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md4-200 (autonomie de zbor 35 de minute, 
asistare GPS a pilotajului). Costurile unei ore 
de zbor cu elicopterul se pot situa la nivelul 
de 1200 de euro (fără a mai pune la socoteală 
problemele de logistică), așa încât amortizarea 
bugetului unei drone are mari șanse să se facă 
rapid. Dincolo de multe alte detalii, merită să 
fie reținute câteva aspecte esențiale: în general, 
dronele pot zbura la temperaturi cuprinse între 
-20 și +50 grade Celsius în condiții de ploaie, 
praf ori ninsoare, vântul cu viteza de până la  
15 m/s nu le va destabiliza, iar vitezele de ordi-
nul a 50 km/h și altitudinile cu plafon la 1000 m 
sunt ceva normal. Sunt accesibile și altitudini de 
4000 m (referință la nivelul mării, performanță 
posibilă în zone alpine), însă aici ar putea apă-
rea discuții cu autoritățile aeronautice locale.

Cameră îmbarcată
Exemplul oarecum simplist ales pentru prezen-
tarea în detaliu – o dronă md4-200 cu patru 
rotoare – poate să evolueze fără nicio problemă 
pe o rază de 500 m timp de până la 35 de minu-
te. Eventual, i se poate programa o traiectorie 
bazată pe „waypoints“ cu un parcurs de aproxi-
mativ 6 km. După aceea, bateria de 14,8 V va 
avea nevoie de încărcare. Datorită construcției 
din materiale ușoare (CFRP), drona cântărește 
doar 800 g și poate duce o sarcină de 300 g – 
de pildă, o cameră Full-HD precum Sony Nex 7. 
Dronele mai mari pot ridica obiecte mai grele și 
pot rămâne mai mult timp în aer.

 Imaginile sunt fie stocate direct în memoria 
camerei, fie transmise „live“ către o stație situată la 
sol, pentru a fi transferate într-un computer.  Da-
torită acestei funcții, o dronă de tip Multicopter 
poate fi ghidată chiar prin intermediul imagi-
nilor luate de la bord, în timp real. În paralel, 
către pilot sunt transmise și datele telemetrice 
obținute cu ajutorul modulului GPS: coordona-
tele poziției, altitudinea, durata zborului, viteza,  
autonomia. Învățarea pilotajului unei drone cu 
telecomandă nu este ceva foarte dificil. Atunci 
când pilotul nu mai trimite comenzi robotului, 
acesta nu rămâne pe traiectoria inițială până se 
prăbușește, ci se oprește la punct fix și își păs-
trează poziția. Între timp, pilotul poate lucra 
asupra camerei foto sau video.

De la o țară la alta, condițiile legale pentru 
utilizarea dronelor variază. În principiu, consul-
tarea autorităților aeronautice ar trebui să fie 
suficientă pentru obținerea unei aprobări și a 
unor elemente orientative legate de nivelul de 
performanțe al dronei. În Germania, de exem-
plu, pilotarea dronelor deasupra unor persoane 
sau prin intermediul unui sistem cu ochelari vi-
deo e interzisă de lege, din motive de siguranță. 
La fel și zborurile complet autonome, progra-
mate înainte de decolare.

Mercedes se folosește deja de roboți zbură-
tori în cadrul activităților de dezvoltare a siste-
melor electronice pentru asistarea conducerii. 
Echipată corespunzător, drona care însoțește în 
zbor o mașină ce parcurge un traseu de testare 

Vizualizarea scenelor de accident de la înălțime 
înlesnește apropierea și stabilirea priorităților  
pentru echipele de salvare.

Supravegherea zonelor cu potențial de incendiu 
poate fi făcută îndeaproape și cu riscuri nule de rănire 
folosind drone telecomandate.

Poliția germană folosește deja drone pentru efectuarea 
cu acuratețe a măsurătorilor și reconstituirilor la locul 
unor coliziuni sau al altor incidente.

poate să ofere date foarte precise despre toate 
variațiile și modificările care au intervenit în 
mișcarea automobilului în diferite momente. 
Totul definit la mare precizie cu ajutorul coor-
donatelor GPS. S-a lucrat astfel pentru punerea 
la punct a noii generații de limuzine S-Class. 

Volkswagen folosește aplicații dedicate 
activității sale din WRC, filmând discret evoluția 
mașinilor pe probele speciale fără a-i deranja pe 
piloți sau pe spectatori.

Și profesioniștii care se ocupă cu cartogra-
fierea digitală destinată optimizării sistemelor 
de navigație se folosesc de drone, astfel încât să 
nu mai fie neapărat constrânși să inspecteze pe 
teren zone greu accesibile. 

Inclusiv cinematografia, care are la dispoziție 
mijloace și resurse vaste, preferă uneori dronele. 
De exemplu, pentru secvența de deschidere a fil-
mului Skyfall s-a filmat cu ajutorul dronelor.

Instrument pentru  
intervenții urgente
Echipajele implicate în misiuni de salvare și 
poliție ar trebui să utilizează din ce în ce mai 
frecvent dronele cu telecomandă radio. Acestea 
pot fi echipate fără probleme și cu camere care 
oferă vedere în spectru termic, ceea ce ajută la 
găsirea rapidă a supraviețuitorilor și la identi-
ficarea cât mai clară a unor zone potențial pe-
riculoase. Senzorii pentru gaze permit testarea 
aerului ambiant înaintea trimiterii salvatorilor 
în spațiul calamitat. Se întrevăd la orizont și 
utilizări în perimetrul urban, pentru monitori-
zarea, deblocarea și fluidizarea traficului rutier. 
Asta dacă nu cumva prea multe drone ridicate 
în aer vor duce la blocaje și accidente aeriene...
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Minidronă în detaliu
1  Telecomandă radio pentru dronă și cameră
2  Rotoare proiectate cu soft CFD (Computational Fluid Dynamics)
3  Sistem de ghidare cu modul GPS inclus
4  Montură pentru cameră, senzori sau altele (max. 300 g)
5   Compartiment tehnic și pentru baterii  

(14,8 V, autonomie 35 min.)
6   Electromotoare cu carcasă scundă,  

situate la fiecare rotor

1

2

43

5
6


