SECŢ
ŢIUNEA 3. ZZbor‐test cu
c avion sp
portiv
Proiectu
ul nostru de cercetare are
a două coomponente distincte refferitoare la achiziţia de imagine
aeriană, ca suport pentru cercettarea de tereen: una se referă la utilizarea droneelor (pentru care
c
deja
există exxperienţa necesară, v. secţiunea 1 a rraportului) şii utilizarea avvioanelor sp ortive.
igura 3.1.
Fig
Footografie obllică, 4
noov. 2014, întrre Piteşti
şi Albota.
Coondiţiile de
viz
izibilitate au fost
f
m
modeste, dar scopul
teestului era altul.

Utilizareea cea mai ob
bişnuită a avvioanelor uşooare pentru observaţie arheologică eeste fotograffia oblică.
Motivelee sunt în principal dou
uă: fotografi a oblică „profilează” denivelările tterenului, ajjutând la
identificarea unor urrme discrete
e de pe supraafaţa pămân
ntului; imenssa majoritatee a aparatelo
or uşoare
nu au, din construcţie, facilităţi pentru
p
fotoggrafia verticaală (de pildă o trapă, sau dispozitive de
d ochire
spre sol). Cu toate acestea, de
eşi neîndoie lnic utilă, fo
otografia ob
blică nu poaate fi folosită pentru
producerea de orto
ofotografie, cea
c care înssoţeşte imagginea cu coo
ordonatele eexacte ale situaţiilor
s
observatte.
Aşa cum
m mai mulţi vorbitori
v
la re
ecenta Confeerinţă de Arheologie a Peisajului (Buucureşti, MNIR, 22‐24
oct. 2014) au subliniiat, utilizarea
a avioanelorr pentru recu
unoaştere ae
eriană nu va fi decisiv influenţată
n imediat. Motivele su
unt atât de ordin
o
tehnollogic, cât şi de ordin
de apariiţia dronelorr, cel puţin nu
economic. Avionul are
a avantajul unei autonnomii de sute
e de kilomettri, putând pproduce în doar
d
ceva

LIMES
ES TRANSALUTTANUS

entru întreg traseul fronntierei roma
ane, sau,
mai mult de două ore de zbor material ffotografic pe
m mare parte a ei. Daccă ne uităm la consturi, folosirea avioonului sportiv este de
oricum, pentru cea mai
asemeneea mai econo
omică (comp
parând la aceeeaşi lungim
me standard de
d 150 km). În schimb, drona
d
are
avantaju
ul versatilităţii, a adaptă
ării uşoare la necesităţi dintre cele
e mai diferiite, precum reluarea
şedinţelo
or de achiziţie de imagin
ne pentru a oobţine condiţţii specifice (luminozitate
(
e, stare de vegetaţie)
v
pentru fiecare areal în
î parte, sau
u lucrul de deetaliu (altitud
dini mici pen
ntru rezoluţiee optimă).
Problem
ma majoră, astăzi, este că deşi folos irea unui avvion sportiv cu plan supeerior (precum Wilga)
este maii economică,, nu există exxperienţă şi amenajările specifice pe
entru obţinerrea imaginii verticale.
v
Din acesst motiv, a fo
ost conceputt un sistem dde fixare a mai
m multor aparate de footografiat, pe o placă
de lemn
n fixată de sccara (fixă) a avionului, aastfel încât să
s fie obţinute atât fotoggrafii vertica
ale, cât şi
oblice (fiig. 3.2).
Fig
igura 3.2.
Suuportul foto
ografic în
tim
mpul fixării de scara
avvionului.

Primul teest (de 25 de minute) a fost realizatt pe 4 noiem
mbrie, el avân
nd ca scop vverificarea prrodusului
obţinut şi precizareaa corecţiilor de proiect. Zborul s‐a desfăşurat
d
în condiţii de vizibilitate destul
d
de
precare1, însă nu calitatea fotoggrafiilor a intteresat, ci evventualele probleme în aachiziţia de date.
d
Aşa
cum s‐a anticipat, dee altfel, au fo
ost problemee cu vibraţiile (generate atât de motoorul avionului, cât de
presiuneea aerodinam
mică la vitezză), cât şi ccu unghiul de fotografie
ere, care nu era tocmai vertical.
Vibraţiilee sunt fenom
menul cel ma
ai grav, fiindccă se repercu
utează asupra clarităţii im
maginii (focus).

1

Dar maii bune decât condiţiile
c
din restul
r
lunii no iembrie, lună dominată, în Câmpia Româână, de ceaţă.

