cu forme de relief diferite (dealuri, şes etc.), cele 

cu distanţe focale de 100... 140 mm, în zone muntoase, 

iar cele cu distanţe focale de la 200 mm la 500 mm, 

pentru descifrări şi aerofotografierea centrelor populate.



Echipamente de dronă

pentru măsurare și
monitorizare

Seinic Valeriu

Camera aeriană digitală LEICA ADS40 

(AIRBORNE DIGITAL SENSOR)

Camera aeriană digitală ADS40 (figura 3.7.), realizată de firma Leica

Geosystems pe baza principiului emis de dr. Otto Hofmann în anul

1970, este concepută cu trei linii de senzori în bandă pancromatică

pentru exploatarea fotogrammetrică şi patru linii de senzori pentru

înregistrări multispectrale (benzile: infraroşu apropriat, albastru, verde

şi roşu), având ca rezultat captarea simultană a şapte benzi de

informaţii. Spre deosebire de imaginile de formă pătrată sau

dreptunghiulară, înregistrate de camerele aeriene bazate pe film,

camera aeriană digitală ADS40 captează benzi de imagini cu şiruri

liniare de senzori.
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• Pe de o parte, imaginile pancromatice sunt

înregistrate cu trei linii de senzori, respectiv cei din

prima linie sunt înclinaţi în faţă, cei din linia de

mijloc sunt în poziţie verticală, iar cei din linia a

treia sunt înclinaţi în spate.

• Pe de altă parte, imaginile în banda infraroşu

apropiat se înregistrează cu un şir liniar de senzori

în poziţie nadirală, în timp ce în benzile roşu, verde

şi albastru se înregistrează cu şiruri liniare de

senzori amplasate în fată, în direcţia zborului.
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Componentele camerei ADS 40
• Sistemul camerei digitale ADS40 (Airborn Digital Senzor), instalat pe platforma 

aeropurtată, este format (figura 3.11.) din următoarele componente principale:

• Interfaţa operator (Operator Interface – 0I40) şi suportul interfeţei (Interface

Stand – IS40);

• Partea superioară a camerei care protejează sistemul senzorial şi face 

legătură electronică cu computerul de la bordul avionului (Senzor Housing –

SH40);

• Partea inferioară a camerei care protejează sistemul optic “tricoid”, 

descompunând lumina incidentă (figura 3.8.) în componentele ei de bază 

(roşu, verde şi albastru), folosind o serie de filtre (Digital Optic – DO64), la 

care se adaugă un girostabilizator (PAV30);

• Memoria de masă a calculatorului (Mass Memory – MM40) şi unitatea de 

control (Control Unit – CU40)
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Caracteristicile electronice

- Cadrul dinamic 12 biţi

- Rezoluţia radiometrică 8 biţi

- Modalitate de normalizare 8 bit linear

- Factorul de compresie 2,5-25

- Intervalul de înregistrare >1.2 m/sec.(800 Hz)

- Domeniul spectral Pan, RVA, IRA

Banda Lungimea (nm)

 Pan (trapezoidal) 465-680 (λ=50%)

 Roşu (rectangular) 610-660

 Verde (rectangular) 535-585

 Albastru (rectangular) 430-490

 Infraroşu apropiat – IRA (rectangular) 835-885

Interfaţa mecanică

Senzor Head (SH40)

Greutate: 

Diametru: 

Înălţime: 

Suportul:

66kg

59cm

74cm

PAV30

Control Unit (CU40)
Greutate:

Diametru:

Înălţime:

43kg

45cm

34cm

MassMemory (MM40)
Greutate portabilă: 

Capacitate reîncărcabilă 

harddisk:

18kg

540 GB

Operator Interface (0I40) Greutate: 

Montare:

14kg 

IS40

IMU/GPS (Applanix System) IMU integrat în SH40;

GPS şi POS integrate în CU40
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Principiul fotografierii aeriene analogice (camera Wild RC-30, film color normal) și

digitale (camera Leica ADS-40, grile de senzori

multispectrali, trei moduri de lucru)



Echipament fotogrammetric analogic  (camera Zeiss RMK Top 15) vs digital (DMC – Z/I)



Schema camerei fotogrammetrice analogice cu un singur obiectiv



Camera fotogrammetrică digitală Leica ADS 40. 

Schema și părțile componente
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Dispozitive de achiziție de imagini

Camerele ultracompacte și ușoare s-au dovedit a fi pentru

profesioniști și amatori ca senzori ideali pentru înregistrarea 

fotografiilor digitale și a imaginilor de înaltă rezoluție.

Odată cu adăugarea echipamentelor de vizualizare pe ecrane, 

zborurile pot fi monitorizate în timp real, chiar și pe un ecran 

inteligent: dispozitive cum ar fi telefoanele și computerele.

Actualele implementări a UAV poat transmite video live către 

utilizatorul final, aceste implementări au trei dezavantaje 

semnificative:

(1) costul apelurilor video,

(2) exces video,

(3) dificultatea de a găsi informații.
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• Unele sisteme UAV utilizează acum și smartphone-uri și 

computere compacte în loc de instrumente tradiționale de 

vizualizare a ecranului pentru observarea suprafeței.

• Imaginile de înaltă rezoluție (de exemplu, 12 + Mp) oferă 

imagini detaliate de culoare și filtre de la zboruri de joasă și 

medie altitudine pe platforme precum DJI Phantom 1, Phantom

2 și 3D Robotics IRIS.

• Folosind instrumentele și metodele tradiționale de procesare a 

imaginilor digitale (de exemplu, AgiSoft, MosaicMill, 2d3 sau 

Pix4D), imaginile rezultate pot fi apoi interpretate și analizate 

manual sau pe ecran sau extrase informații utilizând abordări 

semi-automate.
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• De asemenea, puteți crea imagini ortofoto

tridimensionale și modele digitale de teren 

(DTM).

• Platformele mari pot, desigur, să poarte 

încărcături mari și chiar mai multe camere. 

În plus, capacitatea de a transporta o 

sarcină utilă mare înseamnă că poate fi 

folosit cea mai bună suspensie cardanică, 

precum și mulți alți senzori.
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Educational for Drone
(eDrone)

Proprietățile fotografiei aeriene

Valeriu SEINIC, 

lector universitar 

UASM

eDrone
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Fotogrammetrie

Fotografie – lumină

gramma - ceva desenat

metru - măsură

Fotogrammetrie = măsurare cu fotografii

Obiectivul este ...

Inversarea procesului de fotografiere (adică reconstrucția spațiului

obiect din spațiul imaginii).

Rezultatele pot fi:

Hărți topografice / planimetrice / tematice

Modele 3D

Coordonatele punctelor de obiect țintă

Proprietățile fotografiei aeriene
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2D 3D De ce?

Poți folosi fotografia aeriene ca o hartă directă?

Scara fotogramei este diferită în părțile superioare ale clădirilor decât la 

nivelul străzii. Vârfurile clădirii sunt deplasate radial spre exterior în

raport cu amplasarea lor în centru.
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Cum să pregătiți hărțile din fotografii aeriene?
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Numeroase observații din direcții diferite ne permit să estimăm locația

tridimensională a punctelor prin triangulare.

2D           3D
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Orthoimages
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Dronele pentru cartografie - cum funcționează

Drona este o platformă pentru transferul unui senzor de imagine 

de-a lungul rutei exacte de zbor.

Camera - captează imagini suprapuse în timp ce zboară.

Algoritm - viziualizare la calculator + fotogrammetrie;

- Extrage geometria prin mii de puncte cheie potrivite pentru a crea

hărți exacte și modele 3D.
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Camere pentru Drone

• Camere de uz casnic

• Punctați și trageți camerele

• Camera fără oglindă

• DSLR (sarcină utilă mare, nu foarte normală) 

• Multi Spectral Cameras

- Parrot Sequoia
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Fluxul de lucru general al cartografierii UAV
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Fluxul de lucru general al cartografierii UAV

Planificarea zborului

- Hartă de zbor - unde trebuie luate fotografiile

- Specificații - care descriu cum să le luați
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Alinierea zborurilor
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Traseu fotografic intrare și ieșire
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Planificarea zborului UAV

• Dronele combină dispozitivele GNSS și IMU; 

• Zborul fără pilot poate fi automatizat.

• Software-ul de planificare a zborului de astăzi încearcă să

gestioneze cât mai mult din volumul de lucru calculat, astfel încât

să nu vă îngrijorați cu problemele la fața locului și să nu vă faceți

griji în ceea ce privește tehnologia.

• Combină funcții cum ar fi:

• Generarea și executarea automată a căilor de zbor prin punctele de 

parcurs

• Conștientizarea locală: Asigurarea zborului sigur și suprapunerii

permanente

• Hărți de bază

• Decolare automată / zbor auto
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Planificarea zborului UAV

Factori ce necesită a fi luați în considerare

• UAV-urile zboară jos; Feriți-vă de obstacole

• Timp de zbor foarte limitat

• Să percepeți în mod clar obiectivele proiectului; Planificați-vă misiunea

în coerent.

• altitudine de zbor

• Suprapunerea imaginii

• Selectarea aparatului foto

• Plasarea rețelei de zbor

• Vedere clară a zonei de investigat.

• Imaginea existentă din satelit sau fotografia aeriene pot fi folosite

pentru recunoașterea terenului investigat
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Fluxul de lucru general al cartografierii UAV

https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_photogrammetry_software

https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_photogrammetry_software
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• GCP este orice punct a cărui poziție este cunoscută în spațiul obiect.

sistemul de coordonate de referință și ale căror imagini pot fi identificate

în mod pozitiv în fotografii.

• Trebuie să fie GCP

• clare și clar marcate pe toate fotografiile

• ar trebui să fie plasate în locuri favorabile în fotografii

Proiectare GCP (Point Control la sol)
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Metodologie
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Sisteme de control la sol

Reprezintă centrul de control cu facilități de control uman.

Conține:

o stație de control la distanță, 

un PC cu software specializat,

programul de planificare a misiunii și monitorizarea dronului,

adăpost, camion de transport
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Sisteme de control la sol

Exemplu de GCS pentru misiuni simple:

Valiza cu PC portabil, interfață radio (emițătoare, receptoare), 

telecomandă, baterie. Rezistent la apă o dată închis!

Greutate: să fie portabil cel puțin pe distanțe scurte.

Antene: pentru stalpi pentru domeniul optim.
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Sisteme de control la sol

Exemplu de GCS pentru misiuni complexe:

Caravana cu ... tot ce este necesar
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Mulțumesc pentru atenție
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“Mechatronic design deals with the integrated and optimal design of

a mechanical system and its embedded control system”

The control problem is formulated as: given a process to be controlled, and 

given a performance index (cost function), find optimal controller parameters 

such that the cost function is minimized.

INTRODUCTION

1. Study the system to be controlled and decide what types of sensors and actuators

will be used and where they will be placed.

2. Model the resulting system to be controlled.

3. Simplify the model if necessary so that it is tractable.

4. Analyze the resulting model - determine its properties.

5. Decide on performance specifications.

6. Decide on the type of controller to be used.

7. Design a controller to meet the specifications, if possible; if not, modify the

specifications or generalize the type of controller sought.

8. Simulate the resulting controlled system, either on a computer or in a pilot plant.

9. Repeat from step 1 if necessary.

10. Choose hardware and software and implement the controller.

11. Tune the controller on-line if necessary.
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INTRODUCTION

Open-loop control system Closed-loop system

TYPICAL REFERENCE SIGNALS FOR THE CONTROL LOOPS



CONTROLLER

INPUT 

SIGNAL

w(t)

OUTPUT 

SIGNAL

u(t)

CONTROL 

PLANT y(t)

z2(t)z1(t)

DISTURBANCE 

SIGNALS

CONTROL 

SIGNAL
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INTRODUCTION

Open-loop control system Closed-loop system

TYPICAL REFERENCE SIGNALS FOR THE CONTROL LOOPS



CONTROLLER

INPUT 

SIGNAL

w(t)

OUTPUT 

SIGNAL

u(t)

CONTROL 

PLANT y(t)

z2(t)z1(t)

DISTURBANCE 

SIGNALS

CONTROL 

SIGNAL

MEASUREMENT 

UNIT (SENSOR)

FEEDBACK SIGNAL
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MODEL OF DYNAMIC 

SYSTEM
TRANSFER FUNCTION G(S)

A transfer function is a mathematical representation, in terms of spatial or temporal

frequency, of the relation between the input and output of a linear time-invariant

system with zero initial conditions and zero-point equilibrium.
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1. Relates the output of a linear system (or component) to its input.

2. Describes how a linear system responds to an impulse (where X(s)=1).
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MODEL OF DYNAMIC 

SYSTEM

where: A(t) – state matrix

B(t) – input (control) matrix

C(t) – output (response) matrix

D(t) – transmission matrix

ሶ𝑥 𝑡 = 𝐴𝑥 𝑡 + 𝐵𝑤 𝑡

𝑦 𝑡 = 𝐶𝑥 𝑡 + 𝐷𝑤 𝑡

State equation:

Measurement equation:

𝐺 𝑠 = 𝐶 𝑠𝐼 − 𝐴 −1𝐵 + 𝐷

CONTINUOUS-TIME SPACE MODEL

State-space models rely on linear differential equations or difference equations to

describe system dynamics.

State-space models can result from:

1. Linearizing a set of ordinary differential equations that represent a physical model

of the system.

2. State-space model identification.

3. State-space realization of transfer functions.
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MODEL OF DYNAMIC 

SYSTEM
FREQUENCY DOMAIN
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Model of the system in frequency domain:
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Exponential form:
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MODEL OF DYNAMIC 

SYSTEM
BLOCK DIAGRAMS

1. Pictorially expresses flows and relationships between elements in system.

2. Blocks may recursively be systems.

3. Rules: Cascaded elements (convolution), summation and difference elements,

feedback elements.

Summate element:
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MODEL OF DYNAMIC 

SYSTEM
BLOCK DIAGRAMS

Cascaded elements:

     sWsGsW 112 

     sWsGsW 223 
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sW

sW
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Summation elements:
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MODEL OF DYNAMIC 

SYSTEM
BLOCK DIAGRAMS

Feedback elements:
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MODEL OF DYNAMIC 

SYSTEM

𝑌 𝑠 = 𝐺 𝑠 𝑈 𝑠 = 𝐺 𝑠 𝐾 𝑠 𝐸 𝑠 = 𝐺 𝑠 𝐾 𝑠 𝑊 𝑠 −𝑀 𝑠 𝑌 𝑠

The output of the system:

TRANSFER FUNCTION OF A CLOSED-LOOP SYSTEM

With L(s) the transfer function of the open-loop system (controller and plant):

1 + 𝐿 𝑠 𝑀 𝑠 𝑌 𝑠 = 𝐿 𝑠 𝑊 𝑠

𝑌 𝑠 = 𝐼 + 𝐿 𝑠 𝑀 𝑠
−1
𝐿 𝑠 𝑊 𝑠 = 𝑇 𝑠 𝑊 𝑠

where: T(s) – the reference transfer function

W(s)

K(s) G(s)

M(s)

E(s) U(s) Y(s)

M(s)
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PERFORMANCE

OF DYNAMIC SYSTEM

𝐿 𝑠 = 𝐾 𝑠 𝐺 𝑠The loop transfer function: 

PERFORMANCE

One way to quantify how sensitive T(s) is to variations in G(s) is to take the limiting 

ratio of a relative perturbation in T(s) (i.e., T/T) to a relative perturbation in G(s)

(i.e., G/G). Thinking of G(s) as a variable and T(s) as a function of it, we get

The sensitivity function: 

The sensitivity function describes

the transfer function from reference input W(s) to tracking error E(s).

𝑆 𝑠 =
1

1 + 𝐿 𝑠

The complementary sensitivity function: 𝑇 𝑠 =
𝐾(𝑠)𝐺(𝑠)

1 + 𝐾 𝑠 𝐺 𝑠
=

𝐿(𝑠)

1 + 𝐿 𝑠

The complementary sensitivity function describes

the transfer function from reference input  W(s) to output signal Y(s)

lim
Δ𝐺→0

Δ𝑇 𝑠 /𝑇 𝑠

Δ𝐺 𝑠 /𝐺 𝑠
=
𝑑𝑇 𝑠

𝑑𝑃 𝑠

𝐺 𝑠

𝑇 𝑠
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𝑌 𝑠 =
𝐾 𝑠 𝐺 𝑠

1+𝐾 𝑠 𝐺 𝑠 𝑀 𝑠
𝑊 𝑠 +

𝐺𝑑 𝑠

1+𝐾 𝑠 𝐺 𝑠 𝑀 𝑠
𝐷 𝑠 = T 𝑠 𝑅 𝑠 + 𝑇𝑑 𝑠 𝐷 𝑠

Disturbances are system influences we do not control and whose impact on the

system we want to minimize

DISTURBANCE REJECTION

To reject disturbances, make Td(s) D(s) small!

W(s)

K(s) G(s)

M(s)

E(s) U(s) Y(s)

M(s)

Gd(s)
D(s)

PERFORMANCE

OF DYNAMIC SYSTEM
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DISTURBANCE REJECTION

To reject disturbances, make Td(s) D(s) small!

1. Use frequency response approach

to investigate disturbance rejection.

2. In general Td(j) cannot be small for

all −. Design Td(j) small for

significant portion of system

bandwidth.

3. Reduce the gain Gd(j) between

disturbance input and output.

W(s)

K(s) G(s)

M(s)

E(s) U(s) Y(s)

M(s)

Gd(s)
D(s)

4. Increase the loop gain KG(j) without increasing the gain Gd(j). Usually

accomplished by the choice of K(j) compensator.

5. Reduce the disturbance magnitude d(t): should always be attempted if reasonable.

6. Use feed forward compensation, if disturbance can be measured.

PERFORMANCE

OF DYNAMIC SYSTEM



Drone Avionics:

Introduction to control systemMUT

SISO stability is a form of stability for signals and systems. If a system is SISO stable

then the output will be bounded for every input to the system that is bounded.

STABILITY

A linear time invariant system is SISO stable for all inputs |w(t)| ≤ M1 (for all t)

exists a boundary for the output signal M2,

so that |y(t)| ≤ M2 (for all t) with M1 and |M2| are positive real numbers.

Several methods are available for stability analysis:

1. Routh Hurwitz criterion,

2. Calculation of exact locations of roots,

3. Root locus technique,

4. Nyquist criterion,

5. Bode plot.

PERFORMANCE

OF DYNAMIC SYSTEM
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The characteristic equation of the control system:

STABILITY – HURWITZ CRITERION

Hurwitz criterion:
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1. All the coefficients an must be present (non-zero);

2. All the coefficients ai must be positive

(equivalently all of them must be negative, with no

sign change).

3. A system is stable if and only if all of an are

positive, the main determinant Hn is positive, and

all of the H subdeterminants are positive.
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STABILITY – ROUTH CRITERION

The characteristic equation of the control system:

0... 01

1

1  

 asasasa n
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n

n

1. Factor out any roots at the origin to obtain the polynomial, and multiply by −1 if

necessary, to obtain

0... 01

1

1  

 asasasa n

n

n

n

where: a0≠0 and an>0

2. If the order of the resulting polynomial is at

least two and any coefficient an is zero or

negative, the polynomial has at least one root

with nonnegative real part. To obtain the

precise number of roots with nonnegative real

part, proceed as follows. Arrange the

coefficients of the polynomial, and values

subsequently calculated from them :
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STABILITY – ROUTH CRITERION

where:

Missing coefficients are replaced by zeros. Resulting array is called the Routh array.

The powers of s are not considered to be part of the array. We can think of them as

labels. The column beginning with a0 is considered to be the first column of the array.

3. Count the number of sign changes in the first column of the array. It can be shown

that a necessary and sufficient condition for all roots of (2) to be located in

the left-half plane is that all the an are positive and all of the coefficients in the first

column be positive.

𝑏1 =

𝑎𝑛 𝑎𝑛−2
𝑎𝑛−1 𝑎𝑛−3
−𝑎𝑛−1

, 𝑏2 =

𝑎𝑛 𝑎𝑛−4
𝑎𝑛−1 𝑎𝑛−5
−𝑎𝑛−1

, …

𝑐1 =

𝑎𝑛−1 𝑎𝑛−3
𝑏1 𝑏2
−𝑏1

, 𝑐2 =

𝑎𝑛−1 𝑎𝑛−5
𝑏1 𝑏3
−𝑏1

, …

PERFORMANCE
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According to Nyquist criterion we can make a decision if a system is stable or not by

means of the opened loop's Nyquist diagram.

STABILITY – NYQUIST METHOD
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Transfer function of open-loop system: Transfer function of closed-loop system:
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Nyquist stability criterion:
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STABILITY – NYQUIST METHOD

If the Nyquist diagram goes through

the (-1,j0)⋅point, the system is in the limit of the stability.

If the (-1,j0) point is on the left-hand side of the diagram, the system is stable.

If the (-1,j0)  point is on the right-hand side of the diagram, the system is unstable.

PERFORMANCE

OF DYNAMIC SYSTEM
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The roots location method also provides information about the setting time, damping

term.

STABILITY – LOCATIONS OF ROOTS

PERFORMANCE

OF DYNAMIC SYSTEM
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STABILITY – BODE DIAGRAM

Stable system: Unstable system:

PERFORMANCE

OF DYNAMIC SYSTEM
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STABILITY – ROOT LOCUS ANALYSIS

A root locus of a system is a plot of the roots of the system characteristic equation

(the poles of the closed-loop transfer function) while some parameter of the system

(usually the feedback gain) is varied

𝐾 𝑠 𝐺 𝑠 =
𝐾 𝑠

𝑠 − 𝑝1 𝑠 − 𝑝2 𝑠 − 𝑝3

PERFORMANCE

OF DYNAMIC SYSTEM
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STABILITY – ROOT LOCUS ANALYSIS

A root locus of a system is a plot of the roots of the system characteristic equation

(the poles of the closed-loop transfer function) while some parameter of the system

(usually the feedback gain) is varied

𝐺𝑐𝑙 𝑠 =
𝐾 𝑠 𝐺 𝑠

1 + 𝐾 𝑠 𝐺 𝑠

Root locus curves

of some typical

transfer functions

1 + 𝐾 𝑠 𝐺 𝑠 = 0

PERFORMANCE

OF DYNAMIC SYSTEM
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STABILITY – ROOT LOCUS ANALYSIS

More root locus curves: some typical transfer functions

PERFORMANCE

OF DYNAMIC SYSTEM
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DESIGN OF THE 

CONTROLLER

The proportional controller – P  
 
  pK
sE

sU
sK 

The integral controller – I  
 
  s

K

sE

sU
sK I

The proportional–integral controller – PI  
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The proportional–derivative controller – PD  
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PID CONTROLLER

A PID controller is a simple three-term controller.

• P – proportional,

• I – Integral,

• D – derivative

 
 
 









 sK

s

K
K

sE

sU
sK D

I
P 1

The main parameters of the control system with PID controller:

1. Rise Time: the time it takes for the plant output y to rise beyond 90% of the desired

level for the first time.

2. Overshoot: how much the peak level is higher than the steady state, normalized

against the steady state.

3. Settling Time: the time it takes for the system to converge to its steady state.

4. Steady-state Error: the difference between the steady-state output and the desired

output.

DESIGN OF THE 

CONTROLLER
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TIME PARAMETRES OF CONTROL SYSTEM

A1 – overshoot,

t1 – rise time

tr – settling time

Steady state error

DESIGN OF THE 

CONTROLLER
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PID CONTROLLER

The effects of increasing each of the controller parameters KP, KI and KD

Response Rise time Overshoot Settling time
Steady-state

Error

KP Decrease Increase - Decrease

KI Decrease Increase Increase Eliminate

KD - Decrease Decrease -

Typical steps for designing a PID controller are:

1. Determine what characteristics of the system needs to be improved.

2. Use KP to decrease the rise time.

3. Use KD to reduce the overshoot and settling time.

4. Use KI to eliminate the steady-state error.

DESIGN OF THE 

CONTROLLER
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THE ZIEGLER-NICHOLS TUNING RULE

Ziegler and Nichols conducted numerous experiments and proposed rules for

determining values of KP, KI and KD based on the transient step response of a plant.

The Ziegler-Nichol method applies to plants with neither integrators nor dominant

complex-conjugate poles, whose unit-step response resemble an S-shaped curve with

no overshoot. This S-shaped curve is called the reaction curve.

The S-shaped reaction curve can be

characterized by two constants, delay time

 and time constant T, which are

determined by drawing a tangent line at

the inflection point of the curve and

finding the intersections of the tangent line

with the time axis and the steady-state

level line.

DESIGN OF THE 

CONTROLLER
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THE ZIEGLER-NICHOLS TUNING RULE

Using the parameters  and T, we can set the values of KP, KI and KD according to the

proper formula.





4,2 


 oskr T

t
K

These parameters will typically give you a response 

with an overshoot about 25% and good settling time

DESIGN OF THE 

CONTROLLER
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Thanks  for  your  attention!
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INTRODUCERE

Avionică este un termen, cuvânt-valiză, care exprimă totalitatea

sistemelelor electrice și electronice utilizate pe aeronave, sateliți artificiali și nave

spațiale. Sistemele de avionică includ aparatură de navigație, afișajul și gestionarea

de sisteme multiple, precum și sutele de sisteme care sunt montate pe aeronavă

pentru a efectua funcții individuale. Acestea pot fi la fel de simple cum este un

proiector pentru un elicopter de poliție, sau la fel de complicat ca sistemul tactic de

avertizare timpurie pentru o platformă aeropurtată. Termenul avionică este un

cuvânt-valiză al cuvintelor avi-ație și electr-onică.
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Cuvântul "avionica" a apărut pentru prima dată în anii 1940 în timpul celui de-

al doilea război mondial

INTRODUCERE

Lumea se schimbă rapid cu apariția noilor tehnologii::

tranzistorul, circuitul integrat, ecranele plate, computerele pe chipuri, memoria solidă

etc.

Military aircraft systems

1903 – „I Zbor” –

frații Wright și 

Wilbur

1918 – The Curtiss 

JN „Jenny”

1970 – Boeing 767

Nou

"Electronica aviației"

"Radio aeronave"
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INTRODUCERE

EVOLUȚIILE ELECTRONICE MAJORE ÎN

AVIAȚIE DIN 1930

VEDEREA AVIONICEI A LINIILOR AERIENE

Avionica "tradițională"

• Întreținerea liniei,

• Sistemele de testare,

• Comunicații,

• Sistemele de indicare,

• Navigare.

• Navigare automată,

• Controlul zborului

• Energie electrică

• Iluminat

• Aer conditionat,

• Divertisment in 

timpul zborului,

• Sistemele de 

motoare,

• Detector incendiu,

• Aterizare,
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INTRODUCERE

SUBSISTEMELE AVIONICE

COMUNICARE. Sistemele de comunicații ale avionului constau

într-un interfon între membrii echipajului și unul sau mai multe

conexiuni de voce și date în două direcții.

Controlul zborului. Aceasta constă în arugmentarea stabilității și

autopilotul. Primul arată corpul aeronavei și controlează oscilațiile

sale, în timp ce acest din urmă oferă funcții precum poziția

atitudine, deține poziționarea, deține altitudinea. Clapele, lamelele

și spoilerele sunt controlate electronic, în plus, în cârme, în lift și în

eleroane.
Controlul motorului. Acesta este un control electronic al tracțiunii motorului, adesea

numit "managementul accelerației". Aparatele de ardere și arborii de împingere pot fi

controlate manual, probabil printr-un sistem de control prin împingere.

MANAGEMENTUL ZBORULUI. Acest subsistem stochează

coordonatele punctelor de parcurs și calculează

semnalele de direcție pentru a zbura spre ele. Calculează

profilurile de urcare și de coborâre care pot fi urmate cu

sau fără constrângeri în momentul în care se traversează

fixările și altitudinile desemnate.



Avionica dronelor:

Introducere în avionicăUSM

INTRODUCERE

SUBSISTEMELE AVIONICE

MONITORIZAREA ȘI CONTROLUL SUBSISTEMELOR. Sunt afișate defecțiuni la toate

subsistemele, așa cum sunt acțiunile recomandate. Acest subsistem include logica cu

fir și software-ul pentru reconfigurarea automată a defecțiunilor în subsistemele critice

de timp.
EVITAREA COLIZIUNII. Acest subsistem

prezice coliziuni iminente cu alte aeronave

sau cu solul și recomandă o manevră de

evitare.

DETECTAREA VREMII. Acest subsistem

detectează vremea înainte de aeronavă,

astfel încât traseul de zbor să poată fi

modificat pentru a evita furtunile și zonele

cu forfecare puternică a vântului.
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INTRODUCERE

SUBSISTEME AVIONICE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

RADAR, INFRAROȘU ȘI ALT SENZOR ȚINTĂ. Acestea pot avea propriile lor afișaje și

comenzi sau pot partaja dispozitive multifuncționale.

GESTIONAREA ARMELOR.
Controlul focului– calculează unghiul pentru arme și rachete nedirijate, la alte

aeronave și la obiective terestre.

Gestiunea stocurilor– inițiază și lansează arme ghidate: rachete și bombe.

CONTRAMĂSURI ELECTRONICE. Acest subsistem detectează emisiile inamice ale

radiațiilor electromagnetice. De asemenea, pot genera semnale de bruiaj.

PLANIFICAREA MISIUNII. Planificarea misiunii înainte de zbor se face de obicei la baza

aeriana la calculator, care pregătește planurile de zbor pentru o întreagă escadrilă..

Trasarea planificării pe teren necesită hărți de teren și detectarea în timp real a

radarelor inamice.

FORMAREA ZBORULUI. Acest subsistem menține zborul în condiții meteorologice

instrumentate. El constă din semnale luminoase, transpondere și legături de

comunicații, dar este înlocuit relativ de GPS.
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ARHITECTURĂ

ARHITECTURA SISTEMELOR

AVIONICE

Interconectivitatea

electronică a bordului

MONITOARE

Ele prezintă informații de la avionică la piloți. Informația constă în date de navigație

verticale și orizontale, date de control al zborului. Afișajele arată starea tuturor

subsistemelor, inclusiv a defecțiunilor acestora. Afișajele sunt alcătuite din manometre

speciale, ecrane dedicate din sticlă, afișaje din sticlă multifuncțională și generatoare de

simboluri de susținere.

CONTROALE

Mijloacele de introducere a informațiilor de la piloți la avionică. Controalele de zbor

constau în mod tradițional în pedale de cârme și în coloană de comandă sau stick.

Avioanele de zbor utilizează din ce în ce mai mult controale de mână cu două sau trei

axe. Controalele subsistemului constau în butoane și comutatoare montate pe panou.

SEPARAREA SIGURANȚEI

Aeronavele de tip fly-by-wire împart avionica într-un sistem de control al zborului

extrem de redundant pentru siguranță, un sistem redundant de gestionare a zborurilor

cu misiune redundantă și un sistem de întreținere neretundant care colectează și

înregistrează datele.
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ARHITECTURĂ

ARHITECTURA SISTEMELOR

AVIONICE

Interconectivitatea

electronică a bordului

CALCULUL

Metoda de prelucrare a datelor senzorilor.

Centralizată. Datele provenite de la toți senzorii sunt colectate într-o bandă de

computere centrale în care se stochiază datele din mai multe subsisteme.

Descentralizate. Fiecare subsistem tradițional își păstrează integritatea, adică senzorii

de navigație alimentează un calculator de navigație, senzorii sistemului de control al

zborului alimentează un calculator de zbor.

MAGISTRALE DE DATE

Căi de cupru sau fibră optică între senzori, calculatoare, dispozitive de acționare, afișaje

etc..

MEDIU INCONJURATOR

Echipamentele avionice fac obiectul unor tranziții de electricitate generate de aeronave, 

ale căror efecte sunt reduse prin filtrare și baterii. Echipamentele sunt, de asemenea, 

supuse la perturbații generate extern de la emițătoare radio și lumini.
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ARCHITECTURĂ

O INTEGRARE GENERALIZATĂ A

ARHITECTUREI AVIONICE

TIPURI DE INTERFEȚE

EVOLUȚIA ARHITECTURILOR

AVIONICE





DATA RATE

10 kbps

100 kbps

1 Mbps

10 Mbps

100 Mbps

1 Gbps

10 Gbps

Tornado serial

64 kbps

MIL – 1553B

1 Mbps

Ethernet

10 Mbps

F-35; F/A 18E/F

F-16 – E/F (Block 60)

HSDB

80 Mbps

AFDX/A664

100 Mbps

IEEE 1394b

800 Mbps

Fibre Channel FC-AE

1-2 Gbps

Tornado

Sea Harrier

Samoloty wojskowe

Boeing 787

Typhoon

Raphael

F-22

Airbus A380

Boeing 787

F-35

Airbus A380

Boeing 787
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ARCHITECTURE

A GENERALIZED INTEGRATED AVIONICS

ARCHITECTURE

TYPES OF INTERFACES

EVOLUTION OF AVIONICS

ARCHITECTURES
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ARCHITECTURĂ

ARHITECTURA LRU TIPICĂ ARHITECTURA IMA
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ARCHITECTURĂ

ARHITECTURA LRU TIPICĂ ARHITECTURA IMA
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ARCHITECTURĂ

ARHITECTURA LRU TIPICĂ ARHITECTURA IMA
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ARCHITECTURA

ARINC 429 MIL-STD-1553B ARINC 629

AFDX IEEE 1394



USM

Arhitectura ARINC 429 (A429) funcționează într-un mod cu sursă unică cu surse multiple,

care este o sursă care poate transmite către un număr de terminale sau chiuvete diferite,

fiecare dintre acestea putând recepționa mesajul de date. Cu toate acestea, dacă vre-o unul

dintre echipamentele de la chiuveta trebuie să răspundă, atunci fiecare va avea nevoie de

propriul emițător pentru a face acest lucru și nu poate răspunde în aceeași pereche de fire.





USM

Arhitectura ARINC 429 (A429) funcționează într-un mod cu sursă unică cu surse multiple,

care este o sursă care poate transmite către un număr de terminale sau chiuvete diferite,

fiecare dintre acestea putând recepționa mesajul de date. Cu toate acestea, dacă vre-o unul

dintre echipamentele de la chiuveta trebuie să răspundă, atunci fiecare va avea nevoie de

propriul emițător pentru a face acest lucru și nu poate răspunde în aceeași pereche de fire.



Implementarea fizică a magistralei de date A429 este o pereche de fire de sârmă

ecranată, cu ecranul împământat la ambele capete și la toate pauzele intermediare.

Elementul de transmisie este încorporat în echipamentul sursă și poate interfața cu

până la 20 de terminale receptoare în echipamentul chiuvetei.

Există trei niveluri de semnal: înalt, nul și scăzut. O stare logică nu este

reprezentată de o stare înaltă care se întoarce la zero; o stare logică 0 este o stare 

redusă care se întoarce la nulă.



USM

Arhitectura ARINC 429 (A429) funcționează într-un mod cu sursă unică cu surse multiple,

care este o sursă care poate transmite către un număr de terminale sau chiuvete diferite,

fiecare dintre acestea putând recepționa mesajul de date. Cu toate acestea, dacă vre-o unul

dintre echipamentele de la chiuveta trebuie să răspundă, atunci fiecare va avea nevoie de

propriul emițător pentru a face acest lucru și nu poate răspunde în aceeași pereche de fire.



Information is transmitted down the bus as 32 bit words 



USM

Arhitectura ARINC 429 (A429) funcționează într-un mod cu sursă unică cu surse multiple,

care este o sursă care poate transmite către un număr de terminale sau chiuvete diferite,

fiecare dintre acestea putând recepționa mesajul de date. Cu toate acestea, dacă vre-o unul

dintre echipamentele de la chiuveta trebuie să răspundă, atunci fiecare va avea nevoie de

propriul emițător pentru a face acest lucru și nu poate răspunde în aceeași pereche de fire.



MIL-STD-1553B a evoluat de la publicarea inițială a MIL-STD-1553 în 1973.

Standardul a fost elaborat prin standardul 1553A, emis în 1975 până în prezent.

Standardul 1553B a fost emis în septembrie 1978.



Controlerul (BC) este controlat de controlerul magistrală (BC), care este conectat la

terminalul magistrală la distanță (prin magistrala de date).

Datele sunt transmise la 1 MHz folosind un format bi-fazat. Transmiterea datelor în formă

adevărată și completă în jos printr-o pereche de imagini ecranate, împreună cu capacitatea

de corectare a erorilor mesajului, oferă o legătură digitală de date care este foarte rezistentă

la coruperea mesajelor.



MIL-STD-1553B a evoluat de la publicarea inițială a MIL-STD-1553 în 1973.

Standardul a fost elaborat prin standardul 1553A, emis în 1975 până în prezent.

Standardul 1553B a fost emis în septembrie 1978.





MIL-STD-1553B a evoluat de la publicarea inițială a MIL-STD-1553 în 1973.

Standardul a fost elaborat prin standardul 1553A, emis în 1975 până în prezent.

Standardul 1553B a fost emis în septembrie 1978.



ARINC 629 este o magistrală adevărată de date prin faptul că magistrala funcționează ca

un sistem cu mai multe surse, mai multe chiuvete. Adică, fiecare terminal poate

transmite date și primește date de la orice alt terminal de pe magistrala de date.



The data rates are much higher than for A429

where the highest data rate is 100 kbits/sec.

The A629 data bus operates at 2 Mbits/sec or

20 times that of A429. The true data bus

topology is much more flexible in that

additional units can be fairly readily

accepted physically on the 454 Avionics

Technology data bus.

The data bus is the ability to accommodate

up to a total of 131 terminals on a data bus,

though in a realistic implementation data bus

traffic would probably preclude the use of

this large number of terminals.



ARINC 629 este o magistrală adevărată de date prin faptul că magistrala funcționează ca

un sistem cu mai multe surse, mai multe chiuvete. Adică, fiecare terminal poate

transmite date și primește date de la orice alt terminal de pe magistrala de date.





ARINC 629 este o magistrală adevărată de date prin faptul că magistrala funcționează ca

un sistem cu mai multe surse, mai multe chiuvete. Adică, fiecare terminal poate

transmite date și primește date de la orice alt terminal de pe magistrala de date.





ARINC 629 este o magistrală adevărată de date prin faptul că magistrala funcționează ca

un sistem cu mai multe surse, mai multe chiuvete. Adică, fiecare terminal poate

transmite date și primește date de la orice alt terminal de pe magistrala de date.



AFDX este un derivat al standardului comercial Ethernet cu comutare rapidă care

funcționează la o viteză de transmisie de 100 Mbiți / sec care constă în găsirea unei

aplicații extinse în aeronave cum ar fi

Airbus A380 și Boeing 787.

o o arhitectură integrată a avioniei

modulare (IMA) permite integrarea LRM-

urilor multifuncționale în dulapurile sau

rack-urile avionice,

o rata de transfer este de 100 Mb / sec

duplex complet; nu este necesară

evitarea coliziunilor, deoarece legăturile

sunt semi-duplex și independente,

o Protocoalele de Internet sunt utilizate

pe întreg parcursul: nu există

implementări aerospațiale dedicate,

o transferuri deterministe de date,

o sprijină conceptul de legături virtuale în

cazul în care pot fi utilizate transmisii

cu mai multe straturi,

o oferă redundanță dublă pentru toleranța

la erori



În multe privințe, transmisia de date AFDX funcționează mai mult ca o bursă telefonică

în comparație cu autobuzele aerospațiale contemporane, datele fiind trecute de la

"abonat" la "abonat", cu excepția faptului că abonații sunt LRU-uri de aeronave.



AFDX este un derivat al standardului comercial Ethernet cu comutare rapidă care

funcționează la o viteză de transmisie de 100 Mbiți / sec care constă în găsirea unei

aplicații extinse în aeronave cum ar fi

Airbus A380 și Boeing 787.

o o arhitectură integrată a avioniei

modulare (IMA) permite integrarea LRM-

urilor multifuncționale în dulapurile sau

rack-urile avionice,

o rata de transfer este de 100 Mb / sec

duplex complet; nu este necesară

evitarea coliziunilor, deoarece legăturile

sunt semi-duplex și independente,

o Protocoalele de Internet sunt utilizate

pe întreg parcursul: nu există

implementări aerospațiale dedicate,

o transferuri deterministe de date,

o sprijină conceptul de legături virtuale în

cazul în care pot fi utilizate transmisii

cu mai multe straturi,

o oferă redundanță dublă pentru toleranța

la erori





AFDX este un derivat al standardului comercial Ethernet cu comutare rapidă care

funcționează la o viteză de transmisie de 100 Mbiți / sec care constă în găsirea unei

aplicații extinse în aeronave cum ar fi

Airbus A380 și Boeing 787.

o o arhitectură integrată a avioniei

modulare (IMA) permite integrarea LRM-

urilor multifuncționale în dulapurile sau

rack-urile avionice,

o rata de transfer este de 100 Mb / sec
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evitarea coliziunilor, deoarece legăturile

sunt semi-duplex și independente,

o Protocoalele de Internet sunt utilizate

pe întreg parcursul: nu există

implementări aerospațiale dedicate,

o transferuri deterministe de date,

o sprijină conceptul de legături virtuale în

cazul în care pot fi utilizate transmisii

cu mai multe straturi,

o oferă redundanță dublă pentru toleranța

la erori



Ultimul standard IEEE 1394b permite transmisia de până la 800 Mb / sec. 

IEEE 1394 definește un mediu, o topologie și un protocol atât pentru implementarea stratului

fizic 460 Avionics Technology, cât și pentru o interfață de tip serial punct-la-punct.

În interconexiunile sistemului de aeronave, acesta din urmă este utilizat. Interfața se 

numește și magistrala de înaltă performanță (HPSB).
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CONCLUZIE

Eficiența crescândă a costurilor pe care integrarea sistemului prin utilizarea

magistralelor de date digitale și a tehnologiilor de procesare microelectronică a dus la

o migrare rapidă a tehnologiei în controlul sistemelor de aeronave.

• MIL-STD-1553B -EAP Utilities Management System

• A429 – Airbus A330/340 Aircraft Systems

• A629 – B777 aircraft Systems

• Ruggedised Ethernet 10BaseT – Business Jets

• AFDX – Airbus A380

• IEEE 1394b – F-35 Lightning II
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Multumesc pentru atenție
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INTRODUCERE

Sistem de control în buclă închisă Planta de control

SISTEMUL DE CONTROL AL DRONEI



CONTROLLED SYSTEM

ACTUATORCONTROLLER

SENSORS
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INTRODUCERE

SISTEMUL DE CONTROL AL DRONEI

Sistem de control în buclă închisă Planta de control

Senzorii și servomotoarele sunt două

componente critice ale fiecărui sistem de control 

în bucla închisă
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INTRODUCERE

• Senzori liniari / rotativi (liniar / traductor diferențial variabil rotativ, codificator optic,

tahometru electric, senzor magnetic, giroscop);

• Senzori de accelerație (accelerometru seismic, accelerometru piezoelectric);

• Forța, cuplul și senzorul de presiune (senzor de tensiune, dinamometre / celule de

sarcină, celule de sarcină piezoelectrice, senzor tactil, senzor de tensiune cu

ultrasunete);

• Senzori de debit (Tub Pitot, placă cu orificiu, duză de debit, tuburi Venturi,

rotametru, debitmetru turbină, debitmetru electromagnetic);

• Senzori de temperatură (termocupluri, termistoare, diode termice,

termotransistoare, detector de temperatură de rezistență (RTD));

• Senzori de proximitate (inductanță, curent turbionar, efect Hall, fotoelectric,

capacitate);

• Senzori de lumină (fotorezistoare, fotodiode, tranzistoare foto, conductori foto);

• Senzori de materiale inteligente (fibră optică ca senzor de tensiune, senzor de forță

etc.);

• Micro- și nano-senzori (senzor de imagine micro CCD, senzor micro-ultrasonic,

senzor micro-tactil);

TIPUL SENZORILOR
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INTRODUCERE

• SENZORI PASIVI – puterea necesară pentru a produce

ieșirea este asigurată de fenomenul fizic sesizat.

• SENZORI ACTIVI – necesită sursă externă de

alimentare.

TIPUL SENZORILOR

• SENZORI ANALOGI – produc semnale, care sunt

proporționale cu parametrul senzorului - necesită conversie

analog-digitală înainte de a fi conectat la controlerul digital.

• SENZORI DIGITALI –produce semnale digitale care pot fi

direct conectate la controlerul digital.
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INTRODUCERE

Servomotoarele sunt sistemul muscular care acceptă o comandă de control și

produce o schimbare în sistemul fizic generând forța, mișcarea, căldura, fluxul

etc.

• electric (diode, tiristor, releu de stare solidă);

• electromecanice (Motoare de curent continuu / curent alternativ, motor pas cu pas);

• electromagnetic (dispozitive de tip solenoid, electromagneți, releu);

• pneumatic, hydraulic (cilindru, motor hidraulic, motor de aer, supape);

• dispozitive de acționare inteligente (piezoelectric, electrostrictiv, magnetostrictiv,

formă de aliaj cu memorie);

TIPUL DISPOZITIVELOR DE ACȚIONARE

Servomotorul și sistemul fizic sunt conectate prin

mecanisme: include rulment cu dinți, angrenaj,

curea, șurub de plumb și piuliță, piston și legături.
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microsensors microsactuators

microstructuremicrostrelectronics

MEMS

Tehnologia MEMS
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Sistemul micro-electromecanic este combinația sinergică dintre

microelectronică și structuri mecanice de dimensiuni mici sau micromasine,

care formează împreună un sistem electro-mecanic.

Combinația dintre microelectronică și structuri

micromecanice înseamnă că circuitele electrice

și componentele sunt integrate în dispozitivul

mecanic, permițându-i să funcționeze ca senzor

sau actuator.

microsensors microsactuators

microstructuremicrostrelectronics

MEMS

Tehnologia MEMS
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MEMS senzor de schimbarea tensiunii cu 

degete inter-cifre, navetă, ancora și arc
Suprafață mare de

senzorii de caldura MEMS a fluxului de 

caldură

Reactor microcatalitic pe bază de MEMS

Tehnologia MEMS
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Microsenzorii se bazează în mod tipic fie pe

măsurarea tensiunii mecanice, fie pe măsurarea

deplasării mecanice, fie pe măsurarea frecvenței

unei rezonanțe structurale.

MICROACTUATOR

Acționare electromagnetică bazat pe un

conductor de transport de curent într-un câmp

magnetic

Actuatoarele electrostatice pot fi de asemenea considerate ca fiind un tip de

capacitate variabilă, deoarece funcționează într-un mod analog cu

servomotoare electromagnetice de tip reductanță variabilă.

Tehnologia MEMS

MICROSENSORS
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Tehnologia MEMS

TEHNOLOGIA MEMS - ACCELEROMETRU



A seismic mass is restrained by a spring, appropriately damped

and sensed using one of many different techniques. 
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MEMS technology

MEMS TECHNOLOGY - ACCELEROMETER



When a MEMS device undergoes acceleration or deceleration, the seismic mass

moves relative to the device housing. Removing any acceleration applied to the

device results in the mass returning to its original position.
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MEMS TECHNOLOGY - ACCELEROMETER

MEMS technology

m ሷ𝑥 = −𝑐 ሶ𝑥 − ሶ𝑦 − 𝑘 𝑥 − 𝑦

where: m – mass; c – damp constant; k – spring constant;

The dynamics of the mass- spring-damper system:
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MEMS technology

The piezoelectric effect The piezoresistive effect

The capacitive effect 



Normally, domains are arranged randomly with a net zero polarity of the

material. Once the material is compressed, a proportion of domains start to

align resulting in a polar material and the development of a potential difference.

The piezoelectric effect causes an electrical potential difference to occur

across an appropriate material, when it is put under strain or deflected

with an applied stress.



The polarization P is given by:

𝑃 = 𝑘𝑝𝜎
where:

 – applied stress;

kp – piezoelectric constant of the material;

The developed voltage V across a length of the materials l is related to the

polarization P:

𝑑𝑉 =
𝑃

𝜀
𝑑𝑙 where:

 – dielectric constant of the material;
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MEMS technology

The piezoelectric effect The piezoresistive effect

The capacitive effect 



The charge carrier mobility μ

𝜇 =
𝑞𝑡

𝑚∗

where:  q – the charge;

t - free time

m* - effective mass

𝜇
𝑑𝑅

𝑅
= 𝜌

𝑑𝑙

𝑙

If a rectilinear piezoresistive member has length l the change in resistance R

along its length is given by:

where:

 – material sensitivity;

The piezoresistive effect occurs in materials, which gives a change in

electrical resistance due to changes in its physical geometry plus changes in

the material resistivity due to modifications in charge carrier mobility.



Avionica Dronelor:

Senzorii și servomotoarele dronelorMUT

MEMS technology

The piezoelectric effect The piezoresistive effect

The capacitive effect 



𝐶 = 𝜀
𝐴

𝑠

where:

s – distance;

A – area of sensing element;

 – permittivity of the air gap between the plates;

The capacitive effect involves the detection of changes in capacitance of

sensing elements, which are brought into proximity. These changes are

caused by a seismic mass moving due to external effects. This seismic mass

is supported on a substrate and is able to move in one direction.
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MEMS technology

The piezoelectric effect The piezoresistive effect

The capacitive effect 
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NANO TECHNOLOGY
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Nanotechnology is considered as ranging from the smallest

of these micro-scale devices down to the assembly of

individual molecules to form molecular devices.

NANO technology

PHYSICAL ELECTROMECHANICAL TRANSDUCTION FORMS 

• multicomponent transduction, which utilizes “action at a distance”

behavior between multiple bodies;

• deformation-based or solid-state transduction, which utilizes mechanics-

of-material phenomena such as crystalline phase changes or molecular

dipole alignment.
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Characteristics of concern for microactuator and microsensor technology are

repeatability, the ability to fabricate at a small scale, immunity to extraneous

influences, sufficient bandwidth, and if possible, linearity.

NANO technology

Characteristics typically of concern

specifically for microactuators are achievable

force, displacement, power, bandwidth

(speed of response), and efficiency.

Characteristics typically of concern specifically for

microsensors are high resolution and the absence

of drift and hysteresis.
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ELECTROSTATIC

MICROACTUATORS

NANO technology
ELECTROMAGNETIC

MICROACTUATORS



THE NORMAL-DRIVE TYPE OF ELECTROSTATIC MICROACTUATOR

The actuation force

𝐹𝑥 =
𝜀𝐴𝑣2

2𝑥2

where:  A – the total area

 – the permittivity of air

v – the voltage across the plates

x – plate separation

THE COMB – DRIVE MICROACTUATOR

The actuation force

𝐹𝑥 =
𝜀𝑤𝑣2

2𝑥

where:  w – the width of the plates
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ELECTROSTATIC

MICROACTUATORS

NANO technology
ELECTROMAGNETIC

MICROACTUATORS



VARIABLE CAPACITANCE TYPE ELECTROSTATIC MOTOR

Opposing pairs of electrodes are energized

sequentially to rotate the rotor.

The variable capacitance motor is characterized by

high-speed low-torque operation.

HARMONIC DRIVE TYPE ELECTROSTATIC MOTOR

Adjacent electrodes are energized sequentially to

roll the (insulated) rotor around the stator.

The drawback to this approach is that the rotor

motion is not concentric with respect to the stator,

which makes the already difficult problem of

coupling a load to a micro-shaft even more

difficult.
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ELECTROSTATIC

MICROACTUATORS

NANO technology
ELECTROMAGNETIC

MICROACTUATORS



Avionica Dronelor:

Senzorii și servomotoarele dronelorMUT

ELECTROMAGNETIC MICROACTUATORS

NANO technology

Most electromagnetic transduction is based upon a current carrying

conductor in a magnetic field, which is described by the Lorentz equation:

𝑑𝐹 = 𝐼𝑑𝑙𝑥𝐵
where:

F – force on the conductor; I – current in the conductor;

l – length of the conductor; B – magnetic flux density

The magnetic flux density is an intensive variable and thus (for a given

material) does not change with scale. Scaling of current, however, is not as

simple. The resistance of wire is given by:

𝑅 =
𝜌𝑙

𝐴
where:

R – resistivity of the wire;

l – length of the wire;

A – cross-sectional area;



Lorentz-type approaches to microactuation utilize surface micromachined

micro-coils.

Microcoil array for planar positioning of a 

permanent micromagnet

Surface micromachined

microcoil for electromagnetic actuation

Cantilevered microcoil flap

The interaction between the energized coil and the stationary electromagnet

deflects the flap upward or downward, depending on the direction of current

through the microcoil.



Avionica Dronelor:

Senzorii și servomotoarele dronelorMUT

ELECTROSTATIC

MICROACTUATORS

NANO technology
ELECTROMAGNETIC

MICROACTUATORS
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Microsensors are based on either measurement of mechanical strain,

measurement of mechanical displacement, or on frequency measurement of a

structural resonance.

The resonant-type sensors measure frequency instead of amplitude, they are

generally less susceptible to noise and thus typically provide a higher

resolution measurement.

The primary form of strain-based measurement is piezoresistive, while the

primary means of displacement measurement is capacitive. The resonant

sensors require both a means of structural excitation as well as a means of

resonant frequency detection.

Many combinations of transduction are utilized for these purposes, including

electrostatic excitation, capacitive detection, magnetic excitation and

detection, thermal excitation, and optical detection.

NANO technology
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Many microsensors are based upon strain measurement. The primary means

of measuring strain is via piezoresistive strain gauges, which is an analog

form of measurement.

NANO technology

Piezoresistive strain gauges,

also known as semiconductor

gauges, change resistance in

response to a mechanical strain.

Piezoelectric materials can also

be utilized to measure strain.

Recall that mechanical strain will

induce an electrical charge in a

piezoelectric ceramic.
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Microsensor pressure sensor

NANO technology

Microaccelerometer

Microgyroscopes



These sensors incorporate a silicon micromachined diaphragm that is

subjected to fluid pressure, which causes dilation of the diaphragm.

The simplest of these utilize piezoresistors mounted on the back of the

diaphragm to measure deformation, which is a function of the pressure.
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Microsensor pressure sensor

NANO technology

Microaccelerometer

Microgyroscopes



These sensors incorporate a micromachined suspended proof mass that is

subjected to an inertial force in response to an acceleration, which causes

deflection of the supporting flexures. One means of measuring the deflection

is by utilizing piezoresistive strain gauges mounted on the flexures.

Silicon microfabricated force sensors incorporate measurement approaches

much like the microfabricated pressure sensors and accelerometers. Various

forms of these force sensors can measure forces ranging.
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Microsensor pressure sensor

NANO technology

Microaccelerometer

Microgyroscopes



A disk is spun at a constant high rate about its primary axis,

so that when the disk is rotated about an axis not colinear with the primary (or

spin) axis, a torque results in an orthogonal direction that is proportional to

the angular velocity.

Microscale angular rate sensors are of the vibratory type, which incorporate Coriolis-

type effects rather than the angular momentum-based gyroscopic mechanics of

conventional-scale devices. Coriolis acceleration results from linear translation within

a coordinate frame that is rotating with respect to an inertial reference frame.
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Microsensor pressure sensor

NANO technology

Microaccelerometer

Microgyroscopes



Avionica Dronelor:

Senzorii și servomotoarele dronelor

SENSORS
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SENSORS

AIR DATA SYSTEMS

MUT

An air data system consists of aerodynamic and

thermodynamic sensors and associated electronics.

The sensors measure characteristics of the air

surrounding the vehicle and convert this information

into electrical signals (via sensors) that are

subsequently processed to derive flight parameters.

• calibrated airspeed;

• true airspeed;

• Mach number:;

• free-stream static pressure;

• pressure altitude;

• baro-corrected altitude;

• air density;

• free-stream outside air temperature;

• angle of attack;

• angle of the sideslip.

TYPICAL FLIGHT PARAMETERS CALCULATED BY AIR VEHICLES
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SENSORS

AIR-DATA SYSTEMS

MUT

The classical air-data systems base on pneumatically driven instruments.

Actually, all computation and data

management are digital and based on

microprocessor technology.

The computation perform by

nonlinear spring mechanisms

incorporated into specially designed

bellows, which expanded or

contracted in response to changes

in sensed pressures, thereby moving

the dials of the flight instruments.
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SENSORS

AIR-DATA SYSTEMS

MUT

All of the air-data parameters that are

relevant to flight performance are derived

by sensing the pressures, temperatures

and flow direction surrounding the vehicle.

Free-stream pressures and temperatures are required for the computation

of static air temperature, altitude, airspeed and Mach number.
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SENSORS

AIR-DATA SYSTEMS

MUT

Total pressure must be measured at the front opening on the pitot

tube which extends directly into the air flow.

Static pressure is the absolute

pressure of the still air surrounding

the aircraft.

To obtain a sample of static air in a

moving vehicle, a hole (static port) or

series of holes are drilled in a plate

on the side of the fuselage or on the

side of the pitot tube probe which

extends into the free airstream.
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SENSORS

AIR-DATA SYSTEMS

MUT

The terms total pressure, stagnation pressure, pitot pressure refer to the

pressure sensed in a tube that is open at the front and closed at the rear.

Such tubes are electrically heated to prevent ice formation. Pipes in the

aircraft, referred to as the pneumatic plumbing, carry the sensed pressure to

transducers associated with the air-data computations and also to direct-

reading airspeed indicators.
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SENSORS

AIR-DATA SYSTEMS

MUT

Impact pressure qc is measured with a differential

pressure transducer:

𝑞𝑐 = 𝑝𝑡 − 𝑝 where:

pt – total pressure;

p – static pressure;

Dynamic pressure is often used in

aerodynamic calculations because of its

simplicity:

𝑞 =
1

2
𝜌𝑉2

where:

 – air density;

V – true speed;
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SENSORS

AIR-DATA SYSTEMS

MUT
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SENSORS

AIR-DATA SYSTEMS

MUT

Calibrated airspeed Vc is the airspeed that would result from the measured

value of impact pressure qc if the vehicle were at the standard sea level

condition.

𝑉𝑒 = 𝑉𝑡
𝜌

𝜌0

Equivalent airspeed Ve is the

theoretical parameter: where:

 – air density;

V – true speed;

Indicated airspeed Vi

represents the readings of an

instrument that has not been

correct for pitot-static and

other errors.
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SENSORS

AIR-DATA SYSTEMS

MUT

Outside air temperature (static temperature Ts) is required for the

computation of true airspeed. It is also used in the computation of air density,

which required for some types of fire-control aiming solutions.

AIR TEMPERATURE PROBE

The temperature probe is installed to point along the

local streamline and compresses the impacting air to

zero speed, thus causing a „total” or a „stagnation”

temperature to exist at the thermometer. To avoid time

lags in the temperature measurement, a leakage hole

at the rear of the probe allows for a rapid air change.
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SENSORS

AIR-DATA SYSTEMS

MUT

The temperature actually measured

by the thermometer is Tm:

𝑇𝑚 = 𝑇𝑠 1 + 0.2𝜂𝑀2

where:

M – local Mach number;

 – the recovery factor of the probe;

The thermometer is usually a small coil of

wire whose resistance varies with

temperature. The resistance variation is

detected in a bridge circuit, whose excitations

and signal processing are located in a signal-

conditioning box or computer.

AIR TEMPERATURE PROBE
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SENSORS

AIR-DATA SYSTEMS

MUT

Angle of attack is the angle, in the normally vertical plane of vehicle symmetry,

at which the relative wind meets an arbitrary longitudinal datum line of the

fuselage.

ANGLE OF ATTACK AND ANGLE OF SIDESLIP

Usually that datum line is

the vehicle’s X-axis, the

orthogonal line out the right

wing from the centre of

gravity is the Y-axis, and the

Z-axis is downward to

complete a right-hand

coordinate frame.
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SENSORS

AIR-DATA SYSTEMS

MUT

The angle of attack  and sideslip  can be defined in terms of air velocity

components along these axes Vx, Vy, and Vz.

α = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛
𝑉𝑧
𝑉𝑥

𝛽 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛
𝑉𝑦

𝑉𝑥

ANGLE OF ATTACK AND ANGLE OF SIDESLIP

The pivoted vane measures local flow

angle and is the most commonly used

method of measuring angle of attack and

angle of sideslip.
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SENSORS

AIR-DATA SYSTEMS

MUT

AIR-DATA TRANSDUCERS

Pneumatic instruments Electromechanical altitude computation

Electromechanical Mach computation Digital computer of altitude



The dial whose displacement was proportional to altitude included the

computation of altitude or airspeed from the sensing of static pressure and

impact pressure. That computation was accomplished by the use of nonlinear

springs inherent in the pressure capsules or bellows and associated linkage

mechanisms.
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SENSORS

AIR-DATA SYSTEMS

MUT

AIR-DATA TRANSDUCERS

Pneumatic instruments Electromechanical altitude computation

Electromechanical Mach computation Digital computer of altitude
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SENSORS

AIR-DATA SYSTEMS

MUT

AIR-DATA TRANSDUCERS

Pneumatic instruments Electromechanical altitude computation

Electromechanical Mach computation Digital computer of altitude
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SENSORS

AIR-DATA SYSTEMS

MUT

AIR-DATA TRANSDUCERS

Pneumatic instruments Electromechanical altitude computation

Electromechanical Mach computation Digital computer of altitude
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SENSORS

AIR-DATA SYSTEMS

MUT

AIR-DATA TRANSDUCERS

Pneumatic instruments Electromechanical altitude computation

Electromechanical Mach computation Digital computer of altitude
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SENSORS

Magnetometers

MUT

The sensing part of the magnetometer has following parameters:

• the measurement is less influenced by the residual static magnetic field of

the object. This is valid for changing magnetic field components resulting

from currents within the object or from payload activities.

• the magnetometer electronic box can be allocated to a free position in the

core of object in order to allow for moderate temperature influences.

• the risk of unwanted magnetization of the sensor head during integration,

test and operation can be minimized.
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SENSORS

Earth Magnetic Field

MUT

The earth’s magnetic field is produced by a

bar magnet (dipole) oriented 11 degrees

away from the spin axis and passing within

a few hundred kilometres of its center.

The magnetic field can be determined by

measuring the inclination. The inclination of

the Earth's field is 90° at the North Magnetic

Pole and -90° at the South Magnetic Pole.



The field strength varies from 0.3 gauss near the equator to 0.6 gauss near

the poles. At any point, the dip angle is the depression of B from the

horizontal (zero dip at the magnetic equator and 90deg at the poles).



MUT

The movement of Earth's North Magnetic 

Pole across the Canadian arctic

The magnetic field can be

determined by measuring the

inclination. The inclination of the

Earth's field is 90° (downwards) at

the North Magnetic Pole and -90°

(upwards) at the South Magnetic

Pole. The two poles wander

independently of each other and

are not directly opposite each

other on the globe.
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SENSORS

Magnetometers

MUT

The stand-alone, less expensive, smaller and less accurate aircraft heading

references depend on the Earth’s magnetic field – magnetic compass.

The simplest compasses measure the orientation of a nearly free permanent

magnet („needle”) attached to a buoyant body floating in a liquid. The float is

pendulous to keep the magnet horizontal during unaccelerated flight.

The floating body carries heading marks that are visible through a window.
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SENSORS

Magnetometers

MUT

The magnetic flux compass consists of a wound toroid with coil excited at

approximately 1kHz voltage. Two orthogonal sensor coils are read out at the

second harmonic (2kHz).

They measure the components Bx and By of the Earth’s magnetic field in the

plane of the toroid. Flux gates were the most common airborne

magnetometers. Two or more orthogonal flux-gates comprise a 3-axis

magnetometer.



Avionica Dronelor:

Senzorii și servomotoarele dronelor

SENSORS

Magnetometers

MUT

The magnetic flux compass consists of a wound toroid with coil excited at

approximately 1kHz voltage. Two orthogonal sensor coils are read out at the

second harmonic (2kHz).

They measure the components Bx and By of the Earth’s magnetic field in the

plane of the toroid. Flux gates were the most common airborne

magnetometers. Two or more orthogonal flux-gates comprise a 3-axis

magnetometer.
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SENSORS

Magnetometers

MUT

Remote flux-gate compasses, whose output is analog, have three-phase

coils, the flux magnitude in each coil being proportional to the component of

the Earth’s magnetic field along the coil axis. The flux in each coil is

modulated as a result of an applied AC field from an excitation coil.

This applied field causes saturation of the magnetic core of the coils at twice

the frequency of the excitation. The three-phase winding is connected to the

stator of synchro-receiver. A typical combination of remote magnetic sensor

and receiver synchro will have errors of both one and two cycles per

revolution, each about 0.2 magnitude.
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SENSORS

Gyroscopes

MUT

Gyroscopes measure rotations in an inertial reference frame. The advantage

with respect to other attitude sensors is the complete independence from

external sources.

Gyroscopes are useful for stabilizing vehicle rotation and for bridging time

spans without direct attitude measurements. The measurement value is

provided either as the angular increment of the last measurement span or as

the actual angular velocity.

Gyroscope base attitude determination needs an initial attitude value. This

value can be propagated using the gyroscope measurements.

The attitude can also be calculated as a mixture of direct attitude

measurements and gyroscope values, the so-called “blended solution.”
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SENSORS

Gyroscopes

MUT

Mechanical gyroscope Hemispheric resonator gyroscope 

Ring laser gyroscope Fiber optic gyroscope 

Gyroscopes in MEMS 
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SENSORS

Gyroscopes

MUT

The rate measurement of mechanical gyroscope is based on the gyroscopic

effect: an axisymmetric rigid body is put into rotation and therefore has an

angular momentum.

The angular momentum is an inertial value, only influenced by torques:

𝑴 = ሶ𝑯𝒈

where:

M – torque acting on the rotating mass,

Hg – angular momentum of the rotating mass. 

As long as there are no torques acting, the angular momentum is constant

with respect to size and amount. The angular momentum vector forms an

inertial reference. With a corresponding torque-free gimbal mounting of the

rotating mass, the attitude angles with respect to the angular momentum axis

can be directly measured.



Avionica Dronelor:

Senzorii și servomotoarele dronelor

SENSORS

Gyroscopes

MUT

For single axis measurement, the gyroscope consists of a rotor and

elastically suspended in a frame. The frame can be tilted.

If the gyroscope is rotated

around its measurement axis,

precession torque is generated,

which results in a declination of

the angular momentum axis.

Declination angle is proportional

to the angular velocity.
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SENSORS

Gyroscopes

MUT

A special position is held by the hemispheric resonator gyroscope (HRG).

The gyroscope uses (instead of a bar or fork) an open shell, comparable to a

wine glass, which is made to oscillate.

The generated oscillation form behaves inert, related to rotation. Resulting

form shifts can be precisely detected and build a measure for the rotation of

the sensor.

HRGs are almost not subject to deterioration and aging processes. High

accuracies, comparable to mechanical or laser gyros, can be achieved.
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SENSORS

Gyroscopes

MUT

A closed optical path is formed by three mirrors, in which a laser active gas is

contained. After activation, two opposite running beams are generated, which

are overlaid to a standing wave. This wave forms an inertial reference.

During rotation the beam running in the

antirotational direction seems to have a

slightly reduced wavelength, whereas the

beam running in the rotational direction

seems to have a slightly higher wavelength.

By partial decoupling and superposition of

both light beams a beat can be measured at

the detector, whose frequency is

proportional to the rotation rate.
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SENSORS

Gyroscopes

MUT

An fiber optic gyroscope (FOG) is a passive laser gyroscope consisting of a

coil made from monomode optical glass fibers, into which the laser light is

coupled from the outside. The laser light is divided into two beams by a

semipermeable mirror and guided into different ends of the same glass fiber.

The beams flow into the fiber in

opposite directions. With a rotation of

the gyroscope slightly different times

are needed for the two beams. Both

beams are overlaid again by the

semipermeable mirror. The phase

difference resulting from the angular

velocity causes an amplification or

attenuation of the overlaid beam light.
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ACTUATORS
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ACTUATORS

Actuator – mechanical device for moving and/or controlling 

something

An electric actuator is a device that changes electric power

to mechanical energy

Electromechanical actuators Smart material actuators 

Micro- and nano- actuators
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If a conductor is moved across a magnetic

field, a voltage will be induced in the

conductor. In that case, the movement of the

conductor in the field causes a current to

flow. Conversely, if a current from an

external source is passed through a

conductor while it is in magnetic field, the

conductor will tend to move across the field

– hence the flow of current causes a

movement of the conductor.

ACTUATORS

Electric actuators
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ACTUATORS

Electric actuators
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FLEMING’S RIGHT-HAND MOTOR RULE

Extend the thumb, index finger, and

middle finger of the right hand so that

they are at right angles to one another.

Turn the hand so that the index finger

points in the direction of magnetic flux

and the middle finger point in the

direction of the current flowing in the

conductor. The thumb will then point in

the direction of the conductor movement.

ACTUATORS

Electric actuators
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ACTUATORS

Smart Material Actuators
The smart material actuators typically become part of the load bearing

structures. This is achieved by embedding the actuators in a distributed

manner and integrating into the load bearing structure that could be used to

suppress vibration, cancel the noise, and change shape.

Smart material actuators based on:

• shape memory alloys,

• piezoelectric (PZT) materials,

• magnetostrictive materials,

• electrorheological fluids,

• ion exchange polymers.

Shape Memory Alloys (SMA) are alloys

of nickel and titanium that undergo

phase transformation when subjected

to a thermal field.
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ACTUATORS

Smart Material Actuators

The PZT actuators are essentially piezocrystals with top and bottom

conducting films. When an electric voltage is applied across the two

conducting films, the crystal expands in the transverse direction.

When the voltage polarity is reversed, the crystal contracts thereby providing

bidirectional actuation.
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ACTUATORS

Smart Material Actuators

The interaction between the mechanical and electrical behavior of the

piezoelectric materials can be expressed as:

𝑇 = 𝑐𝐸𝑆 − 𝑒𝐸

T – the stress;

cE – the elastic coefficients at

constant electric field;

S – the strain;

e – the dielectric permittivity;

E – the electric field

The two piezoelectric patches are excited

with opposite polarity to create

transverse vibration in the cantilever

beam. These actuators provide high

bandwidth (0–10 kHz typical) with small

displacement.
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ACTUATORS

Smart Material Actuators

Magnetostrictive material is an alloy of

terbium, dysprosium, and iron that

generates mechanical strains up to 2000

microstrain in response to applied

magnetic fields. They are available in the

form of rods, plates, washers, and powder.

The typical magnetostrictive rod actuator is surrounded by a magnetic coil.

When the coil is excited, the rod elongates in proportion to the intensity of

the magnetic field established. The magnetomechanical relationship is given

as:

𝜀 = 𝑆𝐻𝜎 + 𝑑𝐻

 – the strain;

SH – the compliance at constant magnetic field;

 – the stress;

d – the magnetostriction constant;

H – the magnetic field intensity
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ACTUATORS

Smart Material Actuators

Ion exchange polymers exploit the electro-osmosis phenomenon of the

natural ionic polymers for purposes of actuation. When a voltage potential is

applied across the cross-linked polyelectrolytic network, the ionizable groups

attain a net charge generating a mechanical deformation. These types of

actuators have been used to develop artificial muscles and artificial limbs.

The primary advantage is their capacity to produce large deformation with a

relatively low voltage excitation.
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ACTUATORS

Micro- and Nanoactuators
Microactuators (micromachines, microelectromechanical system (MEMS),

and microsystems) are the tiny mobile devices being developed utilizing the

standard microelectronics processes with the integration of semiconductors

and machined micromechanical elements.

In electrostatic motors, electrostatic force is

dominant, are based on magnetic forces. For smaller

micromechanical systems the electrostatic forces are

well suited as an actuating force.

The rotor is an annular disk with uniform permitivity and conductivity. In

operation, a voltage is applied to the two conducting parallel plates separated

by an insulation layer. The rotor rotates with a constant velocity between the

two coplanar concentric arrays of stator electrodes.
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ACTUATORS

Electromechanical actuators Smart material actuators 

Micro- and nano- actuators



Drone Avionics:

Flight dynamics

Conslusion
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Thanks  for  your  attention!
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AGENDA

 Sisteme de redundanță

 Planificarea și gestionarea zborurilor

 Luarea deciziilor aeronautice

 Lucru Practic – Bazele controlului la distanță a 

aparatelor de zbor fără pilot

 Lucru Practic – Tehnici de urgență în controlul și 

gestionarea aparatelor de zbor fără pilot

 Lucru Practic – Planificarea și simularea operațiunilor 

cu aparate de zbor fără pilot autonome 
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Abrevieri și Acronime

• ATC: Air Traffic Control

• RTL: Return to Launch (HOME)

• HOME: Punctul de lansare

• LOS: Line of Sight

• BLOS or BVLOS: Beyond visual line of sight

• CAA: Civil Aviation Authority

• GNSS: Global Navigation Satellite System

• ICAO: International civil aviation organization
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Abrevieri și Acronime

• IFR: Instrument flight rules

• VFR: Visual flight rules

• IMC: Instrument meteorological conditions

• NOTAM: Notices to airmen

• PIC: pilot in command

• TFR: Temporary Flight Restriction

• (ADM): Aeronautical Decision-Making

• AS: Air Speed

• GS: Ground Speed

• IMU: Inertial Measurement Unit



Anton DANICI – Tehnici de Pilotare, Mentenanță

Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova - 2018 

Abrevieri și Acronime

• AGL: (Height) Above Ground Level 

• ASL: (Height) Above Sea Level

• RF: Radio Frequencies

• GCS: Ground Control Station 

• LiPo: Lithium Polymer (Batteries) 

• LiIo: Lithium Ion (Batteries)

• WP: WayPoint

• UAS: Unmanned Aircraft System

• UAV: Unmanned Aircraft Vehicle

• RPAS: Remotely Piloted Aircraft System

• POI: Point of Interest
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Redundanță, Securitatea Operării, 

Sisteme de Urgență
Întrucât securitatea operării aparatelor de zbor fără pilot dar și buna 

desfășurare a zborurilor constituie o prioritate, sistemele de bord și 

control critice pot fi dublu și chiar triplu redundante. La fel sunt prevăzute 

și proceduri automatizate de urgență care sunt declanșate în scenarii 

specifice.  

Grupurile de sisteme preferabil reduntante:

• Sisteme IMU (Accelerometru, Giroscop)

• Sisteme GNSS

• Comunicații Radio de Control

• Elemente de stocare și furnizare a energiei

• Sisteme și scenarii de management a zborului

• Unități și grupuri de propulsie
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Redundanță, Securitatea Operării, 

Sisteme de Urgență

FAILSAFE – este un regim sau scenariu, cu comportament pre-definit

de pilotul sau operatorul aparatului de zbor fără pilot, care intră în

desfășurare în unul din cazurile de urgență posibile. Scenariul poate fi

unic pentru fiecare urgență în parte sau comun pentru multiple urgențe

posibile.

Exemple de cazuri de urgență:

• Pierderea comunicațiilor radio cu aparatul de zbor fără pilot

• Pierderea semnalului GNSS

• Pierderea datelor IMU

• Scăderea tensiunii în sistemul energetic

• Pierderea unității de propulsie

• altele
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Redundanță, Securitatea Operării, 

Sisteme de Urgență

Return To Launch (RTL) – este un scenariu în care aparatul de zbor 

fără pilot, va opri orice activitate sau misiune în derulare și va purcede la 

întoarcerea automată sau autonomă în punctul de lansare (HOME), 

urmând un traseu linear.

Smart Return To Launch (Smart RTL, SRTL) – este un scenariu în 

care aparatul de zbor fără pilot , va opri orice activitate sau misiune în 

derulare și va purcede la întoarcerea automată sau autonomă în punctul 

de lansare (HOME), urmând un traseu calculat din coordonatele 

parcurse în timpul zborului,  astfel excluzând penetrarea secțiunilor de 

spațiu aerian ”nedescoperite”, și minimizând riscul de tamponare a 

obstrucțiilor posibile din imediata apropiere.

Scenariile RTL pot fi declanșate cât de pilot în mod manual, atât și de 

stația de control (GCS), dar și sistemul de autopilot aflat la bordul 

aparatului de zbor fără pilot.
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Redundanță, Securitatea Operării, 

Sisteme de Urgență

GEOfence/Virtual Fence – zonă limită virtuală, definită prin coordonate 

GPS, în formă de poligon, sau cuprinsul unei razei pre-definite de la 

punctul lansării. Zona limită poate fi definită cât numai în plan, atât și în 

volum, cu o altitudine maximă și/sau minimă.

În cazul penetrării de aparatul de zbor fără pilot a zonei GEOfence, va fi 

declanșat unul din scenariile pre-stabilite pentru acest eveniment, ca 

exemplu – revenirea în punctul lansării, staționarea la limita zonei de 

GEOfencing sau un orice alt tip de comportament programat de 

utilizator, după caz.
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Redundanță, Securitatea Operării, 

Sisteme de Urgență

TELEMETRIE – noțiune care descrie datele aferente indicilor de zbor, 

care cuprind așa parametri ca altitudine, viteză aeriană, viteză 

terestră, direcția de zbor, tensiune energetică etc. Astfel de 

parametri pot ajunge la un număr de sute de indici, proveniți din multipli 

senzori de la bordul aparatului de zbor fără pilot.

Datele telemetrice sunt stocate dar și transmise în stația de control 

GCS, după caz. Din acest proces reies 2 tipuri de LOG fișiere, fișiere 

de stocare a datelor, care apoi pot fi supuse analizei, un așa zis 

”BLACK BOX”: 1 – Telemetrie în timp real (TLOG), sunt datele 

transmise către stația de control și stocate în memoria acesteia, 

deseori prezintă o culegere de date superficială, din motivul canalului 

de transmisie de date limitat;

2 – DATAFLASH LOG (DFLOG) – culegerea completă de date 

înregistrate, se stochează în memoria autopilotului de la bord și poate fi 

accesată post-flight prin conectarea directă la autopilot.
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Planificarea și Operarea Zborurilor

Proceduri de planificare și operare ale zborurilor

1. Planificarea și pregătirea zborurilor

a. Determinarea scopurilor și obiectivelor ale zborurilor

b. Prospecția ariei de desfășurare a zborurilor – Tipul spațiului aerian, crearea și 

planificarea zonei de operare, marcarea punctelor și zonelor de interes, 

coordonarea cu echipa sau echipajul, conformarea cu cerințele legale etc.

c. Managementul riscurilor

d. Permisiuni și pregătiri

2. Proceduri la fața locului și verificări înainte de decolare

a. Survolarea zonei de operare

b. Planificarea zborului în zonă și identificarea alternativelor

c. Briefingul echipajului

d. Identificarea și marcarea zonei de securitate

e. Verificări înainte de decolare

3. Pașii de zbor – Pregătire, decolare, zbor, aterizare, oprirea sistemelor.

4. Acțiuni după zbor: Închiderea turei de zbor, furnizarea datelor obținute, mentenanța 

ordinară
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Planificarea și Operarea Zborurilor

Determinarea scopurilor și obiectivelor

Primul pas este recepționarea informațiilor privind 

zborurile preconizate. Este utilă studierea hărții 

împrejurimilor și prospecția efectuată personal de 

pilotul la distanță. Aceste lucruri sunt importante 

pentru asigurarea securității zborului planificat. 

Informația inițială deși este livrată pilotului de terți, 

urmează a fi verificată de pilotul la distanță, 

personal.
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Planificarea și Operarea Zborurilor

Zona desfășurării zborurilor

1 – Tipul spațiului aerian: Utilizând harta locală de navigație aeriană, 

urmează a fi identificat tipul spațiului aerian din zona zborurilor 

preconizate. În dependență de tipul spațiului aerian urmează conformarea 

cu cerințele legale instaurate pentru tipul de spațiu aerian respectiv.

Exemplu:

• Dacă zborurile sunt preconizate pentru un anumit tip de spațiu aerian 

cu restricții impuse, operatorul ar putea fi nevoit să coordoneze cu 

Furnizorul de Servicii de Navigație Aeriană și să aplice pentru 

obținerea permisului de operare de la Autoritatea Aeronautică locală

• Dacă operațiunile presupun zboruri deasupra personalului sau a 

bunurilor terților, vor fi induse proceduri de coordonare și briefing de 

securitate

• Dacă operațiunile presupun zboruri deasupra terților neafiliați, va fi 

necesară obținerea permisiunii specifice etc.
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Planificarea și Operarea Zborurilor

Zona desfășurării zborurilor

2 – Identificarea zonei de zbor: În dependență de obiectivul propus, 

zona de zbor poate fi destul de vastă (ca exemplu pentru cartografiere) 

sau foarte restrânsă (ca exemplu inspecția turnului eolian). Indiferent de  

aria totală a zonei, urmează a fi clar definite cât limitele acesteia, atât și 

punctele de poziționare a echipajului dar și cele de decolare și aterizare.

3 – Marcajul punctelor de interes și pericolelor din zonă: Punctele de 

interes urmează a fi identificate și marcate din timp, astfel încât în timpul 

zborului să nu persiste momente de ghici. Totodată trebuie luate în calcul 

toate pericolele din zonă, și planul de zbor să includă evitarea acestora, 

pericole pentru zbor pot servi – linii de înaltă tensiune, drumuri publice, 

locuri populate, obstrucții naturale etc. Trecerea în zona desfășurării 

zborurilor a terților urmează a fi restricționată iar obstacolele și obstrucțiile 

existente urmează a fi evitate.
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Planificarea și Operarea Zborurilor

Zona desfășurării zborurilor

4 – Coordonarea cu echipajul și planificarea zborurilor: Planul de 

zboruri urmează a fi coordonat cu toți membrii echipajului și confirmată 

înțelegerea acestuia de către toți figuranții. 

5 – Alte activități aeronautice: Necesită să fie confirmat faptul că în 

zonă nu sunt desfășurate alte activități aeronautice, precum zboruri 

pilotate, exerciții ale parașutiștilor etc, în dependență de acest fapt 

urmează coordonarea cu Furnizorul de Servicii de Navigație Aeriană.

6 - Pericole: Urmează a fi utilizate hărțile aeronautice, pentru asigurarea 

în faptul că în zona zborurilor preconizate nu sunt prezente stații radio de 

înaltă putere, aerodromuri sportive, aerodromuri militare, aeroporturi, 

zone restricționate, etc.
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Planificarea și Operarea Zborurilor

Zona desfășurării zborurilor

7 – Cerințe legale: Pentru oricare regiune nouă, pilotul la distanță 

urmează să se asigure că activează conform cerințelor legale impuse 

asupra regiunii respective

8 – Obstrucții: Utilizând toate sursele disponibile de informare 

preventivă, dar și prospecția ad-hoc, pilot la distanță trebuie să se 

familiarizeze cu toate obstrucțiile și pericolele din zonă

9 – Restricții extraordinare: Utilizând hărțile aeronautice și verificând 

”Notițele către oamenii aerului” NOTAM, piloții la distanță trebuie să se 

asigure că asupra zonei de zboruri preconizate nu au fost impuse restricții 

temporare sau condiții speciale extraordinare

10 – Zone publice și de agrement: Pilotul la distanță se asigură că zona 

desfășurării zborurilor nu este una de interes public, ca exemplu, zonă 

pentru picnic, plimbatul câinilor, sport etc.
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Planificarea și Operarea Zborurilor

Zona desfășurării zborurilor

11 – Acces public: Pilotul la distanță dar și echipajul, se asigură că în 

zona desfășurării zborurilor nu vor avea acces terțe persoane, 

neimplicate în procesul de operațiuni în desfășurare

12 - Permisiuni: Pilotul la distanță se va asigura că dispune de toate 

permisiunile necesare pentru zona de zboruri dar și tipul activității 

desfășurate

13 – Zona de zbor și zonele alternative: Se identifică, înainte de 

începerea zborurilor, zona primară de zbor, decolare și aterizare, dar și 

zone alternative pentru cazul în care zona primară va fi compromisă sau 

inaccesibilă

14 – Condiții meteo: Pilotul la distanță se va asigura, înaintea începerii 

zborurilor propuse, că condițiile meteo sunt favorabile și nu prezintă 

pericol pentru tipul de aparat de zbor fără pilot utilizat
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Planificarea și Operarea Zborurilor

Zona desfășurării zborurilor

15 – Altele: Întreg echipajul dar și pilotul la distanță, se asigură că starea 

tehnică a utilajului folosit este impecabilă și gata de lucru, bateriile sunt 

încărcate, pilotul la distanță este instruit corespunzător, aparatul de zbor 

fără pilot corespunde cerințelor tehnice pentru tipul de operațiuni 

desfășurate etc.
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Planificarea și Operarea Zborurilor

Managementul Riscurilor

Un lucru foarte important este și estimarea riscurilor potențiale și a 

impactului aferent unor potențiale incidente.

Ținând cont de împrejurimile, circumstanțele și condițiile efectuării 

zborurilor, se pot face simulări imaginare a incidentelor posibile. Tabelul 

de mai jos, poate servi drept unealtă a stabilirii factorilor decizionali, dacă 

îl suprapunem asupra posibilității producerii a unui incident și impactul 

acestuia posibil. 

Likelihood / Impact Nearly None Minor Moderate Major Disaster 

Almost Certain Medium High High Extreme Extreme 

Most Likely Medium Medium High High Extreme 

Possible Low Medium Medium High Extreme 

Unlikely Low Medium Medium Medium High 

Very Unlikely Low Low Medium Medium High 
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Condițiile pentru luarea deciziei de a anula zborul, ”NO GO”, pot 

apărea la orice stadiu ale procesului de pregătire sau efectuare a 

zborurilor. Incapabilitatea de a realiza și a se autosesiza, poate duce la 

dezvoltarea celor mai sumbre scenarii cu incidente și accidente aviatice.

5 Atitudini cu risc sporit:

• Anti-autoritate: “regulile nu mă privesc!”

• Impulsivitate: “o fac orice n-ar fi!”

• Invulnerabilitate: “nu se poate întâmpla cu mine!”

• Macho: “pot face orice!”

• Demisie “nu pot face asta (frica de a spune - nu)”
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Pașii de zbor

Pregătire

Înainte de declanșarea derulării misiunii de zbor, pilotul la distanță va 

verifica toate sistemele aparatului de zbor fără pilot, și se va asigura că 

acestea funcționează conform. Înainte de decolare, se vor verifica indicii 

senzorilor precum GNSS, AS, BARO etc., la fel se vor verifica nivelul 

curentului în baterii și nivelul combustibilului, după caz. 

Decolare

La decolare, pilotul la distanță, va anunța pe toți cei prezenți despre faptul 

decolării. Pilotul la distanță se va asigura că decolarea nu prezintă pericol 

pentru terți și nu poate fi compromisă de circumstanțe neprevăzute.
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Pașii de zbor

Desfășurarea zborului

În timpul zborului, pilotul la distanță va fi maxim concentrat la atitudinea 

aparatului de zbor fără pilot, la indicii telemetriei aferenți proceselor vitale 

ale zborului. Pilotul la distanță va gestiona zborul, conform agendei pre-

stabilite și nu se va abate de la aceasta. În cazul apariției oricăror 

circumstanțe capabile să compromită securitatea și siguranța desfășurării 

zborului, pilotul la distanță, imediat va ateriza aparatul de zbor fără pilot.

În cazul unui iminent accident cu aparatul de zbor fără pilot, pilotul la 

distanță va întreprinde toate măsurile posibile pentru minimizarea 

impactului aferent accidentului, prioritatea fiind alocată integrității vieții și 

sănătății a personalului implicat și a terțelor persoane.     
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Pașii de zbor

Aterizarea 

Înainte de aterizare, pilotul la distanță se va asigura că zona inițial 

rezervată pentru aceasta, este liberă de obstrucții extraordinare, terțe 

persoane, etc. Procedura de aterizare va fi executată cu maximă 

prudență și va putea fi considerată îndeplinită, numai din momentul în 

care cadrul aparatului de zbor fără pilot va fi absolut static în raport cu 

solul și toate elementele de propulsie vor ajunge în stare de repaos 

complet.
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Planificarea și Operarea Zborurilor

Acțiuni după zbor

Închiderea turei de zbor

După finisarea zborurilor, sunt verificate datele obținute și 

conformitatea acestora cu agenda propusă. În caz de abateri de la 

scopurile propuse, este mult mai eficient de a re-executa zborurile 

eronate înainte de a părăsi locația desfășurării acestora, decât de a 

reveni după o analiză întârziată.

Aparatul de zbor fără pilot va fi inspectat după fiecare aterizare, după caz 

deservit, dacă e nevoie de mentenanță extraordinară, sau au fost produse 

incidente, acest lucru va fi reflectat în raportul pentru tura dată.

La sfârșitul turei este oportun de a trece în registrul de zbor, raportul 

pentru operațiunile executate, cu reflectarea datelor despre mijloacele 

tehnice dar și resursele umane implicate în buna desfășurare a 

operațiunilor cu aparate de zbor fără pilot în cauză.
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Decizii Aeronautice

Factorul uman rămâne cel mai răspândit motiv de accidente și 

incidente aviatice. Dat fiind faptul că aparatele de zbor fără pilot, 

tangențial, dar totuși fac parte din familia aviației civile, deciziile care se 

iau în domeniul aplicării acestor aparate de zbor trebuie să fie bine 

cugetate și rezonabile. 

Toate deciziile aferente exploatării aparatelor de zbor fără pilot, 

trebuie să fie bazate pe indici exacți, circumstanțe reale. Aceste decizii 

trebuie să fie lipsite de emoții și componentă de interes, fie el comercial, 

economic, social sau de orice alt gen.

Impotența de a evalua și realiza riscurile, dar și de a se autosesiza 

într-o situație cu risc sporit, este cauza a marii majorități de incidente și 

accidente, cât în industria aviației, atât și în orice alt domeniu.
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Decizii Aeronautice

Pașii spre luarea unii decizii rezonabile sunt:

• Identificarea atitudinilor personale, potențial periculoase pentru 

desfășurarea zborului

• Învățarea tehnicilor de modificare a comportamentului

• Învățarea de a depista stresul și de a-i face față

• Dezvoltarea abilităților de evaluare a riscurilor

• Utilizarea tuturor resurselor
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Managementul Riscurilor

Scopul managementului riscurilor, este identificarea pro-activă a 

pericolelor de compromitere a siguranței și securității aeronautice și 

atenuarea acestora.

Atunci când pilotul se conduce după bunele practici de luare a deciziilor, 

riscurile aferente siguranței zborurilor sunt reduse sau chiar eliminate. 

Abilitatea de a lua decizii rezonabile este datorată experienței sau 

educației în domeniu.
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Decizii Aeronautice

Managementul Riscurilor

Este important de ținut minte principiile fundamentale ale 

managementului riscurilor:

• Nu se acceptă riscuri inutile. Nu există zboruri fără de risc, dar 

riscul inutil nu are la bază nici o rezonabilitate.

• Deciziile aferente riscurilor se iau la nivelul potrivit. Deciziile cu 

privire la risc se iau de persoane care pot dezvolta și implementa 

mecanisme de control ale riscurilor.

• Se acceptă riscuri, numai când beneficiile sunt în exces peste 

pericole sau costuri.

• Se integrează managementul riscurilor în toate nivelele de 

planificare și executare a zborurilor.
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Atenuarea Riscurilor

Atenuarea riscurilor este o parte din ecuație. O modalitate pentru piloți 

de a se autosesiza în expunerea la risc legat de starea personală, este 

utilizarea checklist-ului IMSAFE, care va ajuta la determinarea stării 

fizice și pregătirii mentale pentru zbor, ale pilotului:

• Illness (Boală) — Sunt oare sănătos (gripă, răceală, dureri de cap, alte maladii sau 

îmbolnăviri)? Boala este un evident risc pentru pilot.. 

• Medication (Luarea medicamentelor) — Oare iau eu acum medicamente care ar 

putea afecta reacția, atenția, starea mentală? 

• Stress (Expunerea la stres) — Oare sunt psihologic stresat? Probleme de familie, 

serviciu, starea financiară? Stresul cauzează probleme de concentrare și 

performanță.

• Alcohol (Alcool) — Am servit alcool în ultimele 8h? Ultimele 24h? Alcoolul 

influențează timpul reacției și poate duce la pierderea orientării în spațiu.

• Fatigue (Oboseala) — Sunt oare obosit sau neodihnit? Oboseala este unul dintre 

cele mai grave riscuri, deseori rămâne neobservată până e prea târziu. 

• Emotion (Emoții) — Oare sunt eu emoțional indispus?
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Conștientizarea situațională

Conștientizarea situațională descrie starea de conștientizare a celor 

ce se întâmplă în jur, în timp real și înțelegerea evoluțiilor instantanee 

dar și distante, ce se pot produce în urma evenimentelor, parvenirii 

datelor informaționale, acțiunilor sau inacțiunilor executate. 

Lipsa sau un nivel puțin adecvat de conștientizare situațională, au fost 

identificate ca unii dintre factorii primari care au contribuit la dezvoltarea 

unor situații de accidente sau incidente cauzate de factorul uman.
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Conștientizare situațională

Menținerea conștientizării situaționale necesită o înțelegere promptă a 

importanței relative a tuturor factorilor care pot într-o oarecare măsură 

afecta cu un anumit grad de impact, zborul în desfășurare. Când pilotul 

la distanță este capabil, în paralel cu gestionarea zborului sistemului de 

aparat de zbor fără pilot, să perceapă și informațiile aferente care parvin 

continuu, dar și să le prelucreze mental într-o manieră adecvată, atunci 

zborul în particular dar și toată operațiunea în general încep să poarte 

un caracter controlabil și previzibil.

Piedicii pentru menținerea unui nivel adecvat de conștientizare 

situațională

Oboseala, stresul, lucrul peste program, pot duce la incapabilitatea 

pilotului la distanță să-și poată fixa atenția asupra elementelor vitale 

pentru menținerea nivelului acceptabil de conștientizare situațională. 
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Agenda: 

 Sisteme de redundanță 

 Planificarea și gestionarea zborurilor 

 Luarea deciziilor aeronautice 

 Lucru Practic – Bazele controlului la distanță a aparatelor de zbor fără pilot 

 Lucru Practic – Tehnici de urgență în controlul și gestionarea aparatelor de zbor fără pilot 

 Lucru Practic – Planificarea și simularea operațiunilor cu aparate de zbor fără pilot autonome  

 

Abrevieri și Acronime 

• ATC: Air Traffic Control 

• RTL: Return to Launch (HOME) 

• HOME: Punctul de lansare 

• LOS: Line of Sight 

• BLOS or BVLOS: Beyond visual line of sight 

• CAA: Civil Aviation Authority 

• GNSS: Global Navigation Satellite System 

• ICAO: International civil aviation organization 

• IFR: Instrument flight rules 

• VFR: Visual flight rules 

• IMC: Instrument meteorological conditions 

• NOTAM: Notices to airmen 

• PIC: pilot in command 

• TFR: Temporary Flight Restriction 

• (ADM): Aeronautical Decision-Making 

• AS: Air Speed 

• GS: Ground Speed 

• IMU: Inertial Measurement Unit 

• AGL: (Height) Above Ground Level  

• ASL: (Height) Above Sea Level 

• RF: Radio Frequencies 

• GCS: Ground Control Station  

• LiPo: Lithium Polymer (Batteries)  

• LiIo: Lithium Ion (Batteries) 

• WP: WayPoint 

• UAS: Unmanned Aircraft System 

• UAV: Unmanned Aircraft Vehicle 

• RPAS: Remotely Piloted Aircraft System 

• POI: Point of Interest 

 

 



Redundanță, Securitatea Operării, Sisteme de Urgență 

    Întrucât securitatea operării aparatelor de zbor fără pilot dar și buna desfășurare a zborurilor constituie o 

prioritate, sistemele de bord și control critice pot fi dublu și chiar triplu redundante. La fel sunt prevăzute și 

proceduri automatizate de urgență care sunt declanșate în scenarii specifice.   

Grupurile de sisteme preferabil reduntante: 

• Sisteme IMU (Accelerometru, Giroscop) 

• Sisteme GNSS 

• Comunicații Radio de Control 

• Elemente de stocare și furnizare a energiei 

• Sisteme și scenarii de management a zborului 

• Unități și grupuri de propulsie 

 

FAILSAFE – este un regim sau scenariu, cu comportament pre-definit de pilotul sau operatorul aparatului de 

zbor fără pilot, care intră în desfășurare în unul din cazurile de urgență posibile. Scenariul poate fi unic 

pentru fiecare urgență în parte sau comun pentru multiple urgențe posibile. 

Exemple de cazuri de urgență: 

• Pierderea comunicațiilor radio cu aparatul de zbor fără pilot 

• Pierderea semnalului GNSS 

• Pierderea datelor IMU 

• Scăderea tensiunii în sistemul energetic 

• Pierderea unității de propulsie 

• altele 

• Return To Launch (RTL) – este un scenariu în care aparatul de zbor fără pilot, va opri orice activitate 

sau misiune în derulare și va purcede la întoarcerea automată sau autonomă în punctul de lansare 

(HOME), urmând un traseu linear. 

• Smart Return To Launch (Smart RTL, SRTL) – este un scenariu în care aparatul de zbor fără pilot , va 

opri orice activitate sau misiune în derulare și va purcede la întoarcerea automată sau autonomă în 

punctul de lansare (HOME), urmând un traseu calculat din coordonatele parcurse în timpul zborului,  

astfel excluzând penetrarea secțiunilor de spațiu aerian ”nedescoperite”, și minimizând riscul de 

tamponare a obstrucțiilor posibile din imediata apropiere. 

 

 

 



Scenariile RTL pot fi declanșate cât de pilot în mod manual, atât și de stația de control (GCS), dar și 

sistemul de autopilot aflat la bordul aparatului de zbor fără pilot. 

• GEOfence/Virtual Fence – zonă limită virtuală, definită prin coordonate GPS, în formă de poligon, 

sau cuprinsul unei razei pre-definite de la punctul lansării. Zona limită poate fi definită cât numai în 

plan, atât și în volum, cu o altitudine maximă și/sau minimă. 

În cazul penetrării de aparatul de zbor fără pilot a zonei GEOfence, va fi declanșat unul din scenariile 

pre-stabilite pentru acest eveniment, ca exemplu – revenirea în punctul lansării, staționarea la limita 

zonei de GEOfencing sau un orice alt tip de comportament programat de utilizator, după caz. 

• TELEMETRIE – noțiune care descrie datele aferente indicilor de zbor, care cuprind așa parametri ca 

altitudine, viteză aeriană, viteză terestră, direcția de zbor, tensiune energetică etc. Astfel de 

parametri pot ajunge la un număr de sute de indici, proveniți din multipli senzori de la bordul 

aparatului de zbor fără pilot. 

Datele telemetrice sunt stocate dar și transmise în stația de control GCS, după caz. Din acest proces 

reies 2 tipuri de LOG fișiere, fișiere de stocare a datelor, care apoi pot fi supuse analizei, un așa zis 

”BLACK BOX”:  

• 1 – Telemetrie în timp real (TLOG), sunt datele transmise către stația de control și stocate în 

memoria acesteia, deseori prezintă o culegere de date superficială, din motivul canalului de 

transmisie de date limitat; 

• 2 – DATAFLASH LOG (DFLOG) – culegerea completă de date înregistrate, se stochează în memoria 

autopilotului de la bord și poate fi accesată post-flight prin conectarea directă la autopilot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planificarea și Operarea Zborurilor 

Proceduri de planificare și operare ale zborurilor 

1. Planificarea și pregătirea zborurilor 

a. Determinarea scopurilor și obiectivelor ale zborurilor 

b. Prospecția ariei de desfășurare a zborurilor – Tipul spațiului aerian, crearea și planificarea zonei de 

operare, marcarea punctelor și zonelor de interes, coordonarea cu echipa sau echipajul, 

conformarea cu cerințele legale etc. 

c. Managementul riscurilor 

d. Permisiuni și pregătiri 

2. Proceduri la fața locului și verificări înainte de decolare 

a. Survolarea zonei de operare 

b. Planificarea zborului în zonă și identificarea alternativelor 

c. Briefingul echipajului 

d. Identificarea și marcarea zonei de securitate 

e. Verificări înainte de decolare 

3. Pașii de zbor – Pregătire, decolare, zbor, aterizare, oprirea sistemelor. 

4. Acțiuni după zbor: Închiderea turei de zbor, furnizarea datelor obținute, mentenanța ordinară 

 

Determinarea scopurilor și obiectivelor 

Primul pas este recepționarea informațiilor privind zborurile preconizate. Este utilă studierea hărții 

împrejurimilor și prospecția efectuată personal de pilotul la distanță. Aceste lucruri sunt importante pentru 

asigurarea securității zborului planificat. Informația inițială deși este livrată pilotului de terți, urmează a fi 

verificată de pilotul la distanță, personal. 

Zona desfășurării zborurilor 

1 – Tipul spațiului aerian: Utilizând harta locală de navigație aeriană, urmează a fi identificat tipul spațiului 

aerian din zona zborurilor preconizate. În dependență de tipul spațiului aerian urmează conformarea cu 

cerințele legale instaurate pentru tipul de spațiu aerian respectiv. 

Exemplu: 

• Dacă zborurile sunt preconizate pentru un anumit tip de spațiu aerian cu restricții impuse, 

operatorul ar putea fi nevoit să coordoneze cu Furnizorul de Servicii de Navigație Aeriană și să aplice 

pentru obținerea permisului de operare de la Autoritatea Aeronautică locală 

• Dacă operațiunile presupun zboruri deasupra personalului sau a bunurilor terților, vor fi induse 

proceduri de coordonare și briefing de securitate 



• Dacă operațiunile presupun zboruri deasupra terților neafiliați, va fi necesară obținerea permisiunii 

specifice etc. 

 

Zona desfășurării zborurilor 

2 – Identificarea zonei de zbor: În dependență de obiectivul propus, zona de zbor poate fi destul de vastă 

(ca exemplu pentru cartografiere) sau foarte restrânsă (ca exemplu inspecția turnului eolian). Indiferent de  

aria totală a zonei, urmează a fi clar definite cât limitele acesteia, atât și punctele de poziționare a 

echipajului dar și cele de decolare și aterizare. 

3 – Marcajul punctelor de interes și pericolelor din zonă: Punctele de interes urmează a fi identificate și 

marcate din timp, astfel încât în timpul zborului să nu persiste momente de ghici. Totodată trebuie luate în 

calcul toate pericolele din zonă, și planul de zbor să includă evitarea acestora, pericole pentru zbor pot servi 

– linii de înaltă tensiune, drumuri publice, locuri populate, obstrucții naturale etc. Trecerea în zona 

desfășurării zborurilor a terților urmează a fi restricționată iar obstacolele și obstrucțiile existente urmează a 

fi evitate. 

4 – Coordonarea cu echipajul și planificarea zborurilor: Planul de zboruri urmează a fi coordonat cu toți 

membrii echipajului și confirmată înțelegerea acestuia de către toți figuranții.  

5 – Alte activități aeronautice: Necesită să fie confirmat faptul că în zonă nu sunt desfășurate alte activități 

aeronautice, precum zboruri pilotate, exerciții ale parașutiștilor etc, în dependență de acest fapt urmează 

coordonarea cu Furnizorul de Servicii de Navigație Aeriană. 

6 - Pericole: Urmează a fi utilizate hărțile aeronautice, pentru asigurarea în faptul că în zona zborurilor 

preconizate nu sunt prezente stații radio de înaltă putere, aerodromuri sportive, aerodromuri militare, 

aeroporturi, zone restricționate, etc. 

7 – Cerințe legale: Pentru oricare regiune nouă, pilotul la distanță urmează să se asigure că activează 

conform cerințelor legale impuse asupra regiunii respective 

8 – Obstrucții: Utilizând toate sursele disponibile de informare preventivă, dar și prospecția ad-hoc, pilot la 

distanță trebuie să se familiarizeze cu toate obstrucțiile și pericolele din zonă 

9 – Restricții extraordinare: Utilizând hărțile aeronautice și verificând ”Notițele către oamenii aerului” 

NOTAM, piloții la distanță trebuie să se asigure că asupra zonei de zboruri preconizate nu au fost impuse 

restricții temporare sau condiții speciale extraordinare 

10 – Zone publice și de agrement: Pilotul la distanță se asigură că zona desfășurării zborurilor nu este una 

de interes public, ca exemplu, zonă pentru picnic, plimbatul câinilor, sport etc. 

11 – Acces public: Pilotul la distanță dar și echipajul, se asigură că în zona desfășurării zborurilor nu vor avea 

acces terțe persoane, neimplicate în procesul de operațiuni în desfășurare 

12 - Permisiuni: Pilotul la distanță se va asigura că dispune de toate permisiunile necesare pentru zona de 

zboruri dar și tipul activității desfășurate 

13 – Zona de zbor și zonele alternative: Se identifică, înainte de începerea zborurilor, zona primară de zbor, 

decolare și aterizare, dar și zone alternative pentru cazul în care zona primară va fi compromisă sau 

inaccesibilă 



14 – Condiții meteo: Pilotul la distanță se va asigura, înaintea începerii zborurilor propuse, că condițiile 

meteo sunt favorabile și nu prezintă pericol pentru tipul de aparat de zbor fără pilot utilizat 

15 – Altele: Întreg echipajul dar și pilotul la distanță, se asigură că starea tehnică a utilajului folosit este 

impecabilă și gata de lucru, bateriile sunt încărcate, pilotul la distanță este instruit corespunzător, aparatul 

de zbor fără pilot corespunde cerințelor tehnice pentru tipul de operațiuni desfășurate etc. 

 

Managementul Riscurilor 

    Un lucru foarte important este și estimarea riscurilor potențiale și a impactului aferent unor potențiale 

incidente. 

    Ținând cont de împrejurimile, circumstanțele și condițiile efectuării zborurilor, se pot face simulări 

imaginare a incidentelor posibile. Tabelul de mai jos, poate servi drept unealtă a stabilirii factorilor 

decizionali, dacă îl suprapunem asupra posibilității producerii a unui incident și impactul acestuia posibil.   

 

 

    Condițiile pentru luarea deciziei de a anula zborul, ”NO GO”, pot apărea la orice stadiu ale procesului de 

pregătire sau efectuare a zborurilor. Incapabilitatea de a realiza și a se autosesiza, poate duce la dezvoltarea 

celor mai sumbre scenarii cu incidente și accidente aviatice. 

    5 Atitudini cu risc sporit: 

Anti-autoritate: “regulile nu mă privesc!” 

Impulsivitate: “o fac orice n-ar fi!” 

Invulnerabilitate: “nu se poate întâmpla cu mine!” 

Macho: “pot face orice!” 

Demisie “nu pot face asta (frica de a spune - nu)” 

 

 

 

 

 

Likelihood / Impact Nearly None Minor Moderate Major Disaster 

Almost Certain Medium High High Extreme Extreme 

Most Likely Medium Medium High High Extreme 

Possible Low Medium Medium High Extreme 

Unlikely Low Medium Medium Medium High 

Very Unlikely Low Low Medium Medium High 

 



Pașii de zbor 

Pregătire 

Înainte de declanșarea derulării misiunii de zbor, pilotul la distanță va verifica toate sistemele aparatului de 

zbor fără pilot, și se va asigura că acestea funcționează conform. Înainte de decolare, se vor verifica indicii 

senzorilor precum GNSS, AS, BARO etc., la fel se vor verifica nivelul curentului în baterii și nivelul 

combustibilului, după caz.  

Decolare 

La decolare, pilotul la distanță, va anunța pe toți cei prezenți despre faptul decolării. Pilotul la distanță se va 

asigura că decolarea nu prezintă pericol pentru terți și nu poate fi compromisă de circumstanțe 

neprevăzute. 

Desfășurarea zborului 

    În timpul zborului, pilotul la distanță va fi maxim concentrat la atitudinea aparatului de zbor fără pilot, la 

indicii telemetriei aferenți proceselor vitale ale zborului. Pilotul la distanță va gestiona zborul, conform 

agendei pre-stabilite și nu se va abate de la aceasta. În cazul apariției oricăror circumstanțe capabile să 

compromită securitatea și siguranța desfășurării zborului, pilotul la distanță, imediat va ateriza aparatul de 

zbor fără pilot. 

    În cazul unui iminent accident cu aparatul de zbor fără pilot, pilotul la distanță va întreprinde toate 

măsurile posibile pentru minimizarea impactului aferent accidentului, prioritatea fiind alocată integrității 

vieții și sănătății a personalului implicat și a terțelor persoane.      

Aterizarea  

    Înainte de aterizare, pilotul la distanță se va asigura că zona inițial rezervată pentru aceasta, este liberă de 

obstrucții extraordinare, terțe persoane, etc. Procedura de aterizare va fi executată cu maximă prudență și 

va putea fi considerată îndeplinită, numai din momentul în care cadrul aparatului de zbor fără pilot va fi 

absolut static în raport cu solul și toate elementele de propulsie vor ajunge în stare de repaos complet. 

Acțiuni după zbor 

Închiderea turei de zbor 

    După finisarea zborurilor, sunt verificate datele obținute și conformitatea acestora cu agenda propusă. În 

caz de abateri de la scopurile propuse, este mult mai eficient de a re-executa zborurile eronate înainte de a 

părăsi locația desfășurării acestora, decât de a reveni după o analiză întârziată. 

Aparatul de zbor fără pilot va fi inspectat după fiecare aterizare, după caz deservit, dacă e nevoie de 

mentenanță extraordinară, sau au fost produse incidente, acest lucru va fi reflectat în raportul pentru tura 

dată.  

    La sfârșitul turei este oportun de a trece în registrul de zbor, raportul pentru operațiunile executate, cu 

reflectarea datelor despre mijloacele tehnice dar și resursele umane implicate în buna desfășurare a 

operațiunilor cu aparate de zbor fără pilot în cauză. 

 

 



Decizii Aeronautice 

     

    Factorul uman rămâne cel mai răspândit motiv de accidente și incidente aviatice. Dat fiind faptul că 

aparatele de zbor fără pilot, tangențial, dar totuși fac parte din familia aviației civile, deciziile care se iau în 

domeniul aplicării acestor aparate de zbor trebuie să fie bine cugetate și rezonabile.  

    Toate deciziile aferente exploatării aparatelor de zbor fără pilot, trebuie să fie bazate pe indici exacți, 

circumstanțe reale. Aceste decizii trebuie să fie lipsite de emoții și componentă de interes, fie el comercial, 

economic, social sau de orice alt gen. 

    Impotența de a evalua și realiza riscurile, dar și de a se autosesiza într-o situație cu risc sporit, este cauza a 

marii majorități de incidente și accidente, cât în industria aviației, atât și în orice alt domeniu. 

    Pașii spre luarea unii decizii rezonabile sunt: 

• Identificarea atitudinilor personale, potențial periculoase pentru desfășurarea zborului 

• Învățarea tehnicilor de modificare a comportamentului 

• Învățarea de a depista stresul și de a-i face față 

• Dezvoltarea abilităților de evaluare a riscurilor 

• Utilizarea tuturor resurselor 

 

Managementul Riscurilor 

    Scopul managementului riscurilor, este identificarea pro-activă a pericolelor de compromitere a siguranței 

și securității aeronautice și atenuarea acestora. 

Atunci când pilotul se conduce după bunele practici de luare a deciziilor, riscurile aferente siguranței 

zborurilor sunt reduse sau chiar eliminate. Abilitatea de a lua decizii rezonabile este datorată experienței 

sau educației în domeniu. 

 



Este important de ținut minte principiile fundamentale ale managementului riscurilor: 

  

• Nu se acceptă riscuri inutile. Nu există zboruri fără de risc, dar riscul inutil nu are la bază nici o 

rezonabilitate. 

• Deciziile aferente riscurilor se iau la nivelul potrivit. Deciziile cu privire la risc se iau de persoane care 

pot dezvolta și implementa mecanisme de control ale riscurilor. 

• Se acceptă riscuri, numai când beneficiile sunt în exces peste pericole sau costuri. 

• Se integrează managementul riscurilor în toate nivelele de planificare și executare a zborurilor. 

 

Atenuarea Riscurilor  

Atenuarea riscurilor este o parte din ecuație. O modalitate pentru piloți de a se autosesiza în expunerea la 

risc legat de starea personală, este utilizarea checklist-ului IMSAFE, care va ajuta la determinarea stării fizice 

și pregătirii mentale pentru zbor, ale pilotului: 

• Illness (Boală) — Sunt oare sănătos (gripă, răceală, dureri de cap, alte maladii sau îmbolnăviri)? 

Boala este un evident risc pentru pilot..  

• Medication (Luarea medicamentelor) — Oare iau eu acum medicamente care ar putea afecta 

reacția, atenția, starea mentală?  

• Stress (Expunerea la stres) — Oare sunt psihologic stresat? Probleme de familie, serviciu, starea 

financiară? Stresul cauzează probleme de concentrare și performanță.  

• Alcohol (Alcool) — Am servit alcool în ultimele 8h? Ultimele 24h? Alcoolul influențează timpul 

reacției și poate duce la pierderea orientării în spațiu.  

• Fatigue (Oboseala) — Sunt oare obosit sau neodihnit? Oboseala este unul dintre cele mai grave 

riscuri, deseori rămâne neobservată până e prea târziu.  

• Emotion (Emoții) — Oare sunt eu emoțional indispus? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conștientizarea situațională 

    Conștientizarea situațională descrie starea de conștientizare a celor ce se întâmplă în jur, în timp real și 

înțelegerea evoluțiilor instantanee dar și distante, ce se pot produce în urma evenimentelor, parvenirii 

datelor informaționale, acțiunilor sau inacțiunilor executate.  

    Lipsa sau un nivel puțin adecvat de conștientizare situațională, au fost identificate ca unii dintre factorii 

primari care au contribuit la dezvoltarea unor situații de accidente sau incidente cauzate de factorul uman. 

Menținerea conștientizării situaționale necesită o înțelegere promptă a importanței relative a tuturor 

factorilor care pot într-o oarecare măsură afecta cu un anumit grad de impact, zborul în desfășurare. Când 

pilotul la distanță este capabil, în paralel cu gestionarea zborului sistemului de aparat de zbor fără pilot, să 

perceapă și informațiile aferente care parvin continuu, dar și să le prelucreze mental într-o manieră 

adecvată, atunci zborul în particular dar și toată operațiunea în general încep să poarte un caracter 

controlabil și previzibil. 

Piedicii pentru menținerea unui nivel adecvat de conștientizare situațională 

    Oboseala, stresul, lucrul peste program, pot duce la incapabilitatea pilotului la distanță să-și poată fixa 

atenția asupra elementelor vitale pentru menținerea nivelului acceptabil de conștientizare situațională.   
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