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REZUMAT. În lucrarea "Dezvoltarea de sisteme și mijloace moderne de pilotaj și navigaţie" se prezintă unele
aspecte privind perspectivele dezvoltării navigaţiei aeriene din punctul de vedere al expansiunii utilizării de
aeronave în transportul de persoane și de mărfuri mai ales în contextul dezvoltării traficului în zonele urbane.
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REZUMAT. The paper "Development of modern pilotage and navigation systems and facilities" presents some
aspects of the prospects for the development of air navigation in terms of the expansion of aircraft use in
passenger and freight transport, especially in the context of urban traffic development.
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Dezvoltarea de sisteme și mijloace moderne de
pilotaj și navigație apare ca o necesitate a adaptării
traficului aerian și în mod deosebit în contextul
dezvoltării traficului în zonele urbane.

f) metoda navigației izobarice constă în determinarea poziției aeronavei plecând de la diferența
indicațiilor de înălțime citite la altimetrul barometric
și radioelectric.

Navigația aeriană este știinta care se ocupă cu
metodele și practicile cele mai eficiente pentru
asigurarea deplasării aeronavelor în spațiul aerian în
deplină siguranță a zborului.
Pentru a se realiza deplasarea este necesară menținerea aeronavei pe traiectul obligat și cunoașterea
permanentă a poziției acesteia în spațiu, coordonate,
direcție de zbor, viteză, înălțime și timp calculat
între repere obligate. In functie de felul zborului, a
distanței, vitezei, înălțimii, a condițiilor meteo se
folosesc una sau mai multe din metodele urmatoare:
a) metoda navigației observate constăa în
determinarea poziției aeronavei comparând reperele
de pe sol cu semnele convenționale de pe hartă;
b) metoda navigației estimate constă în determinarea poziției aeronavei după diferite instrumente
de la bord, efectuând unele calcule;
c) metoda navigației radioelectrice constă în
determinarea poziției aeronavei folosind mijloacele
electronice ale aeronavei și/sau mijloace externe
acesteia (amplasate pe sol sau sateliți);
d) metoda navigației astronomice constă în
determinarea poziției aeronavei după aștrii de pe
bolta cerească cu ajutorul unor instrumente optice
(de la bordul aeronavei);
e) metoda navigației inerțiale constă în determinarea poziției aeronavei (și a tuturor celorlalte
elemente de zbor) plecând de la principiul determinării accelerației ce ia naștere pe cele 3 axe ale
aeronavei;

Una din metodele recente de navigație dezvoltată
odată cu extinderea utilizării aeronavelor dirijate
prin radiocomandă fără intervenția unui pilot de la
bordul aeronavei are la bază teledetecția. Teledetecția este domeniul tehnic care se ocupă cu
detectarea, masurarea, înregistrarea si vizualizarea
sub formă de imagini , a radiațiilor electromagnetice,
emise de obiecte si fenomene de pe Pământ sau din
Univers, de la distanță , fără a avea contact direct cu
acestea. Teledetecția este un ansamblu de aplicații
ale fizicii și ingineriei, destinate obținerii de imagini.
Finalitatea acestui domeniu al tehnicii este imaginea
de teledetecție, obținută prin diverse mijloace.
Caracterul obiectiv al imaginilor de teledetecție, depășește cu mult ceea ce oferă harta sau planul în
cercetarea mediului.
Teledetecția, indiferent de natura aplicațiilor,
pasivă sau activă folosește radiațiile electromagnetice pentru a obține imaginile corpurilor, de la
altitudine, din avion, satelit, balon, elicopter, deoarece în acest mod, imaginea se poate utiliza în
obținerea de hărți și planuri, iar interpretarea
obiectelor este optimă.
Iată unele date istorice care relevă evoluția
fotogrametriei aeriene:
 în 1888, în Austria, Th. Scheimpflug folosește
fotografiile stereoscopice obținute cu un dirijabil și
pune bazele fotogrammetriei aeriene;
 în 1909 este realizată prima fotografie din
avion, la Centocelle, în Italia, de către unul dintre
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frații Wright, unul dintre inventatorii avionului (din
1903), împreuna cu un ofițer Italian;
 în 1904 este realizată prima fotografie aeriană,
folosind o rachetă,de către suedezul Maul;
 în 1911 este realizată prima fotografie din
avion din România, la București, de către inginerul
Aurel Vlaicu;
 în 1962 se realizează o fotografie preluată de
pe orbită de cosmonautul sovietic Titov iar în 1968

misiunea Apollo 11, realizează experimental imagini
multispectrale;
 în 1972 se lansează cu succes satelitul de
teledetecție ERTS A, SUA, ce va deschide misiunea de
teledetecție LANDSAT, cea mai longevivă misiune
axată exclusiv pe obținerea de imagini satelitare de
medie rezoluție spațială (15, 30, 60, 120 m etc.). Până
în prezent s-au plasat pe orbită șase sateliți, ce au oferit
o arhivă impresionată de milioane de imagini.

Fig. 1. Definiția teledetecției, bazată pe captarea radiațiilor emise de corpuri prin
metode pasive (stânga) și active (sistemul RADAR, ce emite microunde, dreapta). Sursa
Universitatea din Omaha, Nebraska, SUA.

Fig. 2. Hartă a vegetației dintr-un parc național din SUA, întocmită pe baza imaginilor satelitare
prin clasificarea pixelilor.
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Fig. 3. Elaborarea unui plan topografic al unei cariere prin fotogrammetrie digitală, pe baza imaginilor aeriene.

Radiațiile electromagnetice reprezintă o formă de
manifestare a materiei, concretizată în emisii energetice, care pot fi detectate, măsurate si chiar
înregistrate, folosind diferite instrumente, în anumite
condiții. Orice obiect din natură emite radiații,
indiferent de proprietățile lui fizice, chimice și biologice. În natură, radiațiile se diferențiază în funcție
de caracteristicile lor energetice, de lungimea lor de
undă , frecvența și modul de propagare. Lungimea
de undă (λ) este elementul cel mai important pentru
teledetecție, aceasta fiind rezultatul raportului dintre
viteza de propagare (c sau viteza luminii în vid) si
frecvență (ν): λ= c/ ν
Orice corp din natura emite radiații în funcție de
proprietățile sale fizice sau chimice. Emisiile de
radiație ale corpurilor nu sunt identice, deoarece
acestea sunt legate de individualitatea fiecărui corp.
Două corpuri din natură (ex. un copac înverzit emite
radiație în infraroșu și o casă emite radiație în
vizibil, zonele verde si roșu) emit radiații cu lungimi
de undă diferite, fapt ce permite identificarea lor.
Corpurile din natură pot fi identificate pe baza
emisiilor de radiații. Radiațiile electromagnetice au
un comportament diferențiat, ce se definește prin
patru forme:
 Transmisia sau propagarea radiațiilor este
penetrarea unui mediu de catre radiațiile electromagnetice (trecerea radiațiilor printr-un mediu
oarecare), fără a suferi modificări substanțiale (ex.
trecerea radiației solare directe, din zona infraroșului
termal prin atmosferă).
 Reflexia se produce atunci când radiația se
întoarce din mediul de unde a venit, sub un unghi
egal, cu cel de incidență, numit si unghi de reflexie
(ex. Radiația vizibilă la contactul cu un teren
calcaros sau cu o construcție de culoare albă din
zona mediteraneană).
Buletinul AGIR nr. 2/2018 ● aprilie-iunie

 Difuzia reprezintă risipirea radiațiilor la contactul cu un mediu (ex. Lumina solară la trecerea prin
norii compacți).
 Absorbția este datorată pierderii radiațiilor întrun mediu (ex. Radiația solară ultravioletă absorbită
de stratul de ozon).
Surse de radiații în teledetecție sunt diversificate
și au un rol diferit în obținerea de imagini de teledetecție:
– Soarele - este cea mai importanta sursă, mai
ales pentru teledetecția pasivă, cu senzor optic (ex.
fotografierea aeriană). Soarele emite radiatie luminoasă și calorică, datorită reacțiilor de fuziune
nucleară, prin care hidrogenul devine heliu.
– Pământul emite radiațiile Gamma la nivelul
nucleului radioactiv, care nu au aplicații în teledetecție. Obiectele de pe suprafața terestră, diferitele
medii ca apa oceanelor, vegetația, culturile agricole
sau construcțiile care se află pe suprafața terestră
intră în contact cu radiația solara și emit diferite
radiații.
– Radiațiile emise artificial, sunt: microundele,
emise cu ajutorul radarului; lumina polarizată sau
laserul, undele sonore (pentru ecosondă).
Spectrul radiațiilor electromagnetice este o reprezentare schematică, un model fizic, ce prezintă
radiațiile electromagnetice cunoscute și măsurate, în
funcție de lungimea lor de undă și nivelul energetic
specific.
Atmosfera terestră nu este traversată la fel de
către toate radiațiile electromagnetice. O mare parte
din radiații își pierd proprietățile inițiale, suferind
diferite transformări, legate de refracție, reflexie,
difuzie sau absorbție. În teledetecție, radiația electromagnetică străbate atmosfera de două ori, ca radiație
incidentă, de la Soare către obiect și în calitate de
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radiație reflectată, de la obiect către senzorul de
teledetecție de pe avion sau satelit.
Pentru a defini comportamentul atmosferic al
radiațiilor, se folosesc două noțiuni.
Rata de transmisie atmosferică, reprezintă procentul
în care radiația cu o anumită lungime de undă penetrează atmosfera terestră pe toată înălimea acesteia (fig. 5).

Fereastra atmosferică (engl. atmospheric window)
constituie un interval de lungime de undă caracteristic
radiațiilor din spectrul electromagnetic, care poate trece
prin atmosferă în anumite condiții. Aceasta se poate
defini ca intervalul de lungimi de undă, în limitele
căruia rata de transmitere atmosferică este aproape de
100%.

Fig. 5. Comportamentul atmosferic al radiațiilor electromagnetice și aplicații de Teledetecție (după Sabins, 1997).

Pentru sistemele de navigație în zonele urbane
unde se preconizează utilizarea unor mijloace de
transport rutiere și aeriene sau a unor aerotaxiuri se
poate avea în vedere și utilizarea altor tipuri de
sisteme de navigație ca de exemplu de Sistemul de
navigație Doppler (DNS-Doppler Navigation
System) care prezintă interes și pentru distanțe
scurte și medii până la 300 km rază de acțiune și are
precizia suficient de bună. La 200 km raza de
acțiune eroare de câțiva metri la punctul final al
traiectului se poate compensa și prin teledetecție.
Raza de acțiune este distanța maximă de zbor pe
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care o poate parcurge o aeronavă până la un obiectiv
fix și înapoi la locul de unde a decolat. Sistemul de
navigație Doppler – DNS poate fi utilizat și pe rută
dar și pentru asistarea zborului staționar și aterizare
pentru drone și elicoptere.
Sistemul GPS poate fi al doilea sistem de navigație utilizabil și în domeniul rutier și în domeniul
navigației aeriene.
Global Positioning System (din engleză; în
traducere liberă, Sistem de Poziționare Globală;
prescurtat GPS, care se citește gi-pi-es) este un
sistem global de navigație prin satelit și unde radio.
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Sistemul GPS este o rețea de sateliți care orbitează
în jurul Pământului în puncte fixe deasupra planetei,
transmițând semnale tuturor receptorilor aflați la sol.
Aceste semnale conțin un cod de timp și un punct de
date geografice care permit utilizatorului să primească poziția exactă în care se află, viteza și ora
din orice regiune de pe planetă. GPS funcționează în
orice condiții meteorologice, oriunde în lume, 24 ore
pe zi. Principalul sistem de poziționare prin satelit de
tip GPS este sistemul militar american numit "Navigational Satellite Timing and Ranging" (NAVSTAR).
Acest sistem, inițiat și realizat de către Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii (DOD),
poate calcula poziția exactă = coordonatele geografice exacte ale unui obiect pe suprafața Pământului,
cu condiția ca acesta să fie echipat cu dispozitivul
necesar - un receptor GPS. NAVSTAR utilizează

sistemul geodezic WGS84, la care se referă toate
coordonatele geografice calculate de sistem.

Fig. 5. Aplicație de teledetecție pasivă a satelitului SPOT,
axată pe captarea radiațiilor solare reflectate de diferitele
elemente ale mediului geografic.

Fig. 6. Sisteme de heliporturi în orașele viitorului(stg) și Heliportul Crystal Tower București (dr).

WGS 84 – SISTEMUL DE REFERINȚĂ
INTERNAȚIONAL PENTRU LOCALIZAREA
EXACTĂ

Fig. 7. Sistemul GPS.
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În prezent, sistemul GPS este utilizat în numeroase domenii, aviație și marină, găsirea rutelor
pentru șoferi, crearea hărților, cercetare seismică,
studii climatice, căutare de comori etc. Obiectul poate
fi și o persoană, care poate astfel să se orienteze pe
pământ, pe apă, în aer sau și în spațiu (în apropierea
Pământului). GPS este acronimul pentru Global
Positioning System, un sistem de poziţionare globală.
GPS este principalul sistem de poziţionare prin satelit.
Acest sistem, iniţiat de Departamentul de Apărare din
Statele Unite ale Americii poate permite aflarea
poziţiei unui obiect pe suprafaţa pământului cu
condiţia ca acesta să fie echipat cu materialul necesar
funcţionării acestui sistem. Acest obiect poate fi o
persoană, permiţându-i să se orienteze pe pământ, pe
apă, în aer sau în spaţiu (în apropierea Pământului).
GPS-ul utilizează sistemul geodezic WGS84, la care
se referă coordonatele calculate cu ajutorul sistemului.
Ideea pentru sistemul GPS a aparut cand rușii au lansat
primul Sputnik in 1957. O echipa de cercetatori
americani condusă de dr. Richard B. Kershner
monitorizau transmisiunile radio ale lui Sputnik. Ei au
descoperit că, datorită efectului Doppler, frecvența
semnalului transmis de Sputnik era mai mare cu cat
satelitul se apropia și mai mică pe masură ce se
depărta de ei. Și-au dat seama că din moment ce își
știau locația exactă pe glob, puteau afla poziția
satelitului pe orbita masurând distorsiunea Doppler. A
mai fost doar o chestiune de logică pentru a realiza că
și invers era valabil; dacă poziția satelitului era
cunoscută, atunci puteau afla coordonatele locului în
care se aflau pe Pamant.
Cel mai recent satelit GPS a fost lansat in
septembrie 2005. Cel mai vechi satelit GPS inca in
functiune a fost lansat in februarie 1989. Satelitii GPS
inconjoara pamantul de doua ori pe zi, pe orbite foarte
precis determinate si transmit semnale/informatii catre
statiile terestre. Receptoarele GPS culeg aceste
informatii si folosesc triangulatii pentru a calcula
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localizarea exacta a utilizatorului. Mai exact, receptorul GPS compara timpii de transmisie a semnalului
de la satelit si receptionare a acestuia. Diferenta de
timp este folosita de catre receptorul GPS pentru
calculul distantei la care se gaseste satelitul. Un
receptor GPS trebuie sa primeasca simultan semnale
de la minimum trei sateliti pentru a putea calcula o
pozitie 2D (latitudine si longitudine) si track-ul.
Daca receptorul culege informatii de la patru sau
mai multi sateliti, poate calcula o pozitie 3D
(latitudine, longitudine si altitudine). Odata determinata pozitia exacta a utilizatorului, unitatea GPS
poate calcula alte informatii utile, cum ar fi viteza,
cursul, directia de miscare, distanta parcursa,
distanta pana la destinatie, ora rasaritului si apusului
si altele.
Sistemul de pozitionare GPS este constituit din
trei componente sau segmente principale, care
asigura functionarea acestuia dupa cum urmeaza:
segmentul spatial, constituit dintr-o constelatie de
sateliti GPS; segmentul de control, constituit de
statiile de la sol, care monitorizeaza intregul sistem;
segmentul utilizatori, compus din utilizatorii civili si
militari care folosesc receptoare GPS dotate cu
antena si anexele necesare.
Segmentul spațial include în prezent 24 de sateliți
amplasați pe orbite la aproximativ 20 200 km de
Pamant, cu o perioadă de revoluție de aproximativ
12 ore siderale, respectiv in 11 ore si 56 de minute
locale, rasaritul si apusul fiecarui satelit facandu-se
zilnic cu 4 minute mai devreme. Fiecare satelit are o
durată de funcționare estimată la circa 7 ani, durată
care în general a fost depășita, asigurandu-se astfel o
siguranță în plus în exploatarea sistemului. Acești
sateliți sunt repartizati pe șase planuri orbitale, egal
impărțite (60°), înclinate la aproximativ 55° faţă de
ecuator. Această configurație de sateliți permite ca
aproximativ cinci sau opt sateliți să fie vizibili din
orice punct de pe Pamant.
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