
CREATIVITATE. INVENTICĂ. ROBOTICĂ 

 

Buletinul AGIR nr. 2/2015 ● aprilie-iunie 136

PROGRESUL TEHNIC ÎN DOMENIUL 
AERONAVELOR  FĂRĂ PILOT LA BORD 

Ing. Traian TOMESCU1, Ing. Tudor-Mihai TOMESCU2 

1Sucursala AGIR Braşov, 2EADS, Germania  

REZUMAT. Lucrarea prezintă unele aspecte privind dezvoltarea aeronavelor fără pilot (Unmanned Aerial 
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Vehiculele aeriene fără pilot (Unmanned Aerial 
Vehicle – UAV), sunt aeronave fără pilot uman la 
bord, la care zborul este controlat de la distanţă cu 
ajutorul unui pilot uman aflat pe teren sau într-un 
vehicul terestru sau este realizat autonom, fiind dirijat 
cu ajutorul unor calculatoare instalate la bord.. Există o 
mare varietate de forme de UAV-uri, cunoscute şi cu 
denumirea de DRONE, de diferite dimensiuni şi cu 
diverse configuraţii şi caracteristici. La început, 
UAV-urile erau similare cu aeromodelele radioco-
mandate, fiind simple avioane fără pilot la bord, 
pilotate de la distanţă prin sisteme de radiocomandă, 
dar recent, datorită progresului tehnologic în domeniu, 
s-au dezvoltat sisteme diferite de la micro-UAV la 
aeronave complexe echipate pentru controlul autonom, 
care este tot mai folosit. UAV-urile sunt utilizate în 
principal pentru aplicaţii militare, dar, de asemenea, 
au început să fie utilizate, la început într-un număr 
mic, dar în prezent în număr tot mai mare pentru 
aplicaţii civile sau în activităţi cum ar fi poliţie, 
pompieri, securitatea mediului sau a graniţelor şi 
supravegherea de conducte. UAV-urile pot fi utilizate 
în misiuni în care se realizează cercetarea mediului în 
situaţii în care prezenţa unor piloţi umani la bord 

poate fi prea riscantă sau periculoasă pentru aeronave. 
Astfel în cercetarea nivelului de radiaţii, ca de 
exemplu în zone afectate de defecţiuni la centrale 
nucleare, ca de exemplu centrala de la Cernobâl din 
Ucraina, sau mai recent centrala nucleară din Japonia 

Un exemplu de UAV-uri care se poate utiliza în 
misiuni în care se realizează cercetarea mediului pot 
fi aeronavele UAV realizate de firma Lehmann Avi-
ation, înfiinţată în Franța în anul 2001 de o echipă de 
piloţi şi ingineri. 

Aeronavele UAV de tipul LA100 și LA 300 sunt 
UAV de mici dimensiuni similare unui aeromodel 
aripă zburătoare complet autonom şi pot fi lansate 
din mână de către un operator, fiind propulsate în 
zbor cu o elice acţionată pe o durată de 5 minute de 
zbor de un motor electric alimentat de o baterie Li-
Po litiu – polimer.  

UAV-ul gata de zbor dar fără aparat foto este 
disponibil pentru suma de cca. 1.320 USD iar 
aparatul foto de tip GoPro poate fi montat în două 
poziţii diferite, pe partea de sus a aripii pentru 
imagini oblice sau în partea de jos a aripii pentru 
imagini verticale. O dezvoltare a acestui tip de UAV 
a condus la tipul LM 450 și la tipul LP 960. 

 

         
 

Fig. 1.  Aeronavele UAV de tipurile LA100 și LA 300. 
 

     
 

Fig. 2. Aeronavele UAV de tipul LP 960 și vedere aeriană cu un mod de utilizare. 
http://www.lehmannaviation.com/images/opscenter_main2.jpg 
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Fig. 3.  Micro-UAV „DRONE SPY INSECT” și Harvard’s Robobee. 
 

 
 

Fig. 4. Micro-UAV Robobee dezvoltat la Harvard University. 
 

Micro-UAV-urile sau „microdronele” reprezintă 
cea mai importantă inovaţie din domeniul militar 
realizată în ultimii ani. Un astfel de Micro-UAV este 
deja în producţie şi, fiind inspirat de natură, are 
caracteristicile unui ţânţar, fiind cunoscut cu denumi-
rea de „Drone Spy Insect”. Acesta poate fi controlat 
de la mare distanţă şi este echipat cu un aparat de 
fotografiat, microfon şi poate ateriza pe tine, poate 
folosi acul pentru a lua o mostra de ADN, durerea 
simţită fiind cea a unei înţepături de ţânţtar. Acest 
micro-UAV poate injecta un micro-dispozitiv de 
urmărire sub piele, poate ajunge în casă şi poate zbura 
printr-o fereastră deschisă. 

Cercetătorii de la Harvard sunt tot mai aproape 
de obiectivul lor de a dezvolta un microvehicul con-
trolabil de aer, numit Robobee. Minusculul robot a 
fost deja capabil de a decola prin mijloace proprii, 
iar prin adăugarea a două elemente de control de sub 
aripile sale, robotul poate fi programat, echipa 
lucrând acum la un controler de feedback care va 
permite robotului zborul controlat. În cele din urmă, 
ar putea fi produse în masă, pentru a efectua poleni-
zare sau să asiste la operațiunile de căutare și salvare 
(împreună cu o varietate de alte operaţiuni). 

Între timp, proiectul Brain Green, în curs de des-
făşurare la Universităţile din Sheffield și Sussex, în 
Anglia, poate oferi inteligența artificială necesară 
pentru un astfel de un robot. Proiectul ambițios în-
cearcă să construiască o simulare a creierului unei 
albine care să permită unui robot de a lua decizii de 
navigație pe cont propriu. 

UAV-ul 3DR Iris Quadcopter este o mică aero-
navă radio-controlată (sau dronă) care datorită pro-
gresului tehnologic poate zbura mult mai ușor decât 

în urmă cu un deceniu. Drona poate fi controlată de 
către o tabletă Android sau telefon sau cu un trans-
mițător radio de control. UAV-ul Iris Quadcopter poate 
semăna cu o jucărie, dar la prețul de 729,99 dolari ar 
putea fi un potențial instrument de supraveghere pentru 
un cartier, cu un sistem de monitorizare a misiunii în 
timp real, date de logare și de control și alte capabilități 
care includ puncte de referință GPS pre-programate 
pentru planurile de zbor repetabile. 

 

 
 

Fig. 5. UAV- ul 3DR Iris Quadcopter. 
 

Centrul de Cercetare Advanced Manufacturing Re-
search Center (AMRC) de la Universitatea Sheffield a 
ajuns la un UAV pe deplin funcțional datorită avan-
sării în imprimare 3D, fiind capabil de a imprima 
acest corp de aeronavă UAV elegant în 24 de ore. 
UAV-ul de tip aripă zburătoare a fost tipărit 3D din 
plastic ABS, realizându-se un cost mai mic și o 
soluție mai simplă. Proiectul de UAV care permite 
imprimarea tuturor componentelor se poate face în 
mai puțin de 24 de ore, spre deosebire de cele 120 + 
ore anterioare. Rezultatul este un corp de aeronavă, 
care poate fi defalcat în două pentru depozitare și 
transport facil. Atunci când este asamblată, aeronava 
neechipată are anvergura de 1,5 metri și cântăreste 
sub 2 kg (4,4 lbs). 
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Fig. 6. UAV-ul aripă zburătoare realizat la Advanced 
Manufacturing Research Center (AMRC)  

de la Universitatea Sheffield. 
 

Din analiza strategică privind evoluția pieței de 
UAV în perioada 2012-2022, prezentată în Buletin 
ADIT nr. 228/4.04.2014, pag. 5, rezultă o expan-
siune a UAV-urilor de 32% și o scădere a flotei de 
avioane militare de vânătoare. 

În 7 martie 2014, în Spania la Madrid a avut loc 
un al treilea congres internațional UNVEX'2014 pentru 
sisteme de aeronave fără pilot (UAV), dar și pentru 
sisteme de sol (UGV) și marine (USV) pentru utili-
zare în toate tipurile de sarcini. Au participat peste 
360 de delegați cu 50 de comunicări prezentate la 
conferința împărțită în diferite sesiuni tematice cu 
subiecte dintre cele mai importante, cum ar fi:  Mediu 
de reglementare; Integrarea în spațiul aerian comun; 

Training & calificare a operatorilor; Problemele etice 
& juridice În cele trei zile au fost organizate 36 de 
standuri, unde au fost reprezentate companii mari cu 
1.800 de vizitatori. Evenimentul este unul dintre cele 
mai mari de acest gen și a atras atenția unor lideri 
majori din industrie, printre care General Atomics care 
a prezentat UAV-urile Predator și Grey Eaglei, Thales, 
care a făcut o demonstrație cu UAV FULMAR. 
http://www.youtube. com/watch?v=bnFJDUgfsPE 

 

 
 

Fig. 3. Analiza Strategică 2012-2022 privind UAV-urile. 

 

     
 

Fig. 4. UAV-uri prezentate la congresul UNVEX'2014 de la Madrid – Spania. 
 

     
 

Fig. 5. Aeronava UAV Solară realizată de Google / Titan Aerospace din S.U.A. 
 
Titan Aerospace, fondată în anul 2012 și care are 

50 de angajați, a devenit recent o componentă a 
familiei Google şi are în vedere construirea a două 
drone, inclusiv una cu o anvergură a aripilor un pic 
mai mare decât cea a Boeing 767, care include în 
aripile sale panouri solare ce vor alimenta bateriile 
chiar și pe timp de noapte și care vor asigura o auto-
nomie de zbor timp de cinci ani. În plus, dronele vor 
furniza, de asemenea, conexiuni la Internet de la 
1 gigabit pe secundă – aceeași viteză ca și cea pe bază 
de fibre modernizate – și ar trebui să depășească viteza 
la aproximativ 7.2 megabiţi pe secundă. UAV-urile vor 
fi, de asemenea, echipate cu protocoale de imagini care 
ar completa Google Maps. Începerea operațiunilor 
comerciale va avea loc din 2015. Compania ope-
rează un centru de cercetare și dezvoltare situat în 

Moriarty, New Mexico, unde conlucrează cu FAA 
pentru testarea în zbor a aeronavelor sale solare. 
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