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REZUMAT. Lucrarea este o pledoarie pentru utilizarea dronelor tip aripă în sistemul antigrindină din România, 
atât pentru stimularea creșterii precipitațiilor și combaterea căderilor de grindină cât și pentru mnitorizarea 
culturilor protejate. Funcția de monitorizare asigură evaluarea eficienței intervențiilor active dar și urmărirea 
creșterii plantelor în scopul efecturii activităților agricole specifice. 

Cuvinte cheie: antigrindină, stimularea precipitațiilor, dronă tip aripă. 

ABSTRACT. The paper is a plea for the use of wing drones in the anti-hail system in Romania, both to stimulate 
the increase of precipitation and to combat hail and to monitor protected crops. The monitoring function ensures 
the evaluation of the efficiency of the active interventions but also the monitoring of the plant growth in order to 
carry out the specific agricultural activities.  
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1. INTRODUCERE 

Pentru protejarea culturilor la căderea grindinei 
se folosesc diverse metode, fiecare având avantaje și 

dezavantaje, având limitări dar și particularități care 
le fac aplicabile în procesul de combatere a căderilor 

de grindină sau de stimulare a precipitațiilor. 
Utilizarea generatoarelor de unde sau a tunurilor 

cu șocuri de unde este una dintre cele mai vechi 
metode și se bazează pe producerea de explozii, 

repetate la 5-10 secunde, prin aprinderea unui 

amestec de acetilenă și aer. Deși nu există cercetări 
care să argumenteze efectele șocurilor de unde, 

metoda este folosită și în prezent. 
Utilizarea generatoarelor de iodură de argint 

montate la sol, care folosesc un amestec de 8 g 
iodură de argint la un litru de apă, pulverizat în 

atmosferă cu un debeit de 1,1 litri pe oră, este 
folosită pentru protejarea unor suprafețe mici, iar 

generatoarele sunt puse în funcțiune, de regulă, de 
către fermierii ale căror culturi sunt protejate. 

Utilizarea unor plase de întinse deasupra 
culturilor protejate se aplică pentru protejarea unor 

suprafețe relativ reduse cultivate cu legume sau 
pomi fructiferi ( fig.1) [2]. 

Metoda principală de combatere a grindinii este 

bazată pe formarea artificială a embrionilor de 

grindină capabili să concureze, în procesul creşterii, 

cu embrionii ce se formează natural, astfel încât cei 

din urmă sunt lipsiţi de posibilitatea de a creşte, iar 

apoi, în cădere spre sol, se topesc. În acest scop se 

introduce un reagent în nori, de obicei fiind folosită 

iodura de argint cu valori cuprinse între 2-10% (AgI) 

care, conform studiilor specifice, nu este dăunătoare 

mediului înconjurător. Reagentul introdus poate 

provoca intensificarea de 2-8 ori a cantității de apă 

adusă de norii purtători de ploaie cu intensitate 

minimă, iar norii puternici sunt diminuaţi de 1,5 ori 

[2].  

 

 
 

Fig. 1. Explicativă privind utilizarea  

plaselor antigrindină. 

 

Transportarea reagentului se face cu rachete, 

lansate de pe rampe dedicate. Artileria s-a folosit 

experimental și în România dar se folosește, în unele 

țări, la nivel național.  
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Multe țări, printre care SUA, China, folosesc 

avioanele purtătoare de fumigene cu iodură de argint 

pentru a reduce efectele provocate de căderile de 

grindină, dar metoda are și unele limitări printre care 

faptul că norii grei limitează precizia de însămânțare 

[6]. 

Având în vedere similitudinea dintre dronele tip 

aripă și avioane se propune utilizarea acestora în 

scopul intervenției active în atmosferă pentru mai 

multe tipuri de activități [3]. 

2. UTLIZAREA DRONELOR TIP ARIPĂ 

PENTRU STIMULAREA CREȘTERII 

PRECIPITAȚIILOR  

2.1. Principiul metodelor de creștere  

a precipitațiilor 

Principiul metodelor se bazează, în principal, pe 

răspândirea, în norii care traversează regiunea, a 

unor substanțe care se transformă în nuclee de 

condensare și care favorizează precipitarea vaporilor 

de apă din nor. Totuși, trebuie subliniat că apariția 

ploii este condiționată de cantitatea de vapori de apă 

din nor. 

Substanțele folosite pentru însămânțarea norilor 

sunt: iodura de argint (sub formă pirotehnică), săruri 

higroscopice, gheața uscată (CO2), azot în stare 

lichidă, propanul.  

Transportul nucleelor de condensare în nori se 

poate face cu ajutorul rachetelor, folosind pentru 

stimularea precipitațiilor principiul similar cu cel de 

combatere a căderilor de grindină, cu ajutorul 

avioanelor sau cu ajutorul dronelor. 

Stimularea precipitațiilor se face atât în scop 

agricol dar și pentru a purifica atmosfera. Este 

cunoscut cazul Olimpiadei din 2008 de la Beijing 

când, înaintea ceremoniei de deschidere a Jocurilor 

Olimpice s-a utilizat această metodă pentru curățarea 

atmosferei care era foarte poluată. Metoda este 

folosită sistematic în Australia, de aproape 55 de ani, 

obținându-se, în zona experimentală, o creștere a 

precipitațiilor cu până la 30% [5]. 

2.2. Avantajele însămânțării cu drone 

Utilizarea dronelor pentru stimularea precipita-

țiilor prezintă o serie de avantaje printre care:  

- poate face însămânţarea corectă şi la momentul 

potrivit; 

- poate însămânţa cu precizie la înălţimi mari;  

- este posbilă însămânţarea continuă (echiparea 

dronei cu rachete ce au rază de acțiune diferite);  

- se pierde puţin agent de însămânțare, deci 
eficiență mare; 

- nu necesită restricţii de control a traficului 
aerian ( dronele sunt dotate cu transponder); 

- poate însămânța și norii grei; 
- poate realiza însămânțarea oricărei suprafețe din 

interiorul zonei protejate.  
Desigur, există și multe alte limitări dar prin-

cipala limitare este legată de faptul că are nevoie de 
personal cu calificare înaltă [3]. 

2.3. Infrastructura de comandă și 
logistică pentru stimularea 
precipitațiilor cu ajutorul dronelor 

Infrastructura de comandă și logistică, 

care utilizează dronele pentru însămânțarea norilor 
în vederea stimulării/creșterii precipitațiilor, poate fi 
aceeași cu cea folosită în sistemul antigrindină la 
care se adaugă câteva elemente specifice (fig.2). 

Infrastructura este compusă din:  
- centrul de comandă de la sol; 
- sistemul de comunicație sol-aer; 
- drone purtătoare de rachete și fumigene. 

 

 
 

Fig. 2. Explicativă privind infrastructura pentru stimularea 
precipitațiilor cu ajutorul dronelor. 

 

Centrul de comandă de la sol este o componenta 
de bază a sistemului. De aici, cu ajutorul unui sistem 
informatic, se realizează planificarea misiunilor de 
zbor, stabilirea traseului rachetelor, monitorizarea în 
timp real a traseului dronei, urmărirea traficului 
aerian în zonă. Pentru a stabili momentul optim de 
lansare a rachetelor, prelucrează datele obținute de 
către senzorii instalați pe dronă, menține legătura cu 
toate instituțiile implicate. 

 Sistemul de comunicație sol-aer permite 
controlul dronei la o distanță de până la 90 km. Este 
un sistem cu urmărire automată a poziției dronei 
permițându-i acesteia să poată însămânța orice 
suprafață din interiorulul unui cerc cu raza de 90 km 
(fig.3b) spre deosebire de sistemele de lansare fixe 
(fig.3a). 
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Fig. 3. Explicativă privind gradul de acoperire. 

 

Drona purtătoare de rachete și fumigene este o 
altă componenta de bază a sistemului, aceasta este o 
dronă tip aripă pe care sunt instalate 2 sau mai multe 
rachete, folosite la însămânțarea de mare altitudine, 
și 2 sau mai multe fumigene folosite la însămânțarea 
de joasă altitudine[1], [4], [6]. 

3. UTILIZAREA DRONELOR PENTRU 
MONITORIZAREA CULTURILOR  
DIN ZONELE PROTEJATE 

În perioadele de timp în care unitățile locale 

aeriene- dronele- nu sunt utilizate pentru însămânțarea 

norilor în scopul creșterii/generării precipitațiilor ori în 

scopul combaterii căderilor de grindină, acestea sunt 

echipate cu camere multispectrale care permit 

înregistrarea de imagini video pentru diferite lungimi 

de undă (verde, roșu, roșu de margine, infraroșu 

apropiat) pentru determinarea sănătății plantelor, a 

fenotipului plantelor și a stresului la plante (fig. 4) 

produs de lipsa/excesul umidității, precum și pentru 

monitorizarea culturilor din zonele protejate contra 

căderilor de grindină cu scopul de a compara 

informațiile înregistrate înainte și după intervențiile 

active în atmosferă. 

Având în vedere prevederile Legislației din 

România [7], [8] privind evaluarea pierderilor produse 

de fenomene meteorologice extreme, se propune 

monitorizarea prin fotografierea sistematică a zonelor 

protejate. Fotografierea sau filmarea se poate face cu 

ajutorul dronelor la interval de ordinul zilelor sau 

săptămânilor. Prin compararea digitală a imaginilor se 

poate face evaluarea rapidă și eficientă a activității de 

intervenție activă dar se pot trage multe alte concluzii 

privind evoluția și sănătatea culturilor (fig. 5). 
 

 
 

 
 

Fig. 4. Explicativă privind determinarea stresului la plante în funcție de colorit. 
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Fig. 5. Imagini comparative ale unei zone cultivate. 

 

4. UTILIZAREA DRONELOR TIP ARIPĂ 

PENTRU COMBATEREA CĂDERILOR 

DE GRINDINĂ 

Metoda bazată pe lansarea rachetelor de pe rampe 

fixe are multe avantaje, la care se adaugă existența 

infrastructurii necesare și experiența acumulată, dar 

are și câteva dezavantaje printre care: 

- pentru acoperirea eficientă a zonei protejate 

sunt necesare mai multe puncte de lansare, respectiv 

mai multe rampe; 

- nu oferă posibilitatea controlării traiectoriei 

rachetei; 

- nu poate fi atins orice punct din interiorul zonei 

protejate;  

- costul de întreținere este ridicat; 

- pentru operare se utilizează personal calificat 

dar care este utilizat efectiv doar în caz de alarmă; 

- sunt impuse restricții de tragere din partea 

traficului aerian. 

În acest conetext, s-a propus [3] utilizarea 

dronelor tip aripă pentru transportul rachetelor 

antigrindină până în apropierea zonelor protejate 

atunci când apare pericolul căderilor de grindină. 

Dronele staționează în incina Centrului de comandă 

zonal, care deservește mai multe zone protejate, 

situate pe o rază de cca. 50-90 km. 

La apariția fenomenelor meteo de formare a 

grindinei, sau de creștere locală de celule convective 

se inițiază procedura de prealarmă, cu aproximativ 2 

ore înainte ca norul să ajungă în zona protejată. 

După inițierea procedurii de prealarmă, una sau mai 

multe drone tip aripă sunt scoase din hangar și 

poziționate pe rampa de lansare. Se verifică 

funcționarea motoarelor, a dispozitivelor de prindere 

și desprindere a rachetei, a senzorilor de prezență 

rachetă, cantitatea de combustibil. Se verifică 

funcționarea mijloacelor de comunicare dintre dronă 

și bază, și a sistemului (cutia neagră) de stocare a 

informațiilor privind existența rachetei, momentul 

primirii comenzii de lansare a rachetei, momentul 

desprinderii rachetei și a direcției de lansare. Se scot 

rachetele din magazie și se montează pe dronă. 

În funcție de evoluția fenomenelor meteo, se 

rămâne în faza de prealarmă sau dacă se estimează 

că este posibilă căderea grindinei în următoarele 60 

de minute, se trece la etapa de alarmă pasivă în care 

drona zboară până la cca. 2-5 km de zona protejată și 

rămâne în zbor circular cu raza de 2-5 km (fig.6). 

 

 
 

Fig. 6. Explicativă privind zborul de așteptare. 

 

În etapa de alarmă activă: 

- se dă comanda de zbor a dronei (se pilotează 

drona) înspre zona critică de creștere a celulelor 

convective;  

- se dă comanda de deplasare (se dirijează drona ) 

pe direcția care asigură eficiența maximă a 

procesului de însămânțare a norilor cu nucleele 

active de condensare, respectiv între două izoterme; 

- apoi se dă comanda de lansare a rachetei/ 

rachetelor antigrindină care se va/vor deplasa, pe 

direcția stabilită de Centrul de comandă, cu ajutorul 

motorului reactiv propriu. 

În funcție de evoluția fenomenelor meteo, drona 

își poate schimba altitudinea și direcția de lansare a 

rachetelor pentru a lansa alte rachete cu scopul 

însămânțării norului în altă zonă. 

Drona poate asigura lansarea rachetelor pentru o 

suprafață de teren cuprinsă în interiorul unui cerc cu 

raza de până la 90 km și poate asigura protecția 

oricărui punct din interiorul acestei suprafețe. 
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Soluția propusă are mai multe avantaje printre 
care [3]: 

- suprafața protejată împotriva căderilor de 
grindină de un singur punct de lansare a dronelor tip 

aripă este de până la 55 de ori mai mare față de 

suprafața acoperită de un singur punct fix de lansare 
a rachetelor. 

- reduce costurile de exploatare (se reduce 
numărul de puncte de lansare, se reduce numărul de 

persoane necesare pentru întreținerea/exploatarea 
punctelor de lansare, se reduce numărul de personal 

de pază necesar pentru punctele de lansare, se reduce 
costul unei rachete). 

- utilizare cu eficiență ridicată a substanței de 
însămânțare datorită posibilității de a controla cu 

precizie ridicată traiectoria rachetei; se poate lansa 
racheta pe o traiectorie calculată astfel încât aceasta 

să parcurgă o distanță maximă prin zona curenților 
ascendenți din interiorul norului de grindină.  

- se pot însămânța norii de grindină la altitudinii 

diferite (în planuri secționale diferite) dacă 

dimensiunile norului impun acest lucru (cazul 

norilor grei). 

- greutatea rachetelor utilizate este scazută.  

- traiectoria rachetei până în apropierea norului 

nu mai este influențată de condițiile meteo (crește 

precizia de însămânțare). 

- utilizarea transponderului instalat pe dronă, 

corelat cu informațiile referitoare la posibilele 

aeronave care tranzitează zona în care este localizat 

norul permite ca rachetele să fie lansate astfel încât 

să nu pună în pericol aeronavele. 

- drona tip aripă nu trebuie să zboare în interiorul 

norului de grindină și deci nu este afectată de 

grindina care se formează în interiorul norului. 

- în centrul de comanda antigrindină, prin 

corelarea informațiilor referitoare la poziția norulu, 

informatii oferite de radarul Institutului National de 

Meteorologie și Hidrologie cu informațiile GPS de 

navigație furnizate de dronă și cu informațiile oferite 

de senzorii meteo, camera video de la bordul dronei 

se stabileste cu precizie ridicată momentul lansării 

rachetelor.  

- utilizarea rachetelor cu timp de zbor diferit (de 

exemplu pentru distante de 1,5 km, 2 km) permit 

însămânțarea continuă (pe oriziontală) a norilor pe 

distanțe mai mari. 

- poate fi folosită și pentru protecția zonelor 

rurale și urbane. 

5. CONCLUZII 

Utilizarea dronelor pentru intervenții active în 
atmosferă reprezintă o etapă de dezvoltare, de 

progres pentru Sistemul Național antigrindină și de 
creștere a precipitațiilor din România și care implică 

adăugarea unei „ unități aeriene” , la nivelul unității 
centrale de comandă, și prin adăugarea a unei 

„unități locale aeriene” la grupul unităților locale de 
lansare a rachetelor antigindină. 

 Utilizarea aviației în Sistemul Național 

antigrindină și de creștere a precipitațiilor se poate 

face pentru combaterea căderilor de grindină, 

stimularea creșterii precipitațiilor, monitorizarea 

zonelor protejate în perioadele inactive, inspectarea 

zonelor protejate după activitățile de intervenții 

active în vederea evaluării eficienței acestora. Pentru 

desfășurarea acestor activități se pot utiliza avioane 

și drone tip aripă. 

Având în vedere că unitățile locale de lansare a 

rachetelor antigrindină sunt amplasate în imediata 

vecinătate a culturilor agricole, Utilizarea dronelor 

în Sistemul Național antigrindină și de creștere a 

precipitațiilor conduce la extinderea funcțiilor și 

serviciilor asigurate. 

 Pentru instalarea echipamentelor în Centrul de 

comandă nu sunt necesare modificări ale 

configurației existente fiind suficientă adăugarea 

unui calculator și a monitorului destinat stocării și 

prezentării datelor transmise de avionul fără pilot. 

Prin utilizarea unităților locale aeriene (dronă) se 

face însămânţarea corectă şi la momentul potrivit, se 

poate însămânţa cu precizie la înălţimi mari, este 

posibilă însămânţarea continuă (echiparea unității 

locale aeriene atât cu fumigene cât si cu rachete), 

crește eficineța procesului, se pot însămânța și norii 

grei, se poate realiza însămânțarea oricărui volum 

din interiorul zonei protejate. 

Prin dotarea dronelor cu transpondere se reduc 

limitările legate de controlul traficului.  
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