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REZUMAT. Lucrarea prezintă unele realizări din ultimii 30 de ani în domeniul aeronavelor fără pilot a căror comandă este asigurată 
prin radio. Aceste aeronave nu au la bord persoane umane iar  pentru comanda lor se folosesc sisteme de dirijare prin radio de la 
sol. Ele poartă denumirea de U.A.V. ( Unmanned Aerial Vehicle). 
 
Cuvinte cheie: aeronavă, comandă radio, dirijare de la sol. 
 
ABSTRACT. The paper presents some achievements from the last 30 years in the field of radio-controlled unmanned air vehicles. 
These aircraft do not carry persons on board and their command  is being done by ground radio systems. They are also named U.A.V. 
( Unmanned Aerial Vehicle). 
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În ultimii 30 de ani se utilizează din ce în ce mai 
mult aeronave care nu au la bord persoane umane 
pentru comanda aeronavei, fiind dirijate de la sol prin 
radio.  

Aceste tipuri de aeronave dirijate de la sol sunt 
încadrate în categoria aeronavelor U.A.V. = Unmanned 
Aerial Vehicle, iar utilizările lor pot fi pentru misiuni 
militare de recunoaştere şi cercetare aeriană sau chiar de 
atac la sol, dar şi pentru o multitudine de misiuni civile 
cum sunt: filmări şi fotografieri aeriene pentru prospecţi-
uni ale zonelor petroliere, supravegherea calităţii mediului 
şi zonelor protejate sau supravegherea zonelor de 
frontieră, a zonelor maritime, a traficului rutier şi a 
reţelelor de electricitate sau a conductelor de gaze. 
Dintre utilizările civile, pe lângă domeniul sportiv al 
aeromodelismului se poatet menţiona utilizarea de aero-
nave radiocomandate pentru fotografiere aeriană în 
scopuri diverse, ca prospectarea arheologică aeriană şi 
fotografierea sau filmarea unor competiţii sportive sau a 
altor activităţi.       

Se remarcă faptul că societăţi comerciale din secto-
rul aeronautic, dar şi universităţi de prestigiu din 
întreaga lume, au preocupări şi fac intense cercetări în 

acest domeniu care are din ce în ce mai multe utilizări 
în domeniul militar şi în domeniul civil.  

O caracteristică importantă o reprezintă şi minia-
turizarea care  poate permite realizarea unor aeronave 
radiocomandate de dimensiunile unor insecte, ca urmare 
a miniaturizării sistemelor de radiocomandă. MAV's 
Micro Air Vehicles (MAV) sunt aeronave miniaturi-
zate, unele fiind inspirate de zborul insectelor. Aripile 
insectelor permit zbor la viteze mici şi înainte-înapoi, 
decolare şi aterizare verticală şi o foarte bună mane-
vrabilitate în toate direcţiile. Insectele au aripi batante 
cu o frecvenţă de 20 Hz şi experimentele au relevat 
faptul că eficienţa puterii este de 30 W/kg. 
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Utilizările militare sunt de o mare diversitate, pornind 
de la UAV-uri de dimensiuni foarte mici sau cele cu 
anvergura de 1-2 metri, care pot fi utilizate de către 
trupele terestre, pană la cele cu anvergura de 5-10 metri, 
care pot fi dirijate pentru a supraveghea, fotografia sau 
pentru a lovi ţinte la distanţe de sute de kilometri.  

Exemple de misiuni militare: 
–  recunoaştere aeriană, navală şi terestră; 
– cercetare aeriană normală sau în zone greu acce-

sibile, poluate chimic, radioactiv; 
– supraveghere aeriană în zone urbane aglomerate 

sau în spaţii închise periculoase; 
– atac la sol . 
 

 
 
Se remarcă faptul că avioanele U.A.V. de tip Predator 

fabricate în S.U.A. sunt utilizate pentru misiuni militare 
de către multe dintre ţările participante la misiunile 
N.A.T.O. Cele mai recente misiuni militare realizate de 
avioanele U.A.V. de tip Predator au fost cele din 
Afganistan, Irak sau, recent, în Libia. 

General Atomics Aeronautical Systems a livrat primul 
avion U.A.S. unmanned air system de tipul MQ-1B 
Predator pentru US Air Force, iar avionul cu numărul 
268 a fost vândut pe 3 martie 2011 companiei Gray 
Butte, care operează în facilităţile din Palmdale, Cali-
fornia. După 16 ani de la primul prototip Predator, 
acesta  s-a impus pe piaţa UAS din lume pentru misiuni 
de supraveghere şi recunoaştere. 

 

 
 

RQ-1 Predator A a realizat primul zbor la începutul 
lunii iulie 1994, iar cele zece avioane ale USAF au 

realizat până în present mai mult de 920 000 de ore de 
zbor, inclusiv în misiunile din Afghanistan şi din Irak. 

La I.C.A. Braşov a fost realizat în anul 1985 avionul 
U.A.V. radiocomandat I.A.R. 45, cu anvergura de 5,6 m, 
care a fost prezentat în zbor la Sibiu conducerii armatei 
din România . 

 

 
 

Unele avioane U.A.V. decolează prin catapultare 
chiar şi de pe nave special amenajate, utilizând în acest 
scop rampe speciale de lansare, care asigură accelerarea 
în foarte scurt timp până la atingerea vitezei de zbor. 

 

 
 

AAI Corporation a realizat avionul U.A.V. RQ-7B 
Shadow 200 care decolează prin catapultare. Este un 
avion monoplan pentru programul tactic U.A.V. al 
US Army. Un număr 296 aviooane au fost livrate 
pentru armata S.U.A. începând din anul 2007.  

 
Caracteristicile avionului U.A.V.  

tip AAI Corporation RQ-7B Shadow 200 
 

Wingspan 13,9 ft 4,25 m 

Length 11,2 ft 3,4 m 

MTOW 374,8 lb 170 kg 

Payload Weight 59,5 lb 27 kg 

Cruise Speed 90 kts 166,5 km/h 

Endurance 5-7 h  
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La Braşov, firma S.C. Compozite S.R.L., care este 
specializată în produse din materiale compozite, a 
realizat un avion U.A.V. din materiale compozite cu 
decolare prin catapultare.         

  

 
 
Aeronavele din categoria U.A.V. care au rotoare, 

respectiv elicopterele, sunt din ce în ce mai utilizate 
datorită manevrabilităţii sporite şi a posibilităţilor  de  

operare la punct fix. Un exemplu este elicopterul 
U.A.V. de tip Firescout MQ-8B Fire Scout Vertical 
Unmanned Air System (VUAS), echipat cu sistemul 
optoelectronic cu infraroşii BRITE Star II utilizat 
pentru Tactical Common Data Link (TCDL) la baza 
din Webster Field a Naval Air Station Patuxent 
River, Md. 
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REZUMAT. Mersul de tren cadenţat se foloseşte frecvent în diferite situaţii şi de către un număr ridicat de administraţii de cale 
ferată din lume. Conceptul mersului de tren cadenţat a fost dezvoltat ulterior în sistem integrat de circulaţie la intervale regulate 
(ITF), integrând diferite moduri de transport terestre. Lucrarea tratează în introducere o scurtă istorie a mersului de tren cadenţat şi 
integrat la intervale regulate de timp, urmând analiza principiilor care stau la baza acestui concept, compararea avantajelor şi 
dezavantajelor fiecărui sistem cunoscut. Ce de-a doua parte a lucrării, abordează prezentarea structurii unui mers de tren ITF. În 
finalul lucrării sunt prezentate condiţiile minime de implementare a unui sistem ITF pe o reţea de cale ferată, împreună cu 
multiplele avantaje pe care acesta le are. Principalele obiectivele vizate prin implementarea mersului de tren ITF sunt creşterea 
eficienţei şi a siguranţei transportului pe calea ferată în România, în conformitate cu prevederile legislaţiei armonizate ale Uniunii 
Europene, elaborarea şi punerea în practică a unei noi strategii pentru CFR referitoare la proiectarea unui nou mers al trenurilor de 
călători, trasarea şi implementarea cerinţei noului concept al mersului de tren cadenţat la intervale de timp al trenurilor de călători 
în România (ITF - Intervale Regulate de Timp). Acest nou concept conduce la îmbunătăţirea calităţii serviciilor pentru transportul 
public de călători şi la raţionalizarea folosirii de material rulant, conform planului de transport. 
 
Cuvinte cheie: mers de tren, trase, mobilitate, eficiență, accesibilitate,  mers cadențat, utilizare optimă, mobilitate. 
 
ABSTRACT. Cadenced timetable for trains is often used in different situations and many railway administrations in the world. Train 
driving rhythmic concept was further developed in an integrated system of movement at regular intervals (ITF). It integrates various 
modes of inland transport. The paper deals at first a brief history of integrated rhythmic gait train at regular intervals of time, 
followed by determination of the principles underlying this system, comparing the advantages and disadvantages of each system 
known. The second part of the paper present the structure of a timetable ITF. At the end It contains the minimum conditions of work 
are a system of ITF on a railway network, together with the many advantages it has. The main objectives targeted by the 
implementation timetable ITF are to increase efficiency and safety of rail transport in Romania, according to the harmonized EU 
legislation, developing and implementing a new strategy for the Romanian Railways, on designing a new passenger train schedule, 
shaping and implementing the new requirement rhythmic concept of timetables for every passenger trains in Romania (ITF - regular 
intervals). This new concept leads to improved quality of public passenger transport services and the rationalization of the use of 
rolling stock, transport schedule. 
 
Keywords: timetable, drawn, mobility, efficiency, accessibility, cadenced timetable, optimum use, mobility.  
 

1. INTRODUCERE 

În 2008 s-a sărbătorit centenarul de la prima 
implementare a mersului de tren cadenţat. 

Deşi a fost implementat cu mult timp în urmă, fiind 
utilizat frecvent în diferite situaţii şi de multe ad-
ministraţii de cale ferată, a trebuit să treacă 100 de ani, 
până a fi pusă problema aplicării acestuia şi în ţara 
noastră. 

Conceptul mersului de tren cadenţat a fost dezvoltat 
ulterior în sistem integrat de circulaţie la intervale 
regulate, integrând diferite moduri de transport terestre, 
fiind implementat chiar şi pe reţele de transport 
feroviar. 

1.1. O scurtă istorie a mersului de tren 
cadenţat 

În anii ‘60 în Europa de Vest şi apoi cu 10-15 ani 
mai târziu şi în România, a început motorizarea rapidă a 
transporturilor. Transportul rutier cu autovehicule a 
reprezentat un impact dinamic asupra mobilităţii 
sociale. Orele de plecare şi de sosire la libera alegere au 
permis o provocare fără precedent pentru transportul în 
comun, dar mai ales pentru transportul feroviar. 

În statele Europei de Vest, pentru a fi oprită tendinţa 
negativă de dezvoltare a căilor ferate ca efect al politicii 
de dezvoltare durabilă-economică, s-a introdus treptat 
structura complexă de transport de călători. Acesta s-a 


