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ad'esez 
te or ~ popoare or ef Of de s te $ guve ne 
parlamenlelor oamenl or POittlCI de pretutmde I 
IOca 0 data , chemarea de a ne um eforturlle 51 de 
a actiona pentru opnrea cursei iratlonale a 'inar
maritor $i pentru trecerea la intelegeri si masuri 
concrete de dezarmare nucleara ~i conventionala, 
pantru eliminarea pericolului nuclear,. pentru apa
rarea dreptului suptem la viata ;;i la pace al tutu-

Q d abers t (Ie (le::u _a e ~ 

::old e In memorie vibranlul mesaj de pace ror oamenilor ~i natiunilor". A$adar, in contextul 
e secretarul general al partldului, tovara5ul act l:Ia I al situatiei internationale, se impun in con-

sp e-e e plu capac la ea de ' nzes rare' dome
mu dlstrugerll a nUl porta on . I po I Imag na 
,esne Cit rau ar putea e aduce omenlr l ' In cazul 
in care ar f~ foloslt intr-un razbol. Cite locurnte 
cite ora~e sau cite zone loculte ar dlsparea litera -
mente de pe suprafa(a Pamintului, cita investltle 
de munca p~nica s-ar anula in c1teva ore daca 
un astfel de instrument al razboiulul ~i-ar de
clan~a capaeitatea lui de distrugere? Ca sa nu 
mai vorbim de vietile omen~ti care ar fi primele 
victime ale acestei suprarealizari a tehnicii mo
derne. lata de ce sintem de parere ca, alaturi de 
eelelalte forme de a convinge opinia publica de 
inutilitatea !;>i pericolul inarmarilor, revista noastra 
i~i aduce a modesta contributie la con~tientizarea 
maselor populare, in special a tineritor, infati~ind 
acest odios potential tehnic existent la ora actu
ala pus in slujba razboiului. 

_ Ce.au~scu, la Marea adunare populara a tinuare masuri sustipute penlru salvgardarea pa-
~ , munch din Capitala consacrata rele- cii, pentru instaurarea unui climat de intelegere $i 

u u d n 23 noiembrie, prin care se aducea cooperare intre tari, pentru initietea de actiuni 
Un a i ntregii lumi hotarirea Romaniei so- concrete in vederea reducerii 5i eliminarii enor-
e a urma neablitut, prin fapte, politica melor stocuri de armamente r;;i in special a arme.-
nta profund umanista, dedicata padi, lor nucleare. 
ei libere ~i independente a unui viitor in revista noastra, revisla relativ tinara , am infa-

: e iberat de spectrul razboiului. Actul de ti$at, alaturi de reprezentative realizari din dome-
sem Ificatie politica si de larga rezonanla niul constructiitor navale, aeronautice ;;i feroviare, 

a onala, consfintit de intregul nostru popor, realizari ce atesta gradul inalt de performanta la 
educere. in mod unilateral, cu 5% a arma- care s-a ajuns pe plan mondial - ;; i eil,emplificari 
e or electivelor si cheltuielilor militare ale ale modului in care sint inveslite enorme cheltu-
~ astre demonstreaza cu puterea de convin- ieli materiale $i eforturi spirituale pentru realiza-
a [aplelor voinla neabatuta a tuturor oame- rea unor mijloace tehnice distructive. Este cutre-

uncii din tara noastra de a-$i consacra murator !;>i poate mult mai convingator dedt slm-

Poporul nostru a fost confruntat, de-a lungul 
istoriei, de grele ineereari care leau invatat sa 
pretuiasca mai mult dedt orice pacea. Niciodata 
el nu a luptat dedt pentru libertate !;>i indepen
denta, pentru a-~i ci~tiga drepturile sale inaliena
bile la 0 viata mai buna ;;i mai prospera. 

Siirbatorim in aceasta perioada Marea Unlre 
din Decembrie 1918, act de suprema incununare 
a luptei multiseculare a poporului nostru penlru 
intregire nationala ;;i demnitate, moment semmfl
cativ $i simbolic in cursul mereu ascendent al IS
toriei noastre. in aceste momente, cind gindurile 
noastre de pioasa recuno~tinla se indreapta spre 
cei cazuli la Mara$esti, Marasti 5i Oituz, la cel ce 
pe Cimpia Liberta!ii de la Alba-Iulia consfinteau 
dorinta cea mai fierbinte a tuturor romanitor pen
tru unitate r.!alionala, cea mai aleasii preluire PEl 
care le-o putem aduce este sa ne inzecim efortl1-' 
rile pentru ridicarea Romaniei pe noi culmi de c -
vilizatie ~i progres, demonstrind in acest fel voca
lia pa;;nica, constructiva a poporului roman 

capacita!ile materiale $i spirituale construc- plele afirmaW sa constati ca in lenl'lica militara la 
a$OIce a societalii noastre socialiste multila- ora actuala se investesc cele mai mari bugete $i 

ezvoltate pe coordonatele majora trasate se aloca cea mai inalta competenta ;;tiintifica. 
el de-a! XIII-lea Congres al partidului. Tinere- Aceste realitati nu irebuie in nici un caz ocolite. 

patnel noastre, chemat sa-$i exprime optiunea Ele fac parte , din nefericire, din situatia actuala 
cadrul referendumului, a n3spuns printr-un internationalaJ deosebit de complexa, tensionata 

Icativ ~i unanim DA initiativei de pace a to- $i impregnata de cele mai cumplite paradoxuri. 
$ I Nlcolae Ceau,escu, con~tient de faptu! Caci este un paradox de netagaduit laptul ca, in 
e-a lungul isloriei vlctimele cele mai crunt 10- timp ce pe intreaga planeta se ridica din ce in ce 
de 'azboi s-au dovedlt a fi tinerii. A;;a cum mai viguros glasul popoarelor pentru pace, se 

a ca cu deplina luciditale $i realism secretarul realizeaza cu enorme sacrificii materiale ~i spiri-
e ra l al partidului, tovara$ul Nlcolae tuale cele mal sofisticate arme de distrugere in 
~CU, la Marea adunare popu!ara din Capi- masa Este un paradox faptul ca, d~i exista in 

d n 21 noiembrie a.c " .. lntelegem ca masurile lume zeci de milioane de anallabeti, 0 armata de 
ca e Ie ia Romar)ia nu pot schimba cursul de oamen i de $tiinta esle mobilizata sa-$i cheltu-

a e dar am ajuns la concluzia ca pot exer- iasca intelrgenta $i capacitatea creatoare pentru 
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PROGRAMUL ACTIVITA II COMPETITIONALE - 1987 
OACIADA" - CAMPIONATUL 

BLiCAN DE MICROMODELE 

It't'~a pe asocja~ i e pi na 1a 
«:..c:~ pe J ude~ pina la 
r...ip~ semlfinala Slin ic 
e'f.3-;;:J. (,nala Slinic PrahOYil 

REPU· 

. 15.11 1 
15.IV 

22- 23. IV 
H - 26.IV 

_ OAClADA" - CAMPIO NATUL REPUBLI· 
::AN DE AEROMODELE RADIOCOMANDATE 

- !""'...l:.:n pe asocia{ie pi n! 13 
- e'Ui;).ii pe l ude ~ pi na la 
- '1;:;.,a. fli'lala Deva 

1.V 
1. VI 

4-7.VI 

DACIADA" - CAMPLONATUL REPUBLI· 
CA" DE AEROMOOELE CAPTIVE 

- !~~ p~ a.s oc j a~le pina Ja 
- ~Q~a pe l ude~ pina la 
- e!~:pa flnala Pucioasa 

1.VI 
15.VI 

1-S.VII 

OACIADA" - CAMPIONATUL REPUBLI· 
CAN DE AEROMODEL~ ZBOR LlBER 

- e~pa pe asocia,ie pina 13 
- It" ... p.a pe Jude{ pi na la 
_ e-:':1pa sernlfinala cl. F.I. A .. Ploielti 
- etap.: (I na la Ploie~ti 

3D.VI 
12.VII 
22.VII 

23 - 26.VII 

DACIADA" - CAMPIONATUL REPU· 
ICAN DE NAVOMODELE PROPULSATE 

_ eapa pe ~ocia~ie pi na la 
- eapa pe lude~ pina la 

1.VII 
19.VII 

in aclivitatea de creatie. tehnlca de 
a sfir$itul secolului 19 $i inceputul 
;ecolului 20. vizind cucer irea .aeru
", se inscrie ;;i judetul Bacau care, 
Jrln realizarea pe teritoriul sau a 
mui aparat de zbor mai greu decit 
3erul. merila a avea rezervata a pa- . 
;'''13 in istoria aviatiei romane;;ti. 

Dl sparit i a inventatorului, !ipsa 
iparatu lui de zbor sau a unor com
Jonente din acesta, i,nexistenta unor 
jocumente probatoare nu pot con
i tui motiv de contestare a acestor 
·eaHzari. 

Ex,sta in viata un martor care a 
131 at meserie de la inventator $i 

:orstructor $i -a ascultat explicatiile 
jate de acesta cu privire la con
; uelle si functionare, av ind in fata 
J a din . .zburatoare". 

Sint de asemenea cetaten i ce cu-
10SC bine activitatea desfasurata de 
,cest neobosit taran care a dovedl l 
; deosebit simI tehnic. fiind capa
l sa'n e'e s "gur, sa prac Ice si sa 

oa~e do e e, 

• - et apa se mifinala Bacau 
- e tapa fin a La Bacau 

11 - 13.VIII 
14- 16.VIII 

6. " DACIADA:' - CAMPIONATIJL REPUBLI· 
CAN DE NAVOMODELE VELIERE ~I FSR V 

- e~apa pe asoc iat ie pina la 
- etapa pe j u de~ pina Ia. 
- etapa fi nala Nept un 

2.V III 
16.VIII 

2-6.IX 

7. ,;OACIADA" - CAMPIONATUL REPUBLI· 
CAN DE AUTOMODELE RADIOCOMAN· 

DATE ' 

- etapa pe asoc iape pina la 
- etapa pe jude ~ pina la 
- etapa semif inala Timi~oara 
- et apa se mifina la One~ti 
- e~apa sem Ifi nala Pite~ti 
- etapa fin ala Rm.Vilcea 

1.IV 
1S.IV 

24-26. IV 
26- 2B.VI 

17- 19.VII 
27- 3D.VIII 

B . .. DACIADA" - CAMPIONATUL REPUBLI· 
CAN DE AUTOMODELE CAPTIVE 

- - ecapa pe asoci a~i e pina la 
- e tapa pe Judef pina fa 
- e tapa fi nafa Bucure$ti 

19.VII 
1.VIII 

2S~27.IX 

9 . .. DACIADA" - CAMPIONATUL REPUBLI· 
CAN DE RACHETOMODELE 

- etapa pe a50c l a~le 

- etapa pe Judel 
- etapa (Inaja. Buz.iu 

5.VII 
26. VII 

12-16.VIII 

de$i se tragea dintr-o familie ne
voiasa si nu a avu! sprijin matenal 
din partea nimanui . a reu$it sa des
cifreze tainele complicate ale tehni
cii, sa creeze elemente noi $i sa re
produca ceea ce a vazul. 

Din declaratiile mai multor ceta
teni care fie ca I-au cunoscut bine 
pe Gheorghe Virlan, fie ca au vazut 
o .,zburatoare" la fieraria de Iingii 
casa piirinteasca a acestui$!, au va
zul aripa de pe grinda fierariei, au 
ascultat ceea ce povestea el despre 
zborurile efectuate, sau au retinul 
din ceea ce Ie-au spus parinlii , re
zulta ca: 

- au fost construite cel putin 
doua variante de ,,zburatoare"; 

- s-au executat trei zboruri alit 
de pe dealu l ledera spre $coala, cit 
$i pe directia Bota $i Dorosan; 

- primu l zbor s-a efectuat noap
tea pentru a nu at rage spectatori : 

- zborurile au fast lansale viteza 
necesara oblinindu -se alit pnn· Irac
tarea cu cai cit s prin ac lonarea 

·=""""'Wo.S.IOOe a at ate a bord 

10. "DACIADA" - CAMPIONATUL REPU· 
BLICAN DE MODELISM FEROVIAR 

- etapa pe asocia~ie 
--- etapa pe rude~ pina la 
- etapa flnaL\ Bucure,ti 

3D.VI II 
1S.IX 

29-31 .X 

11 .• OACIADA" - CAMPIDNATUL REPU· 
BLiCAN DE A ERO. NAVO: AUTO ~I RACHE· 

. TOMODELE MACHETE 

- etapa pe 3soCiape pina la 27.VIII 
- etapa pe lude~ pin. la 1S.IX 
- etapa flnala Sa lonul Narlonal de Mod elism 8ucu-
re,ti 27.X-1 .XI 

FESTIVALUL SPORTURILOR 
TEHNICO·APLICATIVE , 

(aero . auto,navo ~i r'achetom odele) 
categoria 14-10. ani (toate categoriile de tineri) 
- etapa pe cerCUri teh nlco-aplicat ive. pina la 14.'1/1 
- etapa pe judet ~i munlcip iut Bucure~ti, 

pina la 12.VII 
- finala pe tara : Piatra Neam~ 31 .VII-1 .VIII 

CONC;:URS REPUBLICAN DE AUTO, 
AERO, NAVO ~I RACHETOMODELE 

DOTAT CU "CUPA ROMANIEI" 

- etapa pt! judet ~! mu nicip iu! Bucure~t l . 
pina la 13 1X 

- f1 nala pe ~ara: Ploie$ti 1-4.X 

fast de aproximativ 2 m, iar dupa 
desprinderea de tragatori, aceasta a 
crescut la cca 25 m datorita si exis
tenlei pantei dealulul, "zburatoarea" 
continu ind sa planeze ajutata de 
dispozitivele proprii; 

- "zburatoarea" era dotata cu 
roti, el ice, manete, pedale $i un sis
tem de transmisie pentru a realiza 
rotir~a elicei ~i comenzile necesare. 

Folosind datele furnizate de ceta
teni ;;i in special cele relatate de lo!,) 
Moise, ,.zburatoarea" pe care acesta 
a vazut-o in anii ul teriori avea urma
toarele caracteristici: 

- construC\ia era in principal din 
lemn-. avind unele elemente meta-
lice; . 

- .. :!buratoarea" era un monoplan 
cu fuzelajul in forma de suveica, cu 
rOli pentru aterizare $i elice; 

- pilotul avea la dispozitie pe
dale, man'ete si transmisi i cu ajuto
rul carora trebu ia sa controleze zbo
rul $i aterizarea; 

dimensiunile aproximatille 

CONCU RS URI REPUBLICANE 

a) aero modele 
- tinala pe ta ra: in tabara de 'lara a eN O.P Sibtu 

b ) ~utomode!e 
- finala pe ~ara: In tabara de vara a C.N.O P N<ivoc:iaf, 

c) navomodele . 
- fi na la pe ta ra. : In tabara de vara e N 0 P 8i.~ 

Amilr'a 

CUPA VOI NTA AERO, AUTO, NAVO, 
RACHETOMODELE 

a) aeromodele ,i rachetomoclele: 
- etapa pe asodat ie sportiva . pina la 2" 
- flnala pe ~,a : Deva 6- '" 

b) navomodele 
- etapa pe uocla~ie spo rt iva pin a la 28 
- finala pe pra: Mangalia _ 29-30 • 

c) automodele 
- etapa pe asociarie sporti vi , pina la 27 
- finala pe ~ra : Arad 2<4- 25. ,. 

CUPA U.T.C. LA MACHET E, iN CADRUl 
SALONULUI NATIONAL DE MOOELISM 

- flna la pe ~ara : Bucure~ti 27.X- 1 • 

CUPA MI NISTERULU I EDU CATIEI 
$1 iNVATAMiN T ULUI 

in taba ra nat iona!a ,,~oala ~r cosmosul" 
1i'gov i~te 20- 26.11 

- coarda maxima a aripi i - 2 m 
- sectiun ea lu zela ju l ui 

0,8 x 0,8 m. 
Legat de l aptul ca Gheorghe Vir

Ian s-a nascut in anul 1881, ca a 
construit ,,zbu ratoarea" la casa pa
rinteasca, ca a luat parte la prirnu 
razboi mondial, a fost prizonier s 
dupa razboi nu s-a mai ocu pat d 
problema zborului, rezul ta ca aclll! ~ 
tatea sa in domeniul aeronautic s 
poate incadra intre anii 1899- 191 

Acest lucru nu pune in discut 
problema unor priori tali, ci vine s 
conlirme laptul ca pe l ot teritor u 
tarii a existat preocu pare fata d 
creatia tehni ca in general :;;i crea\la 
aeronautica in special $i ca in pa" · 
teonul eroilor zborului -ar pulea II i 
scrise multe ' nume ramase necuno 
cute pina azi. 

Pentru aceasta · cercetarile ar p 
tea continua atit la Unguren- c· 
aile parti ~ i poate ne-am con>ln£j 
ca la romani aviatia a aparut ca 
vocatle. 

In VJRGILIU VI a 

es 
or şe O de e 9 

be 
Sp e e e p ca a a ea de es ra e 
nud struger I a unu po ta on ill po 

e memorie vlbrantul mesaj de pace 

parlamente or oame or PO ICI de p el nde"! 
incă o data chemarea d a ne uni efortUrile SI de 
a acţiona pentru oprirea cursei Iraţionale a l nar
mărilor şi pentru trecerea la inţelegerl ŞI masuri 
concrete de dezarmare nucleară şi convenţlonala, 
pentru eliminarea pericolului nuclear , pentru apa
rarea dreptului suprem la viaţă şi la pace al tutu
ror oamenilor ŞI naţiunilor". Aşadar, in contextul 
actl:lal al situaţiei internaţionale , se Impun in con
tinuare măsuri susţinute pentru salvgardarea pa
cii, pentru instaurarea unui climat de inţelegere şi 
cooperare intre ţari, pentru iniţierea de actiuOl 
concrete in vederea reducerii şi eliminărII enor
melor stOCUri de armamente şi in special a arme· 

esne Cit rau ar putea e aduce o enlm cazul 
In care ar fi folosit intr-un razboI. Cite lOCUI e 
cite oraşe sau cite zone locuite ar dispărea II era -
mente de pe suprafa(a Pămintulul, cită investtţ l e 
de muncă paşnică s-ar anula in citeva ore dacă 
un astfel de instrument al războiului şi-ar de
clanşa capacitatea lui de distrugere? Ca să nu 
mai vorbim de vieţile omeneşti care ar fi primele 
victime ale acestei suprarealizări a tehniCII m0-
derne Iată de ce sîntem de părere că, alături de 
celelalte forme de a convinge opinia publică de 
inutilitatea şi pericolul inarmărilor, revista noastră 
işi aduce o modestă contribuţie la conştientizarea 
maselor populare, in special a tinerilor, înfăţIŞind 
acest odios potenţial tehnic eXistent la ora actu
ală pus in slujba razboiului. 

retarul general al partidului, tovaraşul 
Ceauşescu, la Marea adunare populara a 

uncli din Capitală consacrată refe
d n 23 noiembrie, pnn care se aducea 

n a intregii lumi hotărîrea României so-
de a urma neaMtut, prin fapte, politica 

'-.. "'~ .. ,'." profund umanistă , dedicată păcii , 
el libere şi independente a unui viitor 
e berat de spectrul războiului. Actul de 

lor nucleare. 

emOlficaţle politică şi de largă rezonanţă 
a onal ă consfinţit de întregul nostru popor, 

cere in mod unilateral, cu 5% a arma
e efectivelor şi cheltuielilor militare ale 
" astre demonstrează cu puterea de convin
a I ptelor voinţa neabatuta a tuturor oame-

in revista noastră , revistă relativ tinară, am infa
tişat, alături de reprezentative realizari din dome
niul construcţiilor navale, aeronautice şi feroviare, 
realizări ce atestă gradul inalt de performanţa la 
care s-a ajuns pe plan mondial - şi eXemplificari 
ale modului în care sint investite enorme cheltu
ieli materiale şi eforturi spirituale pentru realiza
rea unor mijloace tehnice distructive Este cutre
murător şi poate mult mal convingător decit sim
plele afirmaţii să constaţi ca in tehnica militara la 
ora actuală se investesc cele mai mari bugete şi 
se alocă cea mai inaltă competenţă ştiinţifica. 
Aceste realităţi nu trebuie in nici un caz ocolite. 
Ele fac parte, din nefericire, din situaţia actuală 
internaţională, deosebit de complexă , tensionată 
şi impregnata de cele mai cumplite paradoxuri. 
Căci este un paradox de netăgăduit faptul că , în 
timp ce pe intreaga planeta se ridică din ce in ce 
mai viguros glasul popoarelor pentru pace, se 
realizează cu enorme sacrificii materiale şi spiri
tuale cele mai sofisticate arme de distrugere in 
masâ. Este un paradox faptul că, deşi exista În 
lume zeci de milioane de analfabe\i , o armata de 
oameni de ştiinţa' este mobilizată Să-Şi cheltu
iasca Inteligenţa ŞI capacitatea creatoare pentru 

Poporul nostru a fost confruntat, de-a lungul 
istoriei, de grele incercări care l-au învăţat să 
preţuiască mai mult decît orice pacea. Niciodata 
el nu a luptat decit pentru libertate şi indepen
denţă, pentru a-şi ciştiga drepturile sale inaliena
bile la o viaţa mai bună şi mai prospera. 

uncli din ţara noastră de a-şi consacra 
capacitaţile materiale şi spirituale construc

a societăţii noastre socialiste multila
rlo'""\lt,.t,, pe coordonatele majore trasate 
de-al XIII-lea Congres al partidului. Tinere-

pat e noastre, chemat să-şi exprime opţiunea 
cadrul referendumului, a raspuns printr-un 

" _ _ , " __ ,Ii .. şi unanim DA iniţiativei de pace a to-
Nicolae Ceau,escu, conştient de faptul 

lungul istoriei Victimele cele mai crunt 10-
de mzboi s-au dovedit a fi tinerii. Aşa cum 

cu deplină luciditate şi realism secretarul 
al partidulUI, tovarasul Nicolae 

la Marea adunare populară din Capi-
21 noiembrie a.c " .. inţelegem ca măsurile 
e la România nu pot schimba cursul de 
dar am ajuns la conclUZia ca pot exer

Sărbătorim in această perioadă Marea Unire 
din Decembrie 1918, act de supremă incununare 
a luptei multiseculare a poporului nostru pentru 
intregire naţională şi demnitate, moment semn f
cativ ŞI simboli~ in cursul mereu ascendent al IS
toriei noastre. In aceste momente, cind gindUrile 
noastre de pioasa recunoştinţă se îndreaptă spre 
cel căzuţi ia Mărăşeşti, Mărăşti şi Olt uz, la cel ce 
pe Cimpia libertăţii de la Alba-Iulia consfin\ea 
dorinta cea mai fierbinte a tuturor românilor pe 
tru unitate r.laţionaIă, cea mai aleasâ preţuire pe 
care le-o putem aduce este să ne inzecim efor ~ 
riie pentru ridicarea României pe noi culmi de c
vil!zatie ŞI progres. demonstrînd în acest fel voca
ţia paşnlca, constructivă a poporului roman 

ot demonstra ca trebuie Inventarea unor mi' l oace Li:.....:m~a'-'l-'s;;,,;o;;,,;f~is"'t;.:ic:..;at=e....:d::.:e:::.....::u;..;co:.l-________ ~ ___ ~~~_..:..::";"'::-=-':"":'::'::"'::'::"':::..:.J 

~ pe asOC i aţ i e p i nă !a 
~ p~ l ude ~ pina la 

CUp.l: ,emi(inal a SIăn ic 

a;:.) (l"aJa SIăn ic Prahova 

15.111 
l S, IV 

22- 2J .IV 
H-26.IV 

• t».ClADA" - CAMPIONATUL REPUBLI
:AH D E AEROMODELE RADIOCOMAN DATE 

- ~l pe a.socia~ i e pina la 
eta.~ pe jude ţ pina la 

_ _ ~ fmab Deva 

1.V 
1, VI 

4- 7,VI 

OACIADA" - CAMPIONATUL REPUBLI
CA'" DE A EROMODELE CAPTIVE 

- _,,1.;).1 pe asocJaţ l e pina la 
_ f!Qja pe lude ~ pÎna la 
- efJ,~ loala Pucioasa 

1.VI 
l SVI 

l-S.VII 

DACIADA" - tAMPIO N AT UL REPUBLI
C AN DE AEROMOOEL~ ZBOR LIBER 

- e~ pe a50c ia~ ie pÎna la 
- eu.~ pe Jude ~ pi na la 
- ft.1:l'a. \emlflnala c I. F.I.A., Ploie~ ti 
- e- i.?! (Ioilla Pl oieş ti 

30 VI 
n.Y11 
22,VI I 

2l - 26.VII 

DACIADA" - CAMPIONAT UL REPU
ION DE NAVOMODELE PROPULSATE 

- &&.pa ?e a$ocia~ ie pina la 
- ea.c;.a pe Jude~ pina la 

1.VII 
19.VII 

'n activitatea de creaţi e, tehni ca de 
a sfîrsltul secolu lui 19 ş i Începutul 
;8Colului 20, vizind cu ceri rea .aeru
l> se inscr ie ş i judeţ u l Ba'cău care, 
~r n realizarea pe teritoriu l său a 
jnui aparat de zbor mai greu decit 
:lerul, merită a avea rezervată o pa
~ nă in istori a aviaţie i romaneşti , 

D spa riţia inventator u lui, l ipsa 
iparatulu i de zbor sau a unor com
Jonente din acesta, in ex i ste nţa unor 
jocumente probatoare nu pot con
; ui motiv de contestare a acestor 
'ealizări 

Ex stă in v iaţă un martor care a 
"'~ălat meserie de la inventator şi 
:0 s ructor şi a ascultat explicaţiile 
:Ia e de acesta cu priv ire la co n
; uc\'e SI funcţionare . av ind În fată 
J a dm ,,zburatoare". 

Sint de asemenea cetăţe ni ce cu 
'ose bine actIVItatea des făşurată de 
;ces neobOSI ăran care a dovedit 

deosebi slm tehniC fi nd capa
J sa'" e'e s rgu' sa prac Ice Si sa lea 7eze uC r d oate dome 

6. " DACIADA:' - CAMPIONATUL RE PUBLI
CAN DE NAVOMODELE VELIERE Ş I FSR V 

- etapa pe asoci aţ I e pi na la 
- e tapa pe iu de ~ pina 13 
- etapa fin al a Nep t un 

2.VII I 
16,VI II 

2-6 IX 

7. ,,-DACIADA" - CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DE AUTOMODELE RADIOCOMAN

DATE 

- e t ap'" pe asoci a~ ie pina la 
- etapa pe j u deţ pina la 
- - et apa semifina la Ti mişoara 
- etapa semifinala Oneşti 
- e ta pa semifinală Pi teşti 
- e tap'" finala Rm .Vilcea 

1. IV 
15,IV 

H - 26,IV 
26- 28.VI 

17- 19 VII 
27-JO.VI II 

B. " DACIADA" - CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DE AUTOMODELE CAPTIVE 

~ etapa pe asociaţie pîna la 
- et apa pe l udeţ pÎna la 
- etapa fin ala Bucureşti 

19.VII 
1. VIII 

25~27.IX 

9 .• DACIADA" - CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DE RACHETOMODELE 

- etapa pe asoci aţie 

- etapa pe ludef 
- eta pa {ln al ă Buzău 

5,VII 
26 VII 

12-16,VII I 

deşi se trăgea dintr-o familie ne
voiaşă ş i nu a avut sprij in materi al 
din partea nimăn u i , a reu ş i t să des
cifreze tainele complicate ale tehni
cii , să creeze elemente noi ş i să re
producă ceea ce a văzut. 

Din declaraţiile mai multor cetă
teni care fie că l-au cunoscut bine 
pe Gheorghe Viri an, fie că au văzut 
o ,,zburătoa re" la f i erări a de Iingă 
casa p ăr i n tească a acestu ij!, au vă
zut ar ipa de pe grinda fierăriei, au 
ascultat ceea ce povestea el despre 
zborurile efectuate, sau au reţinut 
din ceea ce le-au spus păr i nţ i i , re
zultă că: 

- au fost constru ite cel puţin 
două variante de .,zbu rătoa re": 

- s-au executat trei zboruri atit 
de pe dealul ledera spre şcoală, cît 
şi pe d i recţ ia Bota ş i Doroşan ; 

- pri mul zbor s-a efectuat noap
tea pentru a nu atrage spectato ri, 

- zborurile au fost lansate, viteza 
necesara obllOindu-se ati pfln rac
area caII , ci 51 pran ac looare" 

a a'e la cord 

- etapa pe aSOCIa ţ i e 

~ etapa pe j"u de ţ p ină la 
- et apa fi n a l ă Bucureşti 

l O,VI II 
15.IX 

29- 31,X 

11. "DACIADA" - CAMPIONATUL REPU
BLICAN DE A ERO, N A VO,' A U TO Ş I RACH E

TOMODELE M ACHETE 

- etapa pe asoc i aţie pina la 27.YIII 
- eta pa pe ju deţ. pină la 15.1X 
- eta pa fl nala. Salon ul Na~ lonal de Modelism 8ucu~ 
. e J ti 27,X- 1,XI 

FESTIVAL UL SPORTURILOR 
TEHNICO-APLICATIVE , 

(ae ro , auto, navo şi rachetomodele) 
categoria 14-10, ani (toat~ categoriile de tineri) 
- etapa pe ce rCUri teh nlCo-aphcat lve , pina la H .VI 
- etapa pe J u d e ~ şi mUn lc. ipiu! Bucureşt i , 

pi na 1. 12,VII 
- fi nala pe rara : Piat ra Neamţ 31 .VII- 1.VII I 

CONC;:URS REPUBLICAN DE AUTO, 
AERO. !'jAVO ŞI RACHET OM ODELE 

DOTAT CU .. CUPA ROMÂNIEI" 

- e t apa pe' jude ~ ş ! muniCipiu! Bucure şt i. 
pina la 11 lX 

- fi na la pe ţara; Ploieşti 1- 4.X 

fost de aproximativ 2 m, iar d u pă 
desprinderea de t răgători, aceasta a 
crescut la cca 25 m datorită şi exis
tenţei pantel dealulUI, "zburătoa rea " 
continuînd să planeze ajutat ă de 
dispozitivele proprii; 

- "zbu răto area" era dot ată cu 
roţi , el ice, manete, pedale şi un sis
tem de transmisie pentru a real iza 
roti rea eli cei şi comenzile neces are, 

Folosind datele fu rnizate de cetă
ţeni şi În special cele rel atate de Ion 
Moise, ,,zburătoarea" pe care acesta 
a văzut -o in anii ul teriori avea urmă
toarele caracteristic i : 

- constru cţ i a era in princi pal din 
lemn, avînd unele elemente meta
lice; 

- ,,~burătoarea" era un monoplan 
cu fuzelajul in formă de s uveică , cu 
roţi pentru aterizare şi el ice; 

- pilotyl avea la dispoziţ ie pe
dale, manete ş i transmisii cu aj uto
rul căro r a trebu ia să controleze zbo
rul si aterizarea: 

dimensiun le aproxima I e 

a ) aeromodele, 
- finala pe ţa ra : In tabara de lI ara a eNO P Si 

b) ~utomode'e 
- fi nal. pe ţan : In tabăra de vara a eNO P N;i_ 

c) navomodele , 
- final a pe ~a r;i, : In tabara de vara CN O fi' B.i.ne: 

Am ara 

CU PA VOINTA AERO, AU TO, NAVO 
RACHETOM ODELE 

a) aeromodele ş i rachetomode le: 
- etapa pe asoc i aţie sport iva, pina la 2.04 
- finala pe ţa ra : De va 6- ~ , 

b} navomodele 
- eta pa pe asoci aţie s po rt i vă p înă la re 
- f inala pe ţa ra: M angalia 29- )0 

c) automodele 
- etapa pe as ocia ţ i e s.portiv ă , pină la 2:-
- fi nala pe ţa ra : Arad 24- 25 :. 

CUPA U ,T, C. L A MACHETE, iN l;ADR UL 
SALON ULUI N AT!ONAL D E MO DELISM 

- finala pe ~ara : Bucureşti 27 X- l • 

CUPA M I NIST ER ULU I EDUCATIEI 
ŞI i N VATAMiNTULUI 

in taba ra na f io na!a "Şcoala ş i cosmosul" 
Tîrgovişte 20- 26 .., 

- coarda maximă a arip ii - 2 m 
- sec ţiu n ea fu ze l aju l ui 

0,8 x 0,8 m. 
Legat de fapt ul că Gheorghe Vir

lan s-a născu t in anul 1881, că a 
constru it "z bu rătoarea " la casa pa
rintească , c ă a luat parte la primu 
războ i mondial , a fost prizonier s 
d u p ă războ i nu s-a mai ocupat de 
problema zborului, rezult ă că actlv
tatea sa În domen iul aeronaut ic 5 
poate incadra intre anii 1899- 191 

Acest lucru nu pune În discu 
problema unor priorităţi, ci vine s 
confi rme faptul că pe tot teritor u 
ţări i a existat preocu pare faţă oe 
creaţ i a tehn ică in general ş i crea a 
aero na utică in special ş i că În pa"
teon ul eroi lor zborului ar pu tea f -
scrise multe ' nume rămase necuflos 
cu te pină azi. 

Pentru aceasta ' cercetările ar 
tea cont inua at it la Ungure 'l c-, 
alte pă rţi şi poate ne-am co , ; 
că la rom âni aviatia a aparut ca 
vocaţ.e 

http:20-26.11
http:27.X-l.XI


. , 

.. -CUIRASATELE ·_ JAeON:EcE DIN 
CLASA Y Al\1ATO 

" una aprilie 1945 Marina Imperiala 
aponeza losta stapina a Pacificului in 
'9~2, incela sa mai existe. Citeva unitali , 
scapate ca prin minune din marile batalii 
a.a e ale celor 4 ani de razboi, erau vi

na e de aviatia americana in porturile'ja
;laneze intre acestea a nava cu tolul re
!:1arcablla: YAMATO 

Conslruit pentru a Ii em brionul super
clllrasatelor ce trebu iau sa asigure supre
malla japoneza in Pacilic, YAMATO a 
'ost proiectat pentru a .Ii cel mai mare, 
...,a, puternic inarmal ~i mai bine aparat 
CUlrasat al epocii ~i era. Cu un deplasa
ment de 73000 lone, a lungime de 263 
metn $i 9 tunuri de 460 milimetri, sur
e asa orice nava de acest tip a aliatilor. 
'''\Ial Irebuiau construite patru nave: 

aoua au lost lerminate, YAMATO $i 
MUSHASI, iar a treia, SHINANO, a losl 
ranslormala in portavion. La a patra 
nava s-a renunlat inca din 1942. 

MUSASHI a fosl scufundat de aviatie 
dupa ce incasase un numar impresionant 
de bombe ~i torpile la 24 octombrie 1944 
in timpul bataliei din Golful Leyte. 

in aprilie 1945, eei 3332 de membri ai 
echlpajului lu i YAMATO aveau sa pri
measea urmalorul ordin din partea amira
ulUI Toyoda, comandantul Flotei Combi
"ate: ". .. Soarta Imperiului nostru depinde 
de aceasla singu ra actiune. Ordon Forlei 
de Atae Speciale sa realiAeze in Okinaw<\ 
cel mai Iraglc ~i erolc alac al razboiului. 

e Yom concentra lortele noastre navale 
onperiale in acest atac ~I vom continua 

marelele frad it ii ale Fortei Maritime Impe
.. ale facind ea gloria ei sa fie ve$nic po-

men ita". 
Fortele americane, cu 0 superio,i tate ~ 

navala $i aeriana zdrobitoare, debarcav in 
Okinawa Fara nici 0 posibilitale de a opri 
acest alac, amiralitalea japoneza decide 
un atac sinuciga$ al tuturor navelor ra
mase dis,ponibile,putine $i in aeea situ a
tie practic inutile. 

S-a facut alimentarea cu combustibil 
numai pentru drumul de ducere $i la ora 
13 a zilei de 6 aprilie, viceamiralul Ku
saka, ~elul statu lui major al Flotei Combi
nate, a urcat la bordul cuirasatului Ya
maID pentru a anunta planul de lupla $i 
a-$i lua ram as bun de la tali membrii 
echipajului. Ace$tia Irebuiau, dupa ce vor 
trage toate proiectilele disponibile, sa de
barce $i sa parlicipe ca iofanteri~ti la 
apararea Okinawei. $eful slatului major 
s-a rugal ca exemplul lor de lupta pina la 
ultima sutlare sa fie urmat de intreaga Ja
ponie. 

La 15.20 sub protectia a doua hidroa
vioane ~i sase distrugaloare YAMATO ri
dica ancora. La 18.30 hidroavioanele des
copen!i doua submarine inamice in Slrim
toarea Bungo $i YAMATO incepe sa navi" 
gheze in zigzag cu 0 viteza de 22 de no
duri (aprox. 40 km/ora) . La: 20.20 rada
rele. hidroloanele $i telemelrele detec
leaza submarine in urmarire. La ora 21 .30 
pleaca primul rilPort aliat despre forta de 
atac speciala . In jurul noplii sose~te un 
mesaj incurajator . despre marile pierderi 
cauzate alialilor de caIre lortele aeriene 
(karT)ikaze). Comandamentul nu prevede 
nici un fel de escorta pentru a doua zi . 
Toale avioanele disponibile vor fi anga-

a e aC1 ~ CO"! '3 pona oa"e 0' a~e
'Icane To uS a doua z' ;I'lre 630 s 
o OIl a lormalle de 12 aV10ane de vina

[Oare i$i laee de doua oti apantia pentru 
a dlstruge eventualele avioane de ,ecu
noa$tere ale inamicului. Cerul era loarle 
acoperit, cu nori jO$i , la 1 000-1 500 
metri. De doua ori, la 7.15 $i la 10.14, au 
fost semnalate hidroavioane americane in 
recunoa~lere. La 11.14 opt avioane de vi
naloare inamice isi fac aparitia, urmate 
curind de inca zece. Anticipind un alac, 
amiralul Ito, comandantul Fortei de Atac 
Speciale, raporteaza comandamentului, 
iar la' 12. 10 distrugat0.rul ASHASHIMO , 
ramas in urma datorita unor avarii la ma
$ini, raporteaza ca este atacat de avioane 
de bombardament in picaj. La 12.21 Iri
mite ultimul mesaj, raportind 30 de 
avioane ce yin dinspre est. 

La 12.32 situatia devine dramatica, 150 
de avioane apar din nori la 20 kilomelri in 
fala flotei. Este momentul de a ineerca 
noile proiectile San-shiki pentru marile 
lunuri de pe YAMATO. Dar norii au stin
jenit tragerea, iar radarul nu era destul de 
precis pentru a asigura a ochire eficienta. 
Cind armamentul an tiaerian a deschis fo
cui era 12.34 ~i navele a'veau 24 de no" 
duri. La 12.41 primele doua bom be if 10-
vesc pe Yamato in zona celei de-a doua 
turele, facind praf ~i pulbere tot arma
mentul antiaerian din zona . Citeva minute 
mai tirziu a .torpila love$te in babord $i 
nava incepe sa ia apa. Concomitent dis-

. trugatorul YAHAGI esle Iqvit de a lorpiia 
~i este nevoit sa stopeze. Inca a torpila $i 
a bomba if scufunda. Distrugat0rul HA
MAKAZE este ~i el scufundat de a 
bomba. 

Citeva minute inainte de 13.00 viceami
ralul Ito ordona sclJimbarea directiei de 
drum $i profitind de un scurt respiro, 
contraamiralul Komura , comandantul es
cortei de distrugatoare, vrea sa treaca la 

!)Cry. .... ;..0"'"" esco"·o" dar a.... re ,:j. ~e: 

d lerote aDaf peste 100 de a oa ~e 5 
ZUTSUKI esre gra avana de 0 !>o~l: 
YAMATO invaluil de a ploale de ber.: 
prime$te inca doua lorplle in baberd 
al doilea val de atacatori sculunda C1 s:'" 
gatorul KASUMI. 

Un nou grup de circa 150 de avooa 
ataca la 13.30. Ca rezultat inca Ire tor::! 
lovesc in acela~i vatamal babord, vatu"" 
de apa imbarcat depa$ind capacita ea 
echilibrare prin umplerea tancuntor 
balast. Nava in cepe sa dea banda babe, 
Se inunda sala ma$inilor, iar una d r: 
cirme ramine imobila, afectind capac ~ 
tea de manevra aj,navei. Vlteza a los 'l: 
dt.sa ~i p ina la 111.02 ' Inca d:ei bernbe" 
doua torpile in Iribord de aceasla da a :: 
vesc nava. 0 torpila love$te din nou . 
babord $i vileza scade la 7 noduri. Sana 
babord devine atit de mare incit mitra l € 
rele anl iaeriene din acest bard nu c 
pol trage. La 14.17 a zecea lorpila allOQ 
nava $i da lovilura decisiva. Caplta"_ 
Ariga, comandantul navei , Ii raporteaz 
amiralu lui Ito ca nava nu mai poale fi sa 
vala. Auzind aceslea, amiral,u l a ordone 
sfalului tmijor sa le l l'ransfe~ pe un. dis 
Irugalor. EI s-a inchis penlru a medila . 
camer/! sa de su b punle: Capitanul Aflg 
a dal ordin de a fi legat de busola si aoc 
a ordonat adunarea echipajului pe punte 
Nava a continuat sa se bandeze, p. 
cind pro ieclilele din magaziile de mun' 
au incepul sa se rostogoleascii $i atune 
un sir de .nenumarate explozii au ump IJ 

cerulde flacari si lum. in cileva secund 
supercuirasatul a disparul in valuri. 

La 14.23 YAMATO disparea in urma 
zece torpile, sase bom l;>e, nenumara: 
proieclile de calibru mic, zeci de be,..., 
explodate alaturi. La atac au partlClpa 
180 avioane de ,vinaloare, 75 de bomba
diere ~i 131 avioane lorpiloare GrufT1a· 
Avenger din "FarIa de Portavioane Ra 
pide" a viceamiralu lui M.A. Mitscher 

n lu~a apriloe 1945 Marina Impe rială 
a;lO eza. fosta stăpină a Paciflculu i in 
~2. inceta sa mai existe Citeva un i tăţi , 

s.::apate ca prin minune din marile bătălii 
3 a e ale celor 4 ani de razboi . erau vi

-a e de aViaţia americană in porturile ' ja
~ eze intre acestea o navă cu totu I re
marcabila' YAMATO 

Construit pentru a fi embri onul super
CUirasatelor ce trebu iau sa asigu re supre
mat a japoneză in Pacific, YAMATO a 
fost pro iectat pentru a fi cel mai mare, 

a puternic inarmat şi mai bine apărat 
c;,Hrasat al epocii şi era. Cu un deplasa-

ent de 73 000 tone, o lungime de 263 
..,etri Ş I 9 tu nuri de 460 mi limetri , sur
c asa orice navă de acest tip a aliatilor. 
., ,lai trebuiau const ru ite pat ru nave: 
elouă au fost terminate, YAMATO şi 

USHASI, iar a trei a, SHINANO, a fost 
transformată in po rtav ion . La a pat ra 
navă s-a renunţat inc ă din 1942. 

MUSASHI a fost scufundat de aviaţie 
după ce incasase un num.ar impresionant 
de bombe ş i to rpile la 24 octombrie 1944 
'o ti mpul bătăli e i din Golful Leyte. 

in aprilie 1945, cei 3 332 de membri ai 
ech.pajului lu i YAMATO aveau să pri
mească următoru l ordin din partea amira
ulUi Toyoda, comandantul Flotei Combi
"ate: " .. . So arta Imper iului nostru depinde 
:le această s i n gu ră acţiune. Ordon Fortei 
de Atac Speciale să real izeze in Okinawa 
cel mai tragic şi eroic atac al războiului. 

e vom concentra fo rţele noastre navale 
",periale În acest atac ŞI vom continua 

...,ăreţele t radi ţ ii ale Fo rţe i Maritime Impe
• ale făc in d ca gloria ei să fie veşnic po-

-- - -
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1\1ATO 
menită " 

Forţel e americane, cu o superiori tate · 
nava l ă şi aeriană zdrobitoare, debarcal,J in 
Okinawa. F ără n ic i o pos ibilitate de a opri 
acest atac. am iralitatea japoneză decide 
un atac sinucigaş al tu tu ror navelor ra
mase disponibile, pu ţine şi in acea situa· 
ţie practic inutile. 

S-a făcut alimentarea cu combustib il 
numai pentru drumul de ducere şi la ora 
13 a zil ei de 6 aprilie, viceamiralul Ku· 
saka, şeful statului major al Flotei Combi
nate, a urcat la bordul cui rasatulu i Ya
mato pentru a anunţa plan ul de luptă şi 
a- ş i lua rămas bun de la toţi membrii 
echipajului. Aceştia trebuiau, după ce vor 
t rage toate proiectilele dis poni bile, să de
barce ş i să participe ca iofan terişti la 
apăra rea Okinawei. Şeful statului măjor 
s-a rugat ca exempl ul lor de l uptă pînă la 
ultima suflare să fie urmat de intreaga Ja
ponie. 

La 15.20 sub protecţia a două hidroa
vioane şi şase distrugătoare YAMATO ri
dică ancora . La 18.30 hidroavioanele des
coperă doua submarine inamice in Strîm
toarea Bungo şi YAMATO incepe să navi" 
gheze in zigzag cu o viteză de 22 de no
duri (aprox. 40 km/o ră) . La 20.20 rad a
rele, hidrofoanele şi telemetrele detec
tează submarine În urmărire . La ora 21.30 
pleaca primul raport aliat despre forţa de 
atac specia lă . in juru l no pţii soseşte un 
mesaj Încurajator . despre marile pierderi 
cauzate a liaţilor de către forţele aeriene 
(kamikaze). Comandamentul nu prevede 
nici un fel de escortă pentru a doua zi. 
Toate avioanele disponibile vor fi anga-

'il po~a, ca r a a-
r cane TotuSI a doua z '''tre 6 30 5 
'O 00. o formaţie de 12 aVIoane de vină
IOa re !ŞI face de două on apanlia pentru 
a distruge eventualele avioane de recu
noastere ale inamicul ui. Cerul era foarte 
acoperit , cu nori jo ş i. Ia 1 000-1 500 
metri. De două or i, la 7. 15 şi la 10. 14, au 
fost semnalate hidroavioane ameri cane În 
recunqaştere. La 11.14 opt avioane de vî
nătoare inamice iş i fac apariţ ia , urmate 
curînd de încă zece. An ticipînd un atac, 
amiralul Ito, comand antul Forle i de Atac 
Speciale, raporteaz ă comandamentu lui , 
iar la' 12.10 dist rugătorul ASHASHIMO, 
rămas in u rmă dato rită unor avarii la ma
şi n i, raportează că este atacat de avioane 
de bombardament În picaj. La 12.21 tri 
mite ult imul mesaj, raportînd 30 de 
avioane ce vin d inspre esl. 

La 12.32 situaţia devine dramat i că , 150 
de avioane apar d~n nori la 20 ki lometri În 
faţa flotei . Este momentul de a incerca 
noile proiectile San-shiki pentru maril e 
tunuri de pe YAMATO. Dar norii au st in
jenit trag erea. iar radaru l nu era destul de 
precis pentru a asigura o ochi re efi cient ă . 
Cind armamentul antiaer ian a deschis fo
cul era 12.34 şi navele aveau 24 dl) no
duri. La 12.41 primele două bom be il l o ~ 
vese pe Yamato În zona celei de-a doua 
turele, făci nd praf şi pu lbere tot arma
mentul antiaer ian din zonă . Cîteva minute 
mai tirziu o . to rpil ă loveşte în babord ş i 
nava incepe să ia apă . Con comitent d is
tru gătorul YA HAGI es te lov it de o torpi l ă 
şi este nevo it s ă stopeze. inca o torp ilă şi 
o bombă il s cu fundă. Dist ru gătlZl rul HA
MAKAZE este 'Şi el scufundat de o 
bombă . 

Citeva minute Înai nte de 13.00 vi ceami
raiul Ito ordonă sc lJ imbarea d i recţ iei de 
drum şi profit ind de un scurt respiro , 
contraamiralul Ko mu ra, com andantu l es
cortei de distru gătoare, vrea să treacă la 

-=~ _... esc .. dar c'" 
'efi e aDar pesle 

ZUTSUI< este gra a arta' <le o 
YAMATO invăluit de o ploa'e de 00 
primeşte incă două torplle in babo a 
al doilea val de atacatori scufunoa 
găto ru l KASUMI. 

Un nou grup de circa 150 de a ca 
atacă la 13.30. Ca rezultat incă tre lOr 
lovesc i n acelaşi văt ămat babord. o lu""'. 
de apă imbarcat depăşind capaclta ea 
echili brare prin umplerea tancuri or 
bal ast. Nava Începe să dea bandă babo'c 
Se in un dă sala maşinilor, iar una 
cirme rămîne i mo bi l ă , afectind capac il 
tea de manevră a"navei. Viteza a fos re 
dUsă şi p ină la 111.02" Încă t\-ei bomoe • 
două torp ile În tribord de această dată o 
vesc nava. O torpilă loveşte dm nou 
babord ş i viteza scade la 7 noduri. Banc 
babord devine atit de mare incit mi ra ;; 
rele ant iaeri ene d in acest bord nu 
pot t rage. La 14.17 a zecea torp i/ă a li 
nava şi dă lovitura decis ivă . Căpitan. 
Ariga, comandantul navei , îi raporteaz 
amiral ului Ito că nava nu mai poate fi sa 
vată . Auzind acestea, am iralu l a ord -il 
statulu i !najor să §e1ttansfer6l pe Ul> dI 
trugător . EI s-a inchis pentru a medl a 
camera sa de sub punte. Căpitan ul Ar g 
a dat ordin de a fi legat de busolă Ş' a 
a ordonat adunarea echipajulu i pe puntE 
Nava a continuat să se bandeze, p'~ 
cind proiect ilele din magazi ile de mu 
au inceput să se rostogolească şi atu 
un şir de nenumărate e!<p lozi i au ump 
cerul de fl ăcări ş i fu m. In cîteva secu 
supercuirasatul a d i s păru t in valur 

La 14.23 YAMATO dispă rea in urma 
zece torpile, şase bombe, nenumăra' 
proiectile de calib ru mic, zeci de 00"'" 
explodate al ături. La atac au partICIpa 
180 avioane de ,vin ătoa re , 75 de bomba 
diere şi 131 avioane to rpiloare Grur
Avenger din "Forţa de Portavioane q 
pide" a viceamiral ului M.A . Mitscher 

http:hidroavioa.ne


a Arse a !1! 
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rsat a 8-08-1940 
a a '6- 2- 941 

'Dtla.._rnenl: standard 63 700 lone, normal 69100 lone, 
3000 lone 

,"".". .... unl: 
g.me max, 263 m 

ame 38,9 m 
- pescaj 10.9 m 

motor: 
- 2 caldari K.anpon 
- " turbine cu putere tolala 150 000 CP 
- v laza de croazierii maxima 27 noduri 
- combustlbil imbareat: 6300 tone 
- autonomie: 7200 mile 18 16 

I 
.. 

\ 

-'~ max.: · 4 0 mm . ~ \ \ \ ,_ 
- orizontal ma"". I' ''V 11 11 ' \ ..1.----" / 
- turelele-fronlal 'JIhLilll."Y~:Bil· i:i~:II.n m!!!!!m!!;:::--_+ _______ -+ ________ I-_______ + _______ + __ ----,----j--+-\:-\--1 \'/'E-'~ "..,:,'~ ''I'-
- barbele 560 mnL/ \ \{"'-: "-i-. 

~ament Inillal: . r '- "'- ~ 9 tunuri de 460 mm. 45 calibre ' L-J. _______ ........ _______ ....l.-_______ ..L. _______ .L.-_-...:. _____ .L.-__ ~,,_ ~= ~...:::::.... ....... -=~ 
2 tunuri de 155 mm, 60 calibre 
2 tunuri de 127 mm, 50 cal ibre 

36 turele duble de 25 mm ' 
2 calapulte ~i 6. hidroavioane 

~e pal Inillal: 2 5~OJ oameni . _L_ 
~hlpaj In ultima mlSlJlle la 7 aprUie 1945~J2 oameni + + + + 

Prlnclpalele ewenlmenle ale carlerel 1111 Yamalo 

- orizontal ma .. 
- tu re lele-frontal ' P'lX;;;;:9.i&..!!!:~=--t---------+---------+--------+---------+"--------+--H-T*~'C'>ţ-=~ 
- barbete 560 m 

ament Inillal: 
9 tunuri de 460 mm, 45 calibre 
'2 tu nuri de 155 mm, 60 calibre 
'2 tunuri de 127 mm, 50 calibre 
36 tu rele duble de 25 mm ' 
2 catapulte şi 6" hidroavioane 
~ p I Inillal: 2 5~OJ oameni _ L __ 
Ee plin ultima m~e la 7 aprilie 1945!"Ţ3".:l2 oameni 

Principalele evenlmenle ale carierei lui Vamato 
+ + + 

~~~~I~---+.~~~--~--~-------------4--------------~~----------+-----------
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YAMA~ 
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pi nul de forme real al aceste 
n ve este inca secrel, deoarece 
cl eva caracleristlci revol 
fi realizarea I e da 
f - amplasare speclalli , a 
montarea unor Ifnii de turbo e~ 
verse sec\iuni penlru a mlcsora 
la lnaint8re etc. 

Deoarece numal planun e Beel 
ar putea umple cel PUltn c" a 
ale revistei noaslre am B1e5 $0 • 
prezenta numa vana Is reca 
penlru categoria C4 mlcrora~ 

CRIST/AN eRAe 

YAMA 

o °llll 

+-----
---+t---

.+- o + + + + + + 

Ce e mal mari cu rasa e onstrulte pînă ale cuirasatului la o sa l~- atingea 3,5 
in eoLau fnsLunl1ăţl~estej ,clas8;-kgl m2...la 15 m de gtJfa-te " . Exper ienlel_ --,i,mn, 
YAM Ta şi MUSASHi. A tre ia unitate efe 'tuate au demonstr că la ci rca 
SHt e -a-1ost traMfor atâ-i - cm 2 un om deVine nconştlen , se 

nav ă " ... ___ ...... ~i 

VionV' scufundată iiL.Qr ma ' Ş.i,[ILde pa ' paneJ.e i ~u unif~I, 
prOb de-oă'tre submarinul american AR- Realizarea unui bulb imens la etTavă 
CHE FISH, 1a -28 neiembrl 44:-Făfă II rmis- redtlcerea-rezi rrţerlr ..... - :---.ffi1"""rr-'i=.;, 
insista asupra contextului p litic şi mil itar tare la 27 de noduri cu 82%, această vi-
care a dus la realizarea un r astfel de co- tez fiind atinsă cu numai 150 000 cai-pu-
l oş i, ~om menţiona citeva rracteristici şi tere 
aspecte din timpul realiză ii şi utilizării -1 Utilizarea sudurii a ermis redl,lce-
lor: rea ~on aj ulu l corpului, nu ai pentru YA-

- Au fost cele mai mari cuirasate con- MAIa efectuindu-se 463784 m cordon 
struite, cu un deplasamept de 73000 de udură , Au fost utiliz e şi 6' 153030 
tone n!turi. I 

- Pina la aprobarea in cel mai mare -l a placă de blinda; Ilintre c ' 
secret a proiectului final , ~u fost elabo- mari avea 5,9 m x 3 ,24 m2 cu 
rate Circa 38 de proiecte intermediare, ~ e şi cintărea 68,5 tone 

- a singura turelă .a~ - Nava B fost dotată cu un 5 stern spe-
~ 11& one ad ica ceva a' mu dec c al de me~t nere II f otab 'a' ce cl-

Il'-_____ d_·_u-=g_a,,~or U- 5; pro ee c' :ă- dea a e pa pe ~ CRISTIA 



(TOR L R £ C DE ARE LARGA 
ERCI" - 0 PAGINA DIN ISTORIA 

CUIRASATELOR 
Azbo u seceslUne american 

86<)-1865 a adus loiosirea navelor 
asa e la ord nea zilel Flotele man, su

pe an $1 oceane pin a mal ien. 
e cu zeci de nave de linie, inarmate 

c e 00 de tunuri dispuse pe trei puntl 
er e ~I cu mindre fregate cu aburi, 

ea peste noapte anacronice ~i 
e hpslte de sparare impotriva mon
cUl rasatl inarmsti cu citeva tunuri 

are callbru $i cu plnteni de aIel , care 
:aau Incend ia sau pintena orice nava 

e ara s se teme de tirul inlernal 
celo 50 de tun uri dispuse intr-un bard. 

a pnmejdlOase se dovedeau man i-
-ale, numlte astfel dupa primul exem

constrUit de inginerul de origine su
eza John Ericsson, vane cuirasate, 
e ofereau drept tinta un bard liber cui

asa1 e.xtrem de redus , sub 0 jumatate de 
ru aveau puntea cuirasata ~i · pe 

ta montate una, doua sau chiar trei 
ete CUirasate, rotitoare, inarmate cu 

sau douii tunuri grele, "columbiade" 
se numeau. Dar ambele tipuri de 

e cUlrasate americane aveau destule 
es unsuri; cele mai importante fiind 

proasla lor lin uta pe valuri, viteza redusa, 
evrabilitate greoaie ~i in plus siste
de turela introdus de Ericsson , desi 

e rezenta a inovalie deosebit de utila, 
a departe de a Ii perfect. Turela se spri

a pe puntea supefloara, cuirasata a 
'orulul si. pentru a se putea roti , ea 

d " riP "dlcata pe coloana de spri
ce Irala. "dll: oClipa loata partea de 
oc Se intorcea a data CU voloana SI 
asa din nou pe Dunte, in noua pozltle 

SllVIU MORARIU ~i LUIZA NICUlAE 

ae tragera Ad :ga' a a la f ap ca 
a mentarea cu uOlI e ob ze $ p oere 
de fulmlcoton se facea pr n doua desCh -
zatun care erau practlcate una in puntea 
,"Ierioara a turelei, a doua in puntea cu ,
rasala ~i care, spre a putea face allmenta
rea cu munilie, trebuiau sa coinclda , deci 
dupa trei - patru salve, turela trebuia n
dicata, rot ita pina ce cele douii deschiza
turi coincideau , se cobora turela. sa. alt 
menta, se ridica turela_ Sl se rotea in POZI
lia necesara tragerii. In plus, ambrazunle 
pentru trag ere se mascau in timpul incar
carii columbiadelor cu niste uriase 
,,scoabe" din olel turnat, care se roteau in 
plan vertical, astupind sau deschizind 
ambrazura. Cind tunul era incarcat, 
acesta se aducea pe sine in pozitla de 
tragere, se rate a scoaba $i se dadea foc. 
Apoi , turela se ridica, se rotea intr-o 
parte. ca ambrazura sa nu priveasca spre 
nava inamica, se cobora turela pe punte, 
lar prin ambrazura se scotea coada lunga 
a stergatorulUi, cu care se cunila teavil 
tunului inainte de reincarcare. allfel ur
mele de fulmicoton, care inlocuise ve
chiul pral de pusca, puteau exploda 51 u·
marea ar fi fost dislrugerea tunului si u<, 
derea echipajului acestuia 

Dar chiar si asa, monitoarele ~I tUlela 
lui Ericsson erau 0 arm a noua, cvas"" 
vincibila si terifianta. 

in aceastii sltuatie, toate flotele ma" aw 
trecut in graba la inlocuirea vechilor naVl' 
de lemn cu altele drn olel si cUI" ... at" 

dar cu bo'rd inalt spre a putea tine marea. 
caci monitoarele, cu bordul lor scazut ~I 
cu fundul lor plat , nu puteau navlga pe 0 
mare montatii. A~a a procedat Franta, 
apoi Anglia care avea cea mai mare flota 
de razboi. Evident aceasta "grabnica rein
noire" nu s-a facut lara poticneli, dialec
t ica isi spunea cuvintul, noul isi facea 
greu lac, rutina si tradilla se impotrlveau 

cu inversunare I'~np-."ooul" ~r-8- {trea ... 
"nou", chlar da :r~ dovedea excelent 
era rasplns cu i I Ire, Asa s-a intimplat 
cu Inventatorul I ez capitanul Cowper 
Phipps Coles, c I I a I prolectat ifl> ace~tl 
ani a turela rotlt , ¢utrasatii , mull su-
penoara turelel I ~E:rlcsson. Turela 1\11 

o 11]1111] IIITIJ1II~" 
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L R E C DE RE L G 
- O PAGI, ţĂ DI TORrA 
CUIRASATELOR 

SILVIU MORARIU şi iUlIA NICUlAE 

I 

e Ad 
an area cu o uz p 

de u m'co ° se lacea p n doua des~ 
"laturI care erau pract,cate una puntea 
,nlerooara a turelel a doua in puntea CUI
rasata şi care, spre a putea lace allmenta
rea cu munllie, trebuiau sa coincida, dec, 
dupa trei - patru salve. turela trebUia ro 
d,cata. rotită pina ce cele doua deschiza 
turo cOincideau . se cobora turela , se al, 
menta. se ridica lurela, ş' se rolea in poz'
\Ia necesara tragerII In plus ambrazunle 
pentru Iragere se mascau in tompul incar
carii columbiadelor cu nişte uriaşe 
,.scoabe" din alei turnat , care se rate au in 
plan vertical. astupÎnd sau deschizind 
ambrazura Cînd tunul era incarcat , 
acesta se aducea pe şlne in pozlpa de 
tragere. se rotee scoabe Ş' se dadea loc 
APOI , turela se ridice , se rotea Într-o 
parte. ca ambrazura sa nu proveasca spre 
nava Inamlce, se CObora turela pe punte, 
,ar prin ambrazura se scotea coada lunga 
a şterglitorului . cu care se curaţa leava 
tunuluI inainte de reincarcare, altfel ur
mele de fulmlcoton, care inloculse VE'
chiui praf de pusca, puteau exploda ş' U ' 
marea ar li fost d'strugerea tunului Ş' U< I 
derea echipajului acestuia 

Dar chiar Ş' aşa, mon itoarele ŞI tUl el" 
lu, Erocsson erau o arma noua cvaso l' 
vlr!clb,Iă ŞI terifoanta. 

In această sltualie. toate flotele millO dw 
trecut in graba la inlocuorea vechilor na,,' 
de lemn cu altele din alei Ş' CUIli! ,atI' 

dar cu bord inalt spre a putea \Ine marea, 
caci mon itoarele, cu bordul lor scazut ŞI 
cu fundul lo r plat. nu puteau naviga pe o 
mare montată , Aşa a procedat Franla. 
apoi Anglia care avea cea mai mare fl ota 
de război. Evident această "grabni că rein
noire" nu s-a făcut Iără poticneli , dialec
t ica îşi spunea cuvîntul. noul işi făcea 
greu loc, rutina şi tradil ia se îm potriveau 
cu înverşunare, 1· ~jn,d ,.,I1<)U.j " ~r.a- . prea 
"nou", chiar da I' ~~ dovedea excelent. 
era resp ins cu î ~ l,~e ~ Aşa s-a intimplat 
cu inventatorul 'ez căpi tanul Cowper 
Phipps Coles. c , I a , proiectat i~ aceşt, 
ani o turelă rol it ',IG;uirasat ă , mult su -perioară turele i ,~E;rlesson , Turela 1\.11 
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ea e 0 $ a c e afa 
.J pe p n ea pr Clpa a r 

"'ea fer oara sau pe 0 pun erie, 
"pchara se sp"Jlnea pe un p,vOI cen"il 
'n lorma de lambur care se gasea sub 
pun tea cuirasata . ca urmare actlonarea 
pe orilontala era faclla ~, nu neceslla pu 
nerea in prealabll a lurelei in pOllrle de 
rot ire prin ridicarea pe pivot deasupra 
puntl! · 

Turela era jumatate ingropata intr-o 
nl~a rotunda practicala in puntea curra
sata. la nlvelul careia, pulln mal SUS. erau 
ambrawrrle pentru gunle de foe in felul 
acesta turela olerea a linta mai redusa SI 
in plus toate mecanismele de rotire erau 
la adapost sub puntea cUlrasata . Turela 
cuirasata . conlinind unul sau doua tunurr 
uria~e. fiind de 0 greutate imensa si avind 
sute de tone. prin sistemul Coles era co
borita, deci $1 inal\lmea metacentnca $1 
stabilitatea navelor se imbunata\eau Sis
temul de alimentare cu munl!ii era la rin
dul sau mult imbunatalit de Coles. deoa
rece in lac de coloana centrala de 'spnp" 
sub forma de pivot . se lolosea un tam bur 
gol la interior. cu un diametru relahv 
mare. pe care se relema turela Prln 

ea ea d e 
" I re a 

mun, l la , 
Ultcltvr la propunerea log Ir ancez Du 

, .,S J" lome s-au Introdus role CII,n 
Jrrce din olel duro pe care se rotea turela 
pe c'alea sa de rulare c lfculara. turela f l
Ind s£'nllscutundala lOt- a barbeta CUlril 
sata Imobila in care se rotea Cu aceslt 
modernlzan I Hela lUI Coles exista in 
princlplu Sl in zlua de astazi 

Buna $1 Irumoasa. praet lca $i supe
rioara . turela lUI Coles a lost respinsa eu 
dispre! de amrralltatPa brrlanlca Dupa 
cum spuneam , era .. prea buna ' spre a fr 
"buna", pentru nl$te batrinl aMirali ~i 
constructori navah , pe care obligativitatea 
volens nolens a cuirasei $i amenin!area 
greo·aiei turele tip Eri9ison ii zdrunclna
sera serios $i ii-scosE!Sera din rutlna unei 
epoci apuse pentru totdeauna. epoca ma
rilor veliere din lemn, intesate eu tunuri , 

Tratal cu reluz Si disprel de catre "spe
cialish ;" amiralita\1I britanice. Coles s 
adresat lUI . US Navy. Dar nici aiel nu fJ. 
fast intimp,nal la inceput cu enluzlasr;n 
Aici. alti "specialisti " rullna\1 fusesera r!I 
rindul lor scosi din cotldlanul 10' de tu
rela lui Ericsson $1 asta Ie era ma, 'nult 
decit indeaJuns Necesltatrle Implacablle 
ale razbolulul il facusera sa inghna pe 
nemeslecale turela tiP Ericsson . dar nu 
mlstulsera inca . lar turela engiezylul 
les era $1 pentru ace~tla .. prea bu-na ' sp 

Navy beneficia de expene 1a 
concluzii; era ceva foarle a a 'j! 

Oupa doi ani noul monl or .: 
larga, construit dupa p lanur! e I ~; 
englez Roberl Napier ljl botel 
Krake", era lansat. EI avea 3= 
deplasament, 700 CP $i 0'" eza d 
duri. Era lung de 56,5 m Sl a ea c 
cuirasata de 114 mm; la fel s 
cuirasei turelelor . "Rolf Kra e 5>
botewl luptei loarte cur ind jr 
bucnind razboiul . cuirasa tu l dan 
cat \armul german, suporF 0 
duelul cu bateriile de coas a p 
leriile au tras asupra mon 
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de obuze, lovindu-I de 150 de 
vocindu-I mici avar;;. iar aces'a 
sau Ie-a redus la tacere una .: 

Acesl succes reputal de Ro 
aici in Europa 5i nu pe • 
plaiur; ameri cane, sub och " t u 

. .. nilor europene, a declansa -
- - : ~pene 0 adev~rata manle a 

-... , 

se li pe 
~ pe p ntea pr c a 

'ea o!euoara sau pe o p nte 
ned.ara se sp"Jlnea pe un PIVot ·n"" 
r lor ma de tambur care se gasea sub 

t: ufitea cu trasata ca urmare actlonarea 
pe orozontala era facila ŞI nu neceSita pu · 
nerea in prealabil a turelel .n pozitie de 
rotire prin ridicarea pe pivot deasupra 
punţll 

Turela era juma late ingropata Intr-o 
nişă rotunda praclicata in puntea cUlra
sata, la nivelul careia , puţin mal sus, erau 
ambrazurde pentru gurole de foc In fetut 
acesta turala oferea o \lOta mal redusa SI 
in plus toate mecamsmefe de rotire erau 
la adapost sub puntea cU1rasata Turela 
cU1rasata, continind unul sau doua tunu" 
uriaşe fIInd de o greutate .mensa SI avind 
sute de tone, prin sistemul Coles era co
borita, deci ŞI inaltlmea metacentrlca ŞI 
stabilitatea navelor se imbunatateau Sis
temul de al imentare cu munitii era la ron
dul sau mult imbunatatit de Coles deoa
rece in loc de coloana centrala de spriJin 
sub forma de PiVOt, se folosea un tambur 
gol la IOterior cu un diametru relatiV 
mare. pe care se rezema turela PrIn 

l ' 
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m 1"1, 

1It:t " la propunerea Ing fraf1cez Du 
• ,'S eltl Lome s·au Intr dus role Cllin . 
jnce din olel dur pe care se rotea turela 
pe calp8 sa de r"lare c"c lIlara . turela f. · 
IOd s"""scufundatil ,nt· o barbeta Cu"" 
sata Imobila 10 care se rot"a Cu acest. 
modernlzarl t JIei 1,,1 C"les eXista 
prinCIpIU s, ," ZIUl de astazI 

Buna ŞI frumoasa . praCtica ŞI supe
rioara . turei a Ilii Coles a fost respinsa Cll 
dispret de amlral1tatPil b"tanlca Dupa 
cum spuneam era ,prea buna spre a fi 
.. buna", pentru niste batrini amirali ŞI 
constructori navali , pe care obligativitatea 
volens nolens a cui rasei SI amenlOtarea 
greo·alei turele tiP EfI~son il zdrunclOa
sera se"os ŞI i, . scosesera dm rutma unei 
epocI apuse pentru totdeauna epoca ma
nlor veliere din lemn, inţesate cu lunun 

Tratat cu refuz ŞI dispreţ de catre .. spe
cialiştII ' amtralitaţll bntanlce Coles S-'\ 
adresat lUI US Navy Dar niCI aici nu 
fost mtimp,nat la inceput cu entullas. 
AiCI , alll . .speclalişti" rutlnaţl fusesera 
rindul lor SCOSi din cotidianul lor dp tu
reia lui Eflcsson SI asta le era ma. nult 
deCit indeajuns Neceslt8\11e Implacabile 
ale razboiulUI II facusera sa Inghjta pe 
nemestecate turela lip Encsson ditt nu 
mlstulsera .nca Iar turela engleZ\lIUI Ca 
les era ŞI pentru 8Ce~\la "prea b sP' 

I I . ___ . __________ . _____ . .:l . ___ .. __ _ _____ ---_. ---___ _____________ . ____ j ________________ j ____ . _________ _ 

Navy beneficia de exper en a 
concluzii; era ceva foarte a a'" 
După doi ani noul mon il 

larga, construit după planur e _ 
englez Robert Napier Ş ' oo'e
Krake" . era lansat. EI avea' :l5G 
deplasament, 700 CP şi o ~ ~eza j 
duri. Era lung de 56.5 m s a ea _ 
cuirasată de 114 mm; la fe s :: 
cu irasei turelelor. "Ro II Kra e s
botezul luptei foarte curind -
bucnind războiul. cuirasatu i d 
cat ţarmul german , supar i c _ 
duelul cu bateriile de coas a D 
teri ile au tras asupra mon 

=-1::_ .. j .,. 
de obuze. lovindu-I de 150 d 
vocîndu- i mici avaril. Iar acesta 
sau le-a redus la tacere u a a 

Acest succes reputat de R 
'aici in Eu ropa ŞI nu pe • 
plaiuri americane, sub OC I 
nilor europene, a dectansa -

~~pene o adev~rată man.e a 0-



-~ e s13 e,e marmme. mari sl micl, 
5-S" &pucet sa construlasca moni toare, 

-e de topul Ericsson, l ie de t ipul "Rolf 
a e- Majoritatea comenzilor s-au pla

- Anglia, dar unele tari si-au con
·n .. t monitoarele in propriile lor sant iere. 
E. dent ni.ei Rusia larista n u putea sa 

'sea exceplie de la comandamenteie epo
c ,..,ai ales ca reialii le sele cu marile pu
e' europen e erau deosebit de Incordate 
- preajma anilor 1860, la aceasta adau-
- du-se si resentimentul ru~ il or pentru 

'- . gerea din razboiui Crimeii, de pe 
""'a caruia Rusia nu 'mai avea voie sa 
oa in Marea Neagra 0 mare flota de raz-

si vasele ruse~ti nu mai aveau voie sa 
'reaca prin strimtori. in aceste condilii, la 

mal 1862. aparea in Rusia celebrul Pri
caz nr. 4, semnat de amiralul G·, 1. Buta
coy, eroul de la Sevastopol, In care 
acesta, dupa ce arata ca epoca marilor 
1i! ere de razboi din lemn a apus pentru 

'otdeauna, concludea ca din punct de va
Jere militar naval viitorui este: "cuirasa, 
• re ele ~ i pintimul"! 

In rutinatul ~i ruginitul comandament al 
armatei ruse tariste, in mod excepl ional 
• Jurul anilor 1860, In fl ota se strinsesera 
~ manunchi de olileri de toate gradele, 
. a la ceie mai lnelte, cu vederi deosebit 

:)e • aintate. Acestia vedeau un viitor ma
~ pe mare pentru Rusia si acesta numai 

cu ajutorul unei flote culrasate de 

glo-francez, care pu tea sa vina pe mare, 
nu ar fi venit cu monitoare, ci cu fregate 
cu irasate, care, in lond, erau tot niste ba
terii flotante cui rasate. Conciuzia se im
punea una singura: construirea rapida In 
Rusia a unei flote de aparare a litoralulu i 
lormata din monitoare tip Ericsson, care ' 
cu pescajul lor mic sa se poata mi~ca 
nestingherite printre bancurile de nisip ~ i 
recilurile coastelor baltice, la adapost de 
locul navelor inamice cu pescaj mare si 
care sa se poata concentra in locul ama
ninlat de catre acestea. Aceasta conc lu
zie era cu at it maiimperioasa cu cit esca
dra cu irasata de mare larga a Rusiei era 
inca prea mica pentru a se putea masura 
Intr-o batalie cu escadrel e reunite ale An
gliei si Frantei. 

50au urgentat termiparea celor trei ba
terii fl otante de mare largli ~i placarea ca
lor doua fregate ~ i s-au pus In construc
l ie 10 monitoare dupa planurile aduse de 
Lesovski ~ i Ar\eulov din America. Aceste 
10 monitoare au fost : "Uragan", "Ti lon" 
"Edinorog", "St rei e\" , "Broneneset", "Lat· 

50a lucrat fani. intrerupere Zlua Sl noap
tea, pe geruri cumplite , numai manual, cu 
rangi ~i maine, cu vinciuri ~i trolii, sub 
cnut; cind un om cadea, altul Ii iua locul. 
Soarta imperiului era in joc. $i astfel cele 
10 monitoare au lost gata In primavara lui 
1864. Ele · erau Inarmate cu cite doua 
obuziere de cali brul 381 mm cu ·leava 
lisa, dispuse in cite 0 turela tip Ericsson. 
Astfel Rusia avea acum 0 escadra cuira
sata de mare larga ~i 0 escadra de apa
rare a litoralu lui l ormata din aceste 10 
mon itoare. 

inca din 1863, cind ceie doua escadre 
se conturau, a aparut evident ca automat 
sarcina urmatoare era construirea unui ai 
treilea tip de cuirasat care sa l aca lega
tura intre escadra de mare larga ~i esca
dra de aparare a IItoralului. Acest nou 
cuirasat trebuia sa lie loarte puternic 
inarmat, el urma sa l uncl ioneze ca un vas 
de spri j in sau de suport cu foc, lie pentru 
escadra de mare larga, fie pentru escadra 
de mbnito.are. Ca atare, el trebu ia sa 

u tip. Ei au experlmentat cu irase de W'''''''~ · ~ ... -___ 
ul. au construit mlcl nave cuirasate ex

perlmentale ~i in Iinal au determlnat gu
,ernul larist sa t reacA la construirea unei 
• ate cu irasate de ultimul t ip. Astlel s-a 
comandat in 1861 in Anglia 0 canonierii 
culrasatA de mare larga "Pervene\" de 
3 280 tone deplasament ~i inarmatA cu 24 
oe tun uri grelecu leava lisa, iar in Rusla 
s-au pus pe cala 2 nave asemanatoare, 

'lie Tron l Menea" ("Nu ma atinge") !?i 
o(reml". De asemenea s-a hotarit placa

'1!S cu cu irase de Iler a doua noi Iregate 
• constructie, "Sevastopol" ~ i "Petropa-

ysk". Cuirasa pentru aceste Iregate era 
comandatA in Anglia. In lelul acesta Ru
s surma sa aibii in Baltica 0 prima esca~ 
on! cu irasata ' de prim ordln, capabila sa 
, a marea, 

Dupa celebra biitalie de la Hampton 
qoads, c1nd pentru prima data 1n istorie, 
s 9 martie 1862, s-au inl runtat 2 nave 
ClJlrasate "Monitor" ~I "Merrimac", dol 
sD8Clali~ ti ru!?i, capltanul de rangul I, V, 
.. esovskl !?i ing: naval capitan N. Ar\eulov, 
.... fost t rimi~l , din dispozilla comanda
..,e tului marlnei militare ruse, 1n Statele 

Ita, pentru ca impreuna sa studleze la 
lala locului calitatile !?I neajunsurila bate
, lor Ilotante cu irasate ~ I ale monltoare-

r, Gel dol oliteri, l ara sa ignore deli
c enlela monltoarelor, au inclinat pentru 
acestea, ca nave cu destinalla perl tru . 
a ararea litoralului, ~ I au adus aceastA /' 

A a-J,... du.~~ 
:B CaJ'rr' . t!fJU'Ur8 
C t"N.mb,.." tiq !?tTu.m. 
.D Tounr 

E .'8mrt-..-nt pur Ie CIwrH~' 
F ~lIuit f'OIV Ie c.",,,,,,,""""" 

poata naviga ~l prin apele c fund mlc ~I 
pe mare deschisa ~i sa aiba c vitez ii mare 

, pentru a putea tine pasu l cu escadra de 
mare larga. Acest vas deosebit a fost mo
nitorul de mare larga, cu doua turele, 
"Smerci" 

In 1863, in Rusia se cuno~tea totul sau 
aproape totul despre monitorul construit 
In Anglia pentru Danemarca "Rolf Krake~ ' , 
pus pe cal a in 1861 ~i I ansat in 1863. Se 
cuno~teau avantajele acestui vas lala de 
monitoarele tip Ericsson , Comandamen
tul marinei militare ruse a ajuns repede ia 
concluzia ca acest t ip de monitor de 
mare larga era exact tipul de vas care sa
tisllicea condil iiie ciJirasatuiui de suport 
~ i suslinere care sa f.aci legatura intre 
cele doua escadre ruse~ti . 

Proiectul noului vas a lost comandat 
constructorulu i engiez Mitchel, proprieta
rul ~antierelor navale din Petersburg cu 
acela~i nume, de pe insula "Galernii", 
unde au fost construite "Ne Troni Menia", 
term.inat "Pervene\" ~i construite moni-

- -D-
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concluzie 1n Rusla, impreuna cu Planu7rile / 
-.,onitorulul "Passaic", const ru it de catr 
ce ebrul Ericsson. 

'--~----.-~-.- .. - .. ... 

!>rlmejdia razbolulul cu Anglia ~i Franla 
pronzind din ce In ce mal mult contur, 

:i;~iI ~~;::IU~~I gi~n~~It~;~t~~~rOa~=,-~~-
a Kronstadtulu l !?I a capltalei 1m eriulul , 

s. Petersburgu l. Era vie in ami tirea 
slior imaglnea flotei amlralului eng tez 

~undas, care, In t impul razbolulu i C'l'i- ==:: 
a" a bombardat Sveaborgul , IncerCinN---==

u rAzbeasci spre Petersburg. Ceea ce 
acasta nu a rau ~i t cu navele lUI da lemn, 1;:;:;;:;:;rr=r"'i'''T';'1!''-r--:--,!- -1 
o floti cuira.ata angJo-franceza putea sa : ........ IJO;:;Q;XlII-t-=f--H 
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'e $Sssci perfect. De' asemenaa, se pu- l~iIj~j:'::t:ij 

~a pro~~a ~m~~~ un~ ~~~~ '4~!~~~~~jE~E~~Hi~~~;;;;~~~1=~=~==~~==~~~J~~=b~ PI! .toralul baltic, a~a cum s-a facut In 
Cr sea. Pentru toata lumea ara clar cli 

u Ie putea fort ilica Intregul IItoral al 11 

6&;, c Se Impunea sattel un slngur Im- --.l..._ . 
pe a IV guires cu orice prel s unul mod nlc", "Lava", "Perun", "Koldun" ~ I "Ve~- -~---.!.--....L---1.L __ -l.":"'_..L __ '--~ 

e a apira aflcl ant IItoralul, Kronstadtul clun", ,I prlmelll 8 au lost repartlzata . _-'-_--J'--_-'---'-_ 
. conlecmlA capltala. doul cite doul, spre constru lre, In !?ant la-

u fej de fortlficatie vecha sau rela navale de pe IItoralul baltic al Ruslel , 
A a Kro stadtului nu putea rezlsta fo- lar ultimele doui a-au comandat In Bel-

escadre culrass!e. Ciderea gla, de u de .-au adus demontate, mono 
d" e s.Jb OCU cUlrasatelor tares facl du-u 'n RusllI. $anti ere I a na-

a dlWadea cst uc ys,a dRill. • or tataa deac sa de 
~------~~ 

~;) .e stalele ",anume mari ŞI mici. 
,-au ap cat sâ construiască monltoare. 

e oe I'pu Encsson. fie de tipul "Roif 
re . MajOrrtatea comenzil or s-au pla

. • Ang la. dar unele ţăr i şi-a u con
,"u monttoarele in propriile lor şantiere . 

E .dent niCI Rusia ţa ristă nu putea să 
ă excepţie de la comandamentele epo
"'81 ales că relaţ i i l e sale cu marile pu
europene erau deosebit de incordate 

preajm e anilor 1860. Ia aceasta adău
-" du-se şi resentimentul ru şilor pentru 
" gerea din războiu l Crimeii, de pe 
r"'1a căruia Rusia nu 'mai avea voie să 
bă "n Marea Neag ră o mare flotă de răz

si vasele ruseşti n.u mai aveau voie să 
'ea.ca prin strimtori. In aceste condiţii, la 

'"al 1862, apărea in Rusia celebrul Pr l
::al nr. 4, semnat de amiralul G·.1. Buta
CO<t eroul de la Sevastopol, in care 
acesta. după ce arată că epoca marilor 

ere de război din lemn a apus pentru 
tdeauna. concludea că din punct de ve

oere militar naval viitorul este: "culrasa, 
Blele ş i pintenul"! 

rut inatul ş i ruginitul comandament al 
Al' atei ruse ţar iste , in mod excepţion al 
.~ Jurul an ilor 1860, in flotă se strinseseră 
.. mănunchi de ofiţeri de toate gradele, 

. ii la cele mai inalte, cu vederi deosebit 
e lnaintate. Aceştia vedeau un viitor mă-

'a pe mare pentru Rusia si acesta numlli 

c ajutorul unei flote culrasate de 
ou tip. EI au experimentat cuirase de 

'e ul, au construit mici nave cuirasate ex
;M!flmentale şi in final au determinat gu
.emul ţarist să treacă .ia construirea unei 

e cui rasate de ultimul tip. Astfel s-a 
comandat in 1661 In Anglia o canonieră 

rasată de mare largă "Perveneţ" de 
3 280 tone deplasament şi inarmată cu 24 
:e tunuri grele cu ţeavă lisă, iar in Rusia 
-au pus pe cală 2 nave asemănătoare, 

Troni Menea" ("Nu mă atinge") şi 
<reml". De asemenea s-a hotărit placa

"ea cu cu irase de fier a două noi fregate 
· const rucţie, "Sevastopol" şi "Petropa
, ovsk". Cuirasa pentru aceste fregate era 
comandată in An~ li a. In felul acesta Ru
s a urma să a i bă In Baltica o primă esca
eră cuirasată ' de prim ordin, capa bilă să 
· A marea. 
După cel ebra bătăli e de la Hampton 

~oads , cind pentru prima dată In Istorie, 
9 martie 1862, s-au infruntat 2 nave 

CI; rasate "Mon itor" ş i "Merrimac", do i 
specialişti r u ş i, căpitanul de rangul 1, V . 
...esovskl ş i ing: naval căpitan N. Arţeulov, 
au fost t rim i şi , din dispOZiţia comanda
~e tului marlnei militare ruse, in Statele 

,te, pentru ca im preună să studieze la 
fa a locului calităţile şi neajunsuril e bate-
• lor flotante culrasate ş i ale monltoare-

glo-francez, care pu tea s ă v i n ă pe mare, 
nu ar fi venit cu monitoare, ci cu fregate 
cuirasate, care, in fond, erau tot nişte ba
terII flotante culrasate. Concluzia se im
punea una singură: construirea rapidă În 
Rusia a unei flote de apărare a litoralului 
formată din monitoare tip Ericsson, care 
cu pescajul lor mic să sI! poată mişca 
nestingherite printre bancurile de nisip şi 
recifurile coastelor baltice, la adăpost de 
focul navelor inamice cu pescaj mare şi 
care să se poată concentra În locul ame
n inţat de către acestea. Această conclu 
zie era cu atît mai imperioasă cu cît esca
dra cuirasată de mare l argă a Rusiei era 
incă prea mică pentru a se putea măsura 
Intr-o bătălie cu escadrele reunite ale An
gliei şi Franţei. 

S-au urgentat termiflarea celor trei ba
terii flotante de mare largă şi placarea ce
lor două fregate şi s-au pus În construc
ţ i e 10 monitoare după planurile aduse de 
Lesovski şi Arţeulov din America. Aceste 
10 monitoare au fost: "Uragan", "Tifon" 
"Edinorog", "St rei e\" , "Broneneseţ", "Lat-

S-a lucrat fără intre rupere ziua Ş' noap
tea, pe geruri cumplite, numai manual, cu 
răngi şi maine, cu vinciuri şi tralii, sub 
cnut; cînd un om cădea, altul 11 lua locul. 
Soarta imperiului era În joc. Şi astfel cele 
10 mon itoare au fost gata in primăvara lui 
1864. Ele · erau Inarmate cu cite două 
obuziere de calibrul 381 mm cu ţeavă 
lisă , dispuse in cite o turelă tip Ericsson. 
Astfel Rusia avea acum o escadră cuira
sată de mare largă şi o escadră de apă
rare a litoralului formată din aceste 10 
monitoare. 

incă din 1863, cind cele două escadre 
se conturau, a apărut evident că automat 
sarcina următoare era construirea unui al 
treilea tip de cuirasat care să facă legă
tura in tre escadra de mare largă şi esca
dra de apărare a IItoralului. Acest nou 
cuirasat trebui a să fie foarte puternic 
Inarmat, el urma să funcţioneze ca un vas 
de sprijin sau de suport cu foc, fie pentru 
e,scadra de mare largă, fie pentru escadra 
de ' monitoare. Ca atare, el trebuia să 

A a-J,... du. a,_~ 

:JJ Uv~' dcr t?IJlCier.r 
C tMm/>re.r t4t (!ffuUn. 

.D Tour.r 
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poata naviga şi prin apele c fund mic şi 
pe mare desch i să şi să alba o vitez ă mare 
pentru a putea ţine pasul cu escadra de 
mare largă. Acest vas deosebit a fost mOr 
nltorul de mare larg ă , cu două tu rele, 
"Smerci" 

In 1863, In Rusia se cunoştea totul sau 
aproape totul despre monitorul construit 
in Anglia pentru Danemarca "Rolf Krake:', 
pus pe cală in 1861 şi lansat in 1863. Se 
cunoşteau avantajele acestui vas faţă de 
monitoarele tip Ericsson. Comandamen
tu l marlnei militare ruse a ajuns repede la 
concluzia că acest tip de monitor de 
mare largă era exact tipul de vas care sa
tlsfăcea condiţiile cuirasatului de suport 
şi susţinere cace să f,acă legătura Intre 
cele două escadre ruseşti . 

Proiectul noului vas a fost comandat 
constructorului englez Mitchel, proprieta
rul şantierelor navale din Petersburg cu 
aceiaşi nume, de pe insula "Galernil", 
unde au fost construite "Ne Troni Menia", 
terminat "Pervene\" şi construite moni-

&1 J t1) lJftlITp 
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11i 
r Cel doi ofi ţe ri , fără să ignore def i
entele monitoarelor, au Inclinat pentru 

acestea, ca nave cu destinaţia pentru 
ID!rarea litoralului, şi au adus această / 
concluzie In Rusia, Împreună c, u Planu7rile / 
""Onlloru lu l "Passalc", constru it de cătr 
ce ebrul Ericsson. 

L..--~ _ _ _ ___ ~"---- ... .. 

Primejdi a războ i u l u i cu Anglia şi Franţa 
p' zind din ce in ce mai mult contur, 

:!:~II ~~~;:IU~~I ~1~n~~lt~~tŞ~~=, _ _ '_+ __ + ___ ' 
I Kronstadtului şi a capitalei Imp.erlulul 
'ba, Petersbu rgul. Era vie in aminti rea 

"or Imaginea fl ote i amlralului engtez 
O du, care, in timpul războiului Cri- =-= __ 

11 
e a bombardat Sveaborgul. in cerCindN --==

li rizbească spre Petersbu rg. Ceea ce 
lcaell nu a reuşit cu navele lUI de lemn, J~HB1p~Ţr-[=~JCJ:j 
o Iotă culrasatil angJo-franceză putea să .... 1" 

n~5e~ă perlem. De' asemenea, se pu- =JI~~!liijg~~~~~~~~~~~:J:;;;;;;;;;;;;:r:!:::~::ll::::~r::::::J:JI:~~:J:Jl::: el problema primejdiei unei debarcărl 
;MI toralul baltic, aşa cum s-a făcut in 
Cr meea Pentru toată lumea era clar că 

18 putea fortllica Intregul litoral al i l 
S c Se Impunee astfe l un singur Im- -J...._ . 
!)era' v găslraa cu orice preţ a unul mod nlc", "Lava", "Perun", "Koldun" şi "Veş- ----J..---L--o!IL._-.J...~_.L. _ _J~.o.__l_ __ "__......l __ ~......l____':.. 
.. a apăra eficient litoralul, Kronstadtul clun", ,1 primelll 8 au fost repart izate 

. ce seci ii capitala două clte două, spre conltrulre, In şanlle-
u f de fortificaţie veche sau rele navale de pe litoralul ballic al Rusiei , 

~ • I I<ro stadtulul nu putea rezista fo- Iar ultlmale douA a-au comandat In Bel-
e escadre culrasate CAderea gla. de u de l-au adus demontata, mon-
ade suP acu c rau e or tarea lie nd ... 18 R sia Sa 1 arele nI-

"e d ,.clei C • aca..cr aie d R..J a. - o la ea ac • de 
...ta 



-a, "_ 
.. ... .a "--a: .: .... u;Oua 

.... = e ~ p Co es S cu 0 tela de - - 8 no
.... Se .:ons dell'a ~n diverse e lstoni. 
_~e e c 'a- rusesti. ca noul mon,tor a fost 
co strUit dupa planurile lui .. Rolf Krake", 

mc mal gresit. cac i dupa marturisirile 
sense ale constructorul ui sau , in dust ria
S<J, englez Mitchel , proi ect ul a fost elabo
'at Independen t. acesta avin d deja des
ula experienta cu pro iectarea si construi

rea cu irasatel or rusesti mai sus enume
rate. Construi rea lu i "Smerci " a incepu t la 
1 august 1863. iar punerea oficiilfa pe 
cala s-a facut la 19 nOiembrie 1863. Lu
craril e au lost conduse de ing. englez 
A.V, Swan . iar supravegherea constructi ei 
a l ost aSigu rata de ing. rus A.P. Sobol ev. 
.. Smerci" a fost lansat la apa la 11 iu nie 
1864 si-a intrat in componenta fi otei ope
rati ve in 1865. Aceasta nava de 57. 5 m 
lungime si cu un pescaj mediu de 3. 5 m. 
avea 1 521 tone deplasament. un bord li-

ecare S 0 ~=za == 0.. -5 - ~ .... .r' Of':t*ec-
• a e"'a as gJ.Jra a ce :> cwrasa 1:!e "'4 mm 
groslme la llore e s 101 114 mm la cenll"ra 
cuirasata , care spre extremitilt l. pe 0 lun
gime de 4.5 m. scadea la 102 mm. Puntea 
in final a avut 0 cui rasa de 25.4 mm. iar 
tu rn ul de comanda 0 cui rasa de 114 mm , 
Armamentul consta di ntr-un pinten uri as 
din otel tu rnat si din 4 obuziere cu teava 
lisa de , cal ibrul 229 mm; 4 tunuri de 37 
mm si 4 tunuri de 4tfunti . Corpul era con
st ruit printr-un sistem mixt ce imbina 
avantajele sistemului de const ructie lon
gitudinal cu avantajele sistemu lui de, con
structie t ransversaf, Vasul avea dublu 
l und si ca noutate si dublu bord aj. Aces
tea erau realizate prin stringheri longi tu
'inali neintrerupt i dispusi pe fundul navei 

si legati intre ei prin niste bracheti . 
aceasta structura impartea tot l undul na
vei intr-o serie de celu le etanse. toate 
acoperile cu cel de-al doil ea fun d al na
veL 
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.a.a ce 2 · O€ 0 I (5.3.3,... ..... e'-aJ ce 3.5.e
menea ""':e-" rerup :e S pn'" e e trecea ... 
stnngerh longitudinal! al bordaJu J ' -e
satura de celule astle, rezultata era aco
perita de un al doilea bordaj interior, re
zult ind un dubl u bordo S-a l olosit la utila
rea acestor doua sisteme ex perienta con· 
st ructorilor britaniei Edward Reed, ingi· 
nerul sef al lu i Royal Navy, la const ruirea 
cu irasatulu i "Bellerophon", ~ i a [ngineri
lor John Scott Russel ~i Brunell, la con· 
stru irea ren umi tului vapor "Great Estern " , 
Centura cuirasei avea 0 la\im e de 2,1 m 
~ i era monlata pe 0 captu sealii din lemn 
de tek. cu 0 grosime de 203 mm. 

Tunurile grele ii erau adapostite in 2 
tu rele tip Coles, cu un diamet rude 6,7 m. 
Masa totala a cuirasei at ingea 360 tone. 
Materialele lolosite la co nstructia corpu 
lui erau de cea mai buna calitate pen tru 
vremea respectiva. Tablele de otel ave au 
rezistenta la ru pere longitudinala de 34, 2 
k g f/ m mp s i t r an s ve rsal a d e 29,5 

... ce ca"'e ce a • :'l!ser-a 
piaCI de 0 1 'loa, -n r-o CB" ta.:e c, 
tm 400 tone Cele 2 mas cu 

cite 2 cilindri liecare erao cors 
Ang lia ~i se alimentau cu aou' I 
nea de 1,7 atmos fere orodos. at 
ignitu bulare. Tirajul cazane,or ;:' 
natiitit pr in util izarea unor .ie, 
flare", un lei de pompe ce "s~ 
in cosul de fum , care era cors 
alamii: in p lus ex istau $; 2 "'as 
liare, care actionau cite 0 pomp 
mentare a cazanelor cu apa d r r 
care t recea inilial printr-o inst; 
desalin izare. Aceleasi pompe c 
cupl ata pe eliminarea ape ' d r 

Pent ru transportu l carbunilor a r 

rele d ispuse la prova $i care a.e 
pacitate de 110 tone la cup oa 
prevazute carucioare pe sine Ac 
nave; era de 600- 800 mile Un 
co~ mai mie servea pentru e. 
aburului. Ambele cosuri erau Ie E 

Cele 2 el ice ale vasul ui de 2.4 m 
aveau cite 4 pale orientabile 5' 
tate cu un dispozit iv pentru sc· 
ungh iului de atac al palelor 

Turela din pupa era rotita CI.. 
unei masini cu aburi, auxihare 
ce era alimentata de propriul e c 

i 
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, J .!) - - ·- ·.:C;~::}\~atubular de tip vertical .o.ceas, 
. ,::::~....... mai actiona. prin COmulare, ' e ( 
-~ cu un debit de 150 tone /ora ce' 
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turnat· in bombele tip "MAP
de obuziere le de 229 mm a'e ra 
cuptor uti liza drept cos de ._ 
pentru abu ri. 

Turela prova se rotea de la u' 

dispus in prova. Cirma na.e e
cu 2 eche cu trate si vasul avea : 
una pe puntea superioara. una :: 
inlerioara si una in proya 

. cambuze speciale. de mar d 
Sistemul de ancorare era dota' 

core de 2.3 tone f iecare $i cu 3 
de 0,2; 0,15 si 0,35 tone: ce 
avea 2 lantu ri de ' ancora , Uf'U 
cel alat de 192 m lungime. Ec~ ::~ 
era de 145 matrozi $i un sta' 
11-13 ofiteri. Planurile elaoo'a 
gli a, de catre Mitchel $i UZ,re;: 
au fost modi li cate pe parcu'S 
lolosi cit mai bine expene'''a 

1 
monitorul ui danez "Rolf Kra " 
t imp ce ' "Smerc i" abla se a-~ 
dej a pr imise botezu l locu u 

bateriile de coasta prusace do 
midabilele tunuri Krupp As~/e 
puntea cu irasata a lUI .Ro' r 
mai 6,3 mm grosime, dubla a 
de lemn, s-a dovedit vulner 

curb al bateriilor prusace ... 
dilieat specilicatiile lUi Sr-e' 
sind puntea eUl[asata pina "
ceea ce a dus la 0 supra- ca~ 
tone si a marit pesC2jU cu 5 
cuirasa pun\ii s-a prelL"9 . p
m'talile proya Sl pupa s 'a-;;. 
seama de supra-ncarcafea: 
deas~Dra -nasI I or cu rasa ;:_ 

::=.--- :.: ... ;~ z. r :: , E. .--.a . ~3. . .= ..... .:o .... a 
.... -= e . ;; Ce es s. C:.J o e l a ae .... - 8 na-

=,,-r Se ( O s deră' dl'~erse e ston 
_-c e Ch ar ruse, t ca nou monitor a fost 
cn s1r" ,t după planurile lUI .. Ro lf Krake" . 

.., e mal gres it, cac i d upă mărtu risir ile 
sc"se ale const ructorului său, in dustria
s'" englez Mitch el. proiectul a fost elabo
'at Ind ependent , acesta avînd dej a des
tulă ex pe ri enţă cu proiectarea şi co nstrui
rea cui rasatelor ru seşti mai sus enume
rate. Construi rea lui "Smerci" a început la 

august 1863, iar punerea oficială pe 
ca l ă s-a făcut la 19 noiembrie 1863, Lu
cră r i le au fost conduse de ing, englez 
A V, Swan, iar supravegherea construcţiei 
a fost asigurată de ing, rus AP, Sobolev, 
"Smerci" a fost lansat la apă la 11 iunie 
1864 şi-a intrat în componenţa flotei ope
rative în 1865, Această navă de 57, 5 m 
lungime şi cu un pescaj mediu de 3,5 m, 
avea 1 521 tone deplasament, un bord li-

a era 35 Q.Jra ă ce o ::u rasă de 4"":',..., 
(OSlme a ture e s Oi." 4 mm la centura 

CUlrasata, care spre extrem ităţi, pe o lun
gime de 4,5 m, scadea la 102 mm, Puntea 
in fina l a avut o c uirasă de 25,4 mm, iar 
tu rn ul de comandă o cuirasa de 11 4 mm . 
A rmamentu l consta din t r-un pinten uriaş 
din oţel turn at şi din 4 obuziere cu ţeavă 
lisă de · calib rul 229 mm; 4 tu nuri de 37 
mm şi 4 tu nuri de 4 fu nţi , Corpul era con
struit printr-un sistem mixt ce îm bina 
avantajele sistemului de construcţie Ion· 
gitudinal cu avantajele sistemului de, con
strucţie transversal, Vasul avea du b lu 
fund şi ca noutate şi dublu bordaj, Aces
tea erau realizate prin stringheri longitu-
'inali neîntrerupţi dispusi pe fundul navei 

şi legaţi între ei prin nişte bracheţi, 
această structu ră împărţea tot fundul na
vei într-o serie de celule etanşe, toate 
acoperite cu cel de-al doil ea fund al na
vei. 

.a =e 2· ce:: 5.3J'-- c .. 3. .... ce ?SE
me"ea "'e·n rerup!e S p,..!"'t ee l''''E::cea .... 
stnngef' long,tod,na a barda)" c Te
sătura de celule asnel rezultata era aco
p e rită de un al doilea borda) Inle'lor, re
zultînd un dublu bord. S·a fo losi t la ut ila
rea acestor două sisteme experienţa con· 
structorilor britanici Edward Reed, ingi
nerul şef al lui Royal Navy, la construire a 
cu i rasatului "Belleropho n", şi a in gi neri
lor John Scott Russel ş i Brunell, la con
struirea renumitulu i vapor "Great Estern", 
Centura cuirasei avea o l ăţi me de 2,1 m 
şi era montată pe o căpt u şeală din lemn 
de tek, cu o grosime de 203 mm, 

Tunurile grele ii erau adăpostiteln 2 
turele tip Coles, cu un d iametru de 6,7 m, 
Masa totală a cuirasei at ing ea 360 tone, 
Materialele folosite la construcţia corpu
lui erau de cea mai bună calitate pentru 
vremea resp ectivă, Tablele d e oţel aveau 
rezistenţa la rupere longitudinală de 34,2 
kgf/mmp şi t ransve r s al ă de 29,5 

care ~E,a 

plăc ele ni noaJ i.r-o ::a"~ :,a-e ,... 
tin 400 tone Cele 2 "'as n ;;~ 
cite 2 cihndr' fi ecare era" e -
Ang lia si se alimentau Cu anur 
nea de 1.7 atmosfere orodus a 
igni tubulare, Tirajul cazane o' 
nătăţi t pr in utilizarea uoor ie 
fi are", u n fel de pompe ce "S_ 
în cosul de fum , care era een 
alamă ', În p lu s existau ş' 2 
l iare, care acţ ionau cite o po'" 
mentare a cazane lor cu apa D ~ 
care trecea init ia l printr-o ,,'sta 
desali niza re, Ace l e aşi pompe 
cuplate pe elim inarea ape d
Pentru transportu l cărbunilor a ro 
rele dispuse la prova şi care a,e 
pacitate de 110 tone la cup_ 
prevăzu te că rucio are pe sine A 
navei era de 600- 800 mile l,,
coş mai mic serve a pentr,- e 
aburului, Ambele coş u ri erau te e 
Cele 2 eli ce ale vasu lu i de 2,4 fT\ 
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mon itorului danez "Ro,! Kra· ~ 
ti mp ce "Smerc i" abia se ;0-5 
deja primise botezul foc u 

bateriil e de coastă prusace D:J 
midabilele tunu ri Krupp AS"e 
puntea cui rasată a lUI Ro' 
mai 6,3 mm grosime dub a a 
de lemn, s-a dovedit VJI"e'a 
curb al baterii lor prusace " . 
di ficat s pecificaţII le IL Sr-i?' 
şind puntea CUI rasa ă pina "' 
ceea ce a dus la o SUDri3:Jca 
tone si a mărit pasca u el: 5 
cui rasa puntI> s-a pre' _ 9 D 
mi a\lle prvva SI DUpa 5 
sea"""'a de s.Jpra"ncă,"'carea: 

deas..J.cra orr.a5'f'l or cu "aS.3 :-



blat cu un al doilea strat de placi cui ra
sate, grosimea totala ajungind la 37 mm 

A mai fost intarita ~i rezistenla con
st ruC\iei cazanelor, deoarece la "Rolf 
Krake" acestea au fost serios zdruncinate 
de socul provocat de impactul proiectile
lo r in cuirasa, care au reu~it chi ar sa in
c line pulin una din turele. 

Turnu l de comanda, pentru 0 mai bun a 
protecli e, nu s-a mai constru it de sec
liune eliptica, ci i s-a dat 0 secliune cir
culara, iar cu irasa i ' s-a marit de la 89 
mm, cit era prevazut inilial, la 114 mm, cit 
aveau ~ i tu rel ele ~i centu ra. Co~ul de fum 
a fost si el imbracat la baza sa cu 4 placi 
de cuirasa de 25,4 mm si cu 0 inallime de 
1,22 m fal a de puntea cuirasata, ceea ce , 
asigura 0 protecl ie suplimentara a caza
nelor im potriva schij elor, care la "Rolf 
Krake" au patruns pin a la acestea. 

Cabestanul ancorei, de pe puntea su
perioara prova, a fo st coborit pe puntea 
mferioara $i axu l sau a fost prelungit in 
sus, aclionind deasup ra, pe pu ntea cuira
sata. un tam bur vertical. Ast fel, ancora, 
ca si turela prova puteau Ii manevrate cu 
cabestanul, chi ar s.ub locu l inamic, fiin d 
pro el ate de cui rasa punlii $i a centu rii 

La propunerea con traam iralu lui G.I 
Butacov a lost perfectlonat sistemul de 
a ~entare cu munitie la tunur;, in stal in
du-se tin dlspozltiv de tIP teleferiC. sus
;>e da' de acoperlsul turelelor care putea 
, ac .o"a de un sangur om Calargele 
... ~ 3 e ae .. peas c au 10s· ·r ocu te cu 

"Ou a 
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i mperiale ruse a lacut tot ce s:a pul 
sa aiba un vas de lupta de cea ma 
derna lactura, iar industria$ul Mitch 
\elegea sa I ivreze contra bani b u ~ 
produs bun, chit cil acesta era indt 
praclic impotriva fl otei hr itanice; da 
viza dintotdeauna a businessmen il l 
pretutindeni a lost : "razboi ul e razl 
alacerile sint al aeeri" . 

"Smerc;:' , la 2 oct'ombrie 1864, a I 
din santier, insotit de monitoarel e "E 
rag" . si "Slrele\", $i a ajuns la Kron 
dar probele de naviga\ie au trebui t 
aminate, Data ri ta unor defectiuni ap 
pe drum . . Astlel, una din pale s-a 
de asemenea s-au rupt un numar d, 
de la pinioanele care' roteau a turel 
su! a trebuit sa lie andocat pentru 
face reparat ii le. Cu aeeasta OC82 
propun erea contraam ira lu lu i J.F. 
ciov, eomandantu l escadrei de cu i 
de mare larga, s-a suprainaltat tu r 
comanda, astlel ca sa i se as igure ~ 
zan! vizual pent ru comandant pe I 
pra turelelor. Initial , turnul de co 
era dupa modelul "Ro lf Krake" la f 
tu relelor. La 31 mai 1865 "Smerci" ~ 
put probele de navig ati e, care au 
pina la 5 iunie 1865. Performantell 
nute au fost excelente: turatia ehe 
fost de 100-116 rotatii pe minut. 
masurata totala a masmlior a lost 
CPo lar vlteza rnaxima de 8. - n 

P, ma cursa a IU Smerc cu 
de elle'CI I a los ·",·rerc..pta ::l 
~a .a s-a I """ aoe e .... ·a':'ldeze 

blat CU un al do ilea strat de plăci cu ira
sate, grosim ea totală ajungînd la 37 mm 

A mai fost Î n tărit ă şi rezistenţa con
s t r u c ţiei cazanelor, deoarece la "Rolf 
Kraks" acestea au fost serios zdruncinate 
de şo cul provocat de impactul proiectile
lor în cuirasă , care au reuşit chi ar să în
c line p uţin una din turele. 

Turnu l de comandă, pent ru o mai bună 
protecţ ie , nu s-a mai const ru it .de sec
ţiu ne eliptică , ci i s-a dat o secţiune Cir
c u l a ră , iar cuirasa i s-a mărit de la 89 
mm. cît era prevăzut iniţial, la 114 mm, cît 
aveau ş i turelele şi centu ra. Coşul de fum 
a fos t si el îmbrăcat la baza sa cu 4 plăci 
de cu i rasă de 25,4 mm şi cu o înălţime de 
1,22 m faţă de puntea cuirasată, ceea ce I 
aSigura o protecţ i e s u plimentară a caza
nelor împotr iva schijel or, care la " Rol! 
l(rake" au păt runs pîn ă la acestea. 

C abestan ul ancorei , de pe puntea su
pe ri o ară prova. a fc.?st coborît pe punt~a 
mfer i oară şi axu l sa u a fost prelungit In 
sus, acţionînd deasu pra, pe puntea cui ra
sa ă u tambur vertical. Astfel., ancora. 
ca S I tu rela prova puteau fi manevrate cu 
cabestanul. chiar spb focul inamic, fi ind 
pr eJale de CUI rasa pu nţi i şi a cent urli . 

... a propun erea contraami ral u lui G .I 
B taca . a fost perfecllonat sistemul de 
a e Iare cu mUOIlle la tunuri. instal in
a -se J" diSPOZitiV de tip teleferi c . sus
pe~da de acoperi sul turelelor care putea 

ac' ona de "n Singur om Catarg e'e 
.., a e d E P C as c. au JOS -... ocu e cu 

a 'e e::e ;: e es~ ti c 
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imperiale ruse a făcu! to t ce s:a pul 
să aibă un vas de lu ptă de cea ma 
dernă factură , iar in d ustriaşu l Mi!ch 
ţe l egea să livreze cont ra bani bul, 
produs bun, chit că acesta era indl 
practic împotriva fl o tei britanice; da 
viza dintotdeauna a bus inessmenil ~ 
pretut indeni a fost: ,.r ăz boiu l e răz l 
afacerile sînt afacer i" . 

"Smerci :', !a 2 octombrie 1864, â I 
di n şan t ier, în so ţ it de monitoarel e ,,8 
rog" . ş i "St rele\", ş i a ajuns la Kron 
dar probele de navigaţie au trebuit 
am înate,datorltă unor d efecţiun i ar 
pe drum . . Astfel , una din paie s-a r 
de asemenea s-au rupt un număr d. 
de la pin ioanele care roteau o turei 
sul a t rebuit să fie andocat pentru 
face rep araţ i i le . Cu aceast ă ocaz 
propunerea con traamira!ului J.F. 
ciov, comandantul escadrei de CU ' 
de mare l a rg ă , s-a s u praînăl ţa t tU fi 
comandă , astfel ca să i se asigu re u 
zont vizual pentru comandant pe ( 
pra turelelor. I ni ţ ia l, turn ul de co 
eri! d upă modelul "Ro ll Krake" la t 
turelelo r. La 31 mai 1865 "Smerci " • 
put probele de navigaţie, care aU 
pînă la 5 iunie 1865. Performanlell 
nute au fos t excelente: tura ţi a ellq 
fost de 100- 116 rotalil p e minut. 
măsurată to ală a maş n"or a fost 
CP ar. ela ma ma 1e 8-; 

p. ~a cursa a u Smerc ' cu 
a 'os· .., .. er .... p â j 
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tul de coli ziune prova a ru pt balam alele 
usii acestui compart iment si s-a rasp ind it 
in tubulatura de vent ila\i e, ale carei ca
pace la rindul lor s-au doved it insuficient 
de rezistente sau etanse. 

Pompele navei nu au 'putut face fal a la 
navala apei ~i , d e~ i "Smerci" era compar
ti mentat etan~ si echipaju l s-a lupfat 
eroic sa opreasca inundarea, dupa 2 ore 
nava s-a scu fundat. 

Trebuie sa in\elegem ca in acea epoca 
de trecere de la navele de razboi din 
lemn la navele cuirasate mu lte din cele 
ce azi sint probleme elementare atuncr 
abia ~i -a ratau col\ii si marinarii ~ i con
structori i mu lta vreme s-au trud it sa ga
seasca rezolvarile cele mai optime, fara a 
Ie gasi intotdeauna. 

Naufragiul lui "Smerci " a fost un sem
. nal de alarma, care a dus la 0 noua 
' orientare si la abordarea problemei pri
vind mi j loacele de lupta ,pentru suprav ie
\uirea navelor in marina imperial a rusa. 
Ceea ce trebuie sa specificam este fap1ul 
ca paietul "Macarov" la data naufrag iului 
inca nu fusese inventat, micimanul (ulte
rior amiralul ) Macarov inca nu venise in 
flota balt ica. 

La 20 august 1865 "Smerci " a fost ran
ful at folosindu-se in premiera pontoane 
de cauciuc, gonflabile, elaborate de A.F. 
Alexandrovski, creatorul primului subma
ri n opera\ional, ce se deplasa cu aju toru l 
unui motor pneumati c. 
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"Smerci" a fost andocat, reparat ~i a 
re int rat in componen\a escadrei de exer
cilii de cuirasate de mare larga. 

Dupa modelu l lui "Smerci" s-au pus in 
construc\ie in Rusia 0 serie de alte 8 
nave cuirasate, conform unui plan apro
bat la 9 martie 1864 de catre tar Aceste 
noi cuirasate erau din ce in ce mai mari 
~ i mai perfectionate. 0 data cu realizarea 
acestui plan, Ru sia si-a i ntarit mult forla 
navala, realizindu-se dezideratu l coman
dantul ui marinei imperiale ru se, general 
amiral Mare Duce Constantin , ca for\a 
navala a Rusiei sa devina a 3 fort~ navala 
dupa Anglia ~i Franta ~i sa fie mai puter
nica decit fo rta navala a tutu ro r celorlal te 
natiuni la un loc. i n ceea ce pri veste 
soarta monitorului "Smerci ", acesta a 
avut 0 lungime de viata operat iva deose
bita. 

in 1867 is-au schimbat obuzierele, cu 
\eava lisa, cu tunuri ghintuite de 203 mm 
de tip Krupp, ceea ce a atras du pa sine 
mOdificarea afetelor ~ i a turelelo r. 

in 1870 din nou i s-au inlocuit tu nu rile 
cu altele mai moderne, de calib ru 229, 
model 1867, model asimilat in uzinele 
Obuhov, si "Smerci " a trecut in efectivu l 
de aparare a Kronstadtulu i. ·Apari\ ia in 
toate flotele lumii a noilor nave torpiloare 
a atras dupa sine in armarea ~i a lui 
"Smerc i" cu mijloace de protec\ie impo· 
t riva acestora. Astfel i s-au montat mit ra-

liere de 16 mm .t ip Gattling ~i tunuri cu 
tragere rap ida. In 1882 i s-au schimbat 
cazanele engleze~ti cu allele de fabrica\ie 
na\ion ala, iar in 1889 "Smerci" a fost an
docat ~ i i s-au sch imbat placile inve li ~u l u i 
de pe fu nd, care erau uzate. 

i n 1892 "Smerc i" a fost reclasi ficat in 
cuirasat paza coasta ~i a cont inuat sa 
serveasca in efect ivul detasamentu lui de 
~coa l a a flote i. Is-au adaugill 4 tunuri re
volver de 37 mm, dar viteza i-a scawt in 
ac~a perioada la numai 6,5 nodu ri. 

In 1894 "Smerci" a fost radiat din efec
t ivele flotei militare ~i dezarmat. Dar con
statindu-se stare a bu na a construc \iei, i 
s-au lasat ma~in ile ~i cazanele si a fost 
reinscris in controale ca "Bl o k~i f nr. 2" , 
adica cazarma p luti toiue, iar i n ti mpul 
pri mulu i razboi mondial a fost tran
sformat in magaz ie p' lut itoare, adapostind 
650 de mine navale. In timpul M'arii Revo
lulii Socialiste din Octombrie echipajul 
lui "Smerci " a r idicat si el steagul ro~u si 
a intrat in subord inea Centrobaltului re
volu\ionar mun citoresc-Iaran esc. Dupa 
pacea de la Brest -Litovsk, flota germana 
a ocupat Hango ~i amenif1 \a sa captu reze 
int reag a flota sovietica. In acele condi\ii 
cu mplite flota sovietica, sub conducerea 
competenta ~i energ ica a cap itanului de 
rangul I Sciastii , care ' Ia cererea Centro
baltului pre luase comanda, a executat in 
aprilie 1918 un mar~ ter ibil prin tre ghe\u-

ri le Balticei, de la HelSlngfl)( 
stadt, unde s-a pus la ada 
"Smerci" , cu masinile sale 1Jza.· 
t ut urma fl ota in marsul e 
Helsingfors, ~i abia in ma -9 
in Kronstadt, cu efecllvu oJ' 

~ament de nave sovietice 
vit t imp de 30 an i in cahtate : 
a fost tai at abia dupa Mare e : 
t ru Apararea Patriei , in an", 

Jucind un rol insemnat ,.. 
dezvoltarea fl otei cuirasate ru5 
a intrat in istoria construe 
mondlale ca un exemplu de 0 
vitate, ceea ce constitUie 0 
constructor ii sai . 
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tul de coliziune prova a rupt balamalele 
uşii acestui compartiment şi s-a răs p înd i t 
În tubulatura de ventil aţie, al e că rei ca
pace la rîndui lor s-au dovedit insuficient 
de rezistente sau etanşe. 

Pompele navei nu au putut face fa ţ ă la 
năvala apei şi , deşi "Smerci" era compar
timentat etanş şi echipajul s-a lu ptat 
eroic să oprească inund area, du pă 2 ore 
nava s-a scu fundat. 

Trebuie s ă inţelegem că În acea epocă 
de trecere de la navele de razboi din 
lem n la navele cuirasate multe din cele 
ce azi sînt probleme elementare atun ci 
abia şi-arătau colţii şi marinarii şi con
structorii multă vreme s-au trud it sa gă
sească rezolvări le cele mai opti me, f ă r ă a 
le găsi Întotdeau na. 

Naufragiul lui "Smerci " a fost un sem
. nal de alarmă , care a dus la o nouă 
orientare şi la abordarea problemei pri
vind mijloacele de luptă ,pentru su pravie
ţuirea navelor În marina imperială rusă . 
.Ceea ce trebuie să specificăm este faptu l 
că paietul "Macarov" la data naufragiului 
Încă nu fusese inventat, micimanul (ulte
rior amiralul) Macarov Încă nu venise În 
flota baltică. 

La 20 august 1865 "Smerci" a fost ran
fulat folosindu-se În premieră pontoane 
de cauciuc , gonflabile, elaborate de A.F. 
Alexandrovski, creatorul primului subma
rin operaţional , ce se deplasa cu ajutorul 
unui motor pneum atic. 
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"Smerci " a fost andocat , reparat şi a 
reintrat În componenţa escadrei de exer
ciţ i i de cuirasate de mare largă . 

După modelu l lui "Smerci" s-au pus În 
construcţie În Rusia o serie de alte 8 
nave cuirasate, conform unu i plan apro
bat la 9 martie 1864 de către ţar. Aceste 
noi cuirasate erau din ce În ce mai mari 
ş i mai perfecţionate. O dată cu realizarea 
acestui plan , Rusia şi-a Întărit mult forţa 
n avală, realizÎndu-se dezideratul coman
dantului marinei imperiale ruse , general 
amiral Mare Duce Constantin, ca forţa 
navală a Rusiei să dev ină a 3 forţ ă nava l ă 
după Anglia şi Franţa şi să fie mai puter
nică decît forţa naval.ă a tuturor celorlalte 
naţiuni la un loc. In ceea ce priveşte 
soarta monitorului "Smerci" , acesta a 
avut o lungime de viaţă operat ivă deose
bit ă. 

În 1867 i s-au sch imbat obuzierele, cu 
ţe avă lisă, cu tunuri ghirituite de 203 mm 
de tip Krupp, ceea ce a atras dupa sine 
modificarea afetelo r si a turel elor. 

În 1870 din nou i s~au Înlocuit tunurile 
cu altele mai moderne, de calibru 229, 
model 1867, model asimilat În uzinele 
Obuhov, şi "Smerci " a trecut În efectivul 
de apărare a Kronstadtu lui.Apa r iţi a În 
toate flotele lumii a noilo r nave torpiloare 
a atras după sine Înarmarea şi a lui 
"Smerci " cu mijloace de protecţie Împo
t ri va acestora. Astfel i s-au montat mitra-

liere de 16 mm _t ip Gattling şi tunuri cu 
tragere rapi dă . In 1882 i s-au sch imbat 
cazanele englezeşti cu altele de fabricaţie 
n aţională , iar În 1889 "Smerc i" a fost an
docat şi i s-au schimbat plăcile Învelişului 
de pe fund, care erau uzate . 

În 1892 "Smerc i" a fost reclasi ficat În 
cuirasat pază coastă şi a continuat să 
servească În efectivul detasamentului de 
şcoa l ă a flotei. I s-au adău g'at 4 tunuri re
volver de 37 mm, dar viteza i-a scăzut În 
acea perioadă la numai 6,5 noduri. 

În 1894 "Smerci " a fost radiat din efec
tivele flotei militare şi dezarmat. Dar con
statÎndu-se starea bună a construcţiei , i 
s-au l ă sat maşinile ş i cazanele şi a fost 
reÎnscris În controale ca "Blokş i f nr. 2" , 
adică cazarmă p lut itoare, iar În t impul 
pr imului răzb oi mondial a fos t tran
sformat În magazie p' lutitoare, adăpostind 
650 de mine navale. In timpul M'arii Revo
luţii Socialiste din Octombrie echipajul 
lui "Smerci" a ridicat şi el steagul roşu şi 
a intrat În subordinea Centrobaltului re
voluţionar mun citoresc-ţărăn esc. După 
pacea de la Brest - Litovsk , flota germană 
a ocupat Hango şi ameniflţa să captureze 
Întreagă flotă soviet i c ă. In acele condiţii 
cumplite flota sovietică, sub conducerea 
competentă şi energică a căp itanului de 
rangul I SciastÎi, care la cererea Centro
baltului preluase comanda, a executat În 
aprili e 1918 un marş ter ibil printre gheţu-

riie Balticei , de la Heisi 
stadt, unde s-a pus la ada 
"Smerci", cu maş ini l e sa,e u 
tut urma flota În marsul e 
Helsingfors, şi abia În a ' 
În Kronstadt , cu efect vu 
şament de nave sovietice ~ 
vit t im p de 30 ani În calilale d 
a fost tăi at abia d u pă Mare e : 
tru Apărarea Patr iei , În an 

Jucînd un rol În semnat ' 
dezvoltarea fl otei cuirasate r 
a int\at În istoria cons r~ 
mondiale ca un exemplu de o 
vitate, ceea ce constttUle o c: 
constructor ii săi. 
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cabnea de aVloane S.E.T. (Societatea 
J= eXDloatari tehnice) a fost infiintata in 
an 1924 de catre inginerul Grigore 
:amflrescu ~i a actlvat pina in anul 1940. 

;>nmul avion construit in cadru l aces
.~ l abrici a fost un aparat concepu t de 
"g cpt. $tefan Proto popescu ~i ing. Du
~ tru Baziliu , denumit PROTO-S.E.T. 2, 
care si-a trecut probele de zbor in an ul 
'927. Dobindind primul succes , fabri ca 
"eee in anul 1929 ,a co nstructia altui 
,,;on de conceptie Pl'oprie S.E.T.-3. Cu 
acest avion , It. avo Octc.v Oculeanu ci~
, .la in anul 1930 locul Ira concursul pen
" • cupa "Av. Mircea Zorilescu" pe Aero
• " tul Baneasa , la care au luat ·parte 12 
, .... curenti. , 

n anu l 1931 avionul S.E.T. 31 are va
~ .mte le: 31-G , 4 ~i 41 . S.E.T.-X, S.E.T.- 7, 
(, cele doua variante 7-KB ~ i va ri anta 
:0 E T. XV. 

Tot la fabrica S.E.T., s-au mai fabricat 
Jupa licenla straina 80 de avioane 
FL EET F- l0 9 ~i 124 de avioane Nardi 
F N-305. Statui i-a mai repartizat execu
'.Hea unui numar de 80 de avioane I.A.R. 
·27 si 96 avioane 1.A.R.-39. 

S.E.T. a constru it inca din anul 1934 in
tr-un singur el\emplar un planor Grunau 
Baby II , carui a planoristul Valentin Po
pescu i-a adus unele modificari; de men
tlonat ca primele zboruri remorcate cu 
aVlonul au fost facute de Petre Ivanovici la 
6 lunie 1934. 

In anul 1940 s-a mai realizat a co
'T1anda de 15 planoare Grunau-Ba by II· 
B. sub noua direct ie a lui I. Kogalni
ceanu . 

Ultimul proiect realizat la S.E.T. a fost 
eel al unui bimotor monoplan S.E.T.-20, 
care nu a depa~it stadiul incercarilor in 
laborator. 

Avionul S.E.T. 31 este un biplan, biloc 
eu elice tractiva aclionata de un motor 
SALMSON tip 9 ab, destinat in mod spe
cial pentru antrenarea elevilor pi loti. EI 
poate executa intreaga gama de acroba
ti e. Fuzelajul este de sectiune eliptiea in 
lata si se termina printr-o muchie verti
ca la la spate. 

Struetura de rezistenta a fuze lajului 
este constiltJita din patru lonjeroan e de 
traSIn in partea anterioara ~i de brad in 
partea posterioara . Acestea sint de sec
!iune patrata cu 'laturB din ce i n ce mai 
mica catre coada. Sint legate intre ele 
pron montanti ~i traverse din lemn de 
bl ad ~ i diagonale. Acestea sint din 
coarda de pian catre . CCiada ~ i hoban e 
pr ofilate catre fala. Nodurile 1, 2, 4 ~i 9 
si nt consolidate intre ele Prih panouri de 
lemn in forma de cadru , Toate acestea 
sint asamblate intre ele cu ajutorul unor 

Nr. 
crt. 

1. 

2. 

3. 

I.. 

5. 

6 

SOCIETATEA 
DE 
EXPLOATARI 
TEHNICE • 

1924 
BUCURESTI 

nr. 
...B.I./.f:, 

TIP Q. 

:.s QJ '0 ·c 
h. :Jl 

PROTO-SET. 2 2 

SET 3 1 10 

SET 31 1 20 

SET 31 G 1 

SET 4 1 20 

SET 41 1 

MOTOR 

LORRAINE In 
DIETRI H 

SALMSON 9A6 

SALMSON 9A6 

LORRAINE 
MIZAR 470 

SALMSON 9A6 

SALMSON 9A6 

fi eru ri d in tab la de ote l. 
Ultimele doua nodu ri sint acoperite pe 

toate cele patru fele cu contraplacaj 
pentru a mari rezistenta la ~ocurile pr i
mite de, la bech ie. 

Fuzelaju ( este i nvelit cu pinza. Partea 
superioara d in fala pina in spatele pilotu
lui este aC9perita cu capete din tabla de 
aluminiu . In partea inferioara, inveli~ul 
de pinza se te rmina in dreptul rezervor u
lui de benzina, care prin forma sa exte
rioara completeaza forjT1 a ovala a fuzel a
julu i. Spal iul ramas Ii ber dintre rezervor 
~i panoul nr. 1 este acoperi t de 0 capota 
de alumin iu. 

Su portul motorului (batiul) este fo rmat 
dintr-un inel, de care se prinde motorul 
prin 9 buloane, fi ind confectionat din vin
clu de otel. De muchia cealalta a vinclu lui 
este nituit suportul propriu-zis, din tab la 
de du raluminiu , care se termina cu patru 
pic;:ioare ce se prind de panoul nr. 1. 

Intre panoul nr. 1 si motor exista 4 cl a
pete confectionate din tabla de aluminiu, 
una superioara, una inferioara si doua 
laterale. Clapetele lateral e sint previ3zute 
cu usi de vizitare destul de mari pentru a 
permi,te accesul in interior. Aceste us ite 
sint fixate cu ga rn iere. . . 

A.R P LE.. ':':.a s_~ O-aEi J::~;_ 
0 "' : -ur. :l a .... ce-i'a S 00-2. a.-:> a E
ra. e as e rectangu ara c~ marg., e ate
rale rotunJlte 5' hxata in uze,aJ pr n patru 
montanti inclinati Sl dlagonale prof· ate. 
Formeaza 0 grinda rezistenta eompusii 
din doua lonjeroane din lemn de brad ~i 
40 de nervuri in forma de I cu talp ile din 
brad ~i inimile din placaj cu decu pari 
pen tru usurare. Nervuri le sint reunite in 
fata cu un bord de atac din lemn de brad. 

Ari pa inferioara, i ntrerupta in dreptul 
fuzelaj l! lui , se fi xeaza direct, la fuzelaj in 
dreptul lonjeroanelor inferioare si are un 
diedru de 1° 30' . Ambele jumatal i au cite 
o deg ajare la bordul de scu rgere in drep
tu l fuzelaju lui pentru a mari vizibi litatea 
la postul din fala. 

Zona de linga fuze laj este aco peritii cu 
un podel de placaj, acoperit cu tabla 
striata de duralum iniu pentru acces. 
Constructia ei este ident ica cu 0 aripa 
superioara avind 34 nervuri. 

Aripa superioara este facu ta solidara 
cu cea inferioara prin intermediul a 4 
montant i, cite doi de fiecare parte a fuze
lajul ui, ~i prin incastrarea de diagonale 
prof ilate, Eleroane exista atit pe aripa su
perioara , cit si pe cea inferioara . 

Cele 4 eleroane sint construite din 
teava duralu r1].iniu, formind axul de arti
culatie si n e~lJri de tabla tot de duralu
miniu, indoite in forma de U, cu decupaje 
pentru u~ura re . Atit aripile, cit si eleroa-
nel e si nt impi nzite. • 

Stabili zatorul este al catuit d in doua 

ata:: es e co ec 0 at 0 .... tao a ce 
lurn,nlu at bordu de SCt;rcere c -
de dura urn;nlu ova za a ';o~u es 
pinzlt. 

Trenul de aterizare este alca!~ 
doua osii curbate fixate de panou ~ 
fuzelaju lui , La extremitiitile lor OS 
mesc rotile, iar li nga roti in p",r ea 
rioara se prinde furca amortizorulU' 

Amortizoarele sint de lipul .. tv'ES 
oleo-pneumatice ~i se prind in fuze 
fierurile din capul lonjeroanelor r' 
reo Tot de amortizoare, imediat dea 
pa l1 ii mobile, se prind contravintur 
teava de ole! ovalizata, care co 
teaza sistemul nedeformabil al tf; 
de aterizare, ~ i se prind in fuzelaj C 
rurile lonjeroanelor inferioare in d 
panoului nr. 3. 

Rotile sint prevazute cu frine ~ 
lice. Bechia este din lemn de I 
avind sect iune dreptunghiulara . 
mitatea bechiei care se reazema c 
este prevazuta cu un resort din Ian 
otel care formeaza pati na. Extre"'
superioara se alia in interiorul fuze 
~i este legata cu sandouri de fuzela 

Avionul S.E.T. 31 G (G de la G 
fost construit, dupa 0 comanda spe 
pentru raid. A fost un S.E.T 31 de 
modi f icat prin .adaugarea unui rEl 
suplimentar amplasat in locul obi 
torului, marind raza de actiune la 
km. 

Mai exista 0 mica u~ita de viz itare i n ~,---. 
capota inferioara care permite aceesul ,Ia ! 
f il t rele de ulei si benzina ~i inca trei u~ lte , = =nr.=C"b 
in partea anterioara a fuze laju lu i, care 
permit accesu l la rezervorul de benzina ' 
~i la dispozitivul de largare a rezervoru
lui. 

Amplasarea poslurilor de pilolaj. Cele 
doua posturi de pilotaj sint asezate i n 
tandem si suficient de inapoi pentrua 
permite lansarea cu para~ uta ' chiar de la 
post,ul din fata. Protej area . contra incen
diului este asigurata de un panou para
foc, fixat i napoia rezervorului de ben
zina, printr-un extinctor automat sa u 
manual si prin posibilitatea de a larga re
zervorul de benzina, cu comanda din 
ambele posturi. Accesul la posturi le de 
pilotaj se face pe 0 scara mascata i n fu
zelaj. 

Scaunele sint reg labi le in doua sensu" 
si permit ut ilizarea paras utei de spatE' 
sau de ~ezut. 

Ta bloul de bord se afla montat in pas· 
tul d in fata si poate fi vazut ~i postul d in 
spate prin doua fe restre practicate in pa
noul dintre cele doua posturi. 

Pe partea dreapta a postului din fata se 
af la 0 ogli nda retrov izoare. Bordajele 
posturi lo r de pilotaj sint capitonate cu 
cauciuc moale. 

Comenzile aparatului sint ident ice din 
ambele posturi de pilotaj, 

~ABR ICA DE AYIOANE S.EJ .. 
INGGRIGORE ZAMFIRESCU 
BUCURESTI 1930 

OIMEN SIUNI P 

~ ~ <111<11 ~ !greutate vlteza 
putere .g, @ max gol rrox min. plan 

it in!. motor sup. 
~ I;~ 

k"Jn kll}f, CP m m m m m2 ~a ka 

450 13,40 12,80 8,60 3,4C 45,OC 2m: 122( 222 80 

230 9,a: 9,:£) 7,A 3,15 ',£,fi. llA 82f 215 80 

230 9,80 g,,:£) 7, 2C 3,~ 26f!. 11A 801 210 80 

240 9,a: 9,50 7,2C 3,Cf. ',£,s: 1s.£ 968 240 80 

230 'g,a: 9,':£) 7, A 3,Cf. 26,S: 12a 812 210 82 

$,& 9,':£) 7, 2C 3,Cf. 26,fi. 1~ 8IX 202 87 

-- itinerer 

---- itineror 

, RF MAN TE <II I 
plalon timo urcare rula' sol E 
maxim 0 '1: 

~ 
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c FASR" m m min~ lTf h l: 
7000 4000 22'50 2 RECUNOASTERE f92" I 

6200 4000 1, '56 2 SCOALA faza II a 192; -

60(¥) 2000 6'10 81 160 25<: 2 SCOALA 1193.:· -

6500 4000 7'10 1 RAID I '~--.:r.! .... 

5000 2000 6'ss' 85 160 2 l - YICKERS ANTRENAMENT I =..: -2_LEWIS 

5000 5000 4:2'00 100 175 2 1.YICKERSJ,2xLEWIS I AN I KtNAMc.N I, -s.:;- -
2-lons. BARBIERI INSTRUCTIE FOTO 

7 SET 41R 1 GNOME RHONE 7k 380 9,80 9,50 '7,2C 4Cf. 26,f{ 152. 868 202 87 5000 4000 24 '15' 1 RAID ;:::: 
8 SET 415 1 8 HISPANO SUIZA- 300 9,80 9,50 7,20 3,Cf. 26,fi. 120: lea: 2lX 80 5000 4000 25'00 2 ANTRENAMENT =----
9 SET 7 1 ~O JAGUAR 365 9,& 9,58 7,3C 2,0': 26,S: .131J 912 240 90 740C 400c 9'26 46 130 2 

, 
ANTRENAMENT II:' ,----

10 SET 7 H 1 JAGUAR 365 9,80 9,58 &~ 3,85 126,& 131£ 95C 230 lCC 600C 400C 15'00 2 ANTRENAMENT I-"~ =:~ 

11 SET 7 K 1 20 IAR. 7K 420 9,80 9,S!: 7,15 3,15 ~6C 165C 101C 253 91 6800 4000 13'31 2 2. LEWIS OBSERVATIE DIVITE I b=_-

12 SET 7 KB 1 20 IAR 7K 420 9,80 9,58 7,15 3,15 j26,6C 178: 111, 25C 95 5500 400c 13'oS 2 .1-VICKERS.!.2-LEWIS OBSERYATIE, 9S1 2-lans. BARBIERI RECUNOASTERE 

13 SET 7 KO 1 20 lA.R. 7K 420 9,80 9,58 7,15 3,15 26,6. 178: 1115 25C 95 5500 4000 13'05 2 2-LEWIS OIVIZIE ~' I 
14 SPAO -SET 1 LORRAINE 450 9,58 9# 6,7E ~ 21j.6 1m: 62C 201 8e 600c 4000 10'14' 1 2-VICKERS YINATOARE '6:!:! -J DIETRICH 

15 SET X 1 JAGUAR 365 8,11: 8.5 7,3J 3,10 18,:£ 118~ 8£0 26C 95 8ax 4000 9'CXJ 1 bViCKERS ANTREN~~~N-
V', A~OA~= '::- - ~ ---

16 SE- '0 1 ~20 WA~TER '3~ 9 . .s9 ~5 1 7Jj 2.7322'I\ am s..s 'f{) 66 550C -!XX) 28'00 3 201 2 SCOAL.A 'aze :c .--: ~ 
cA R 4G' ~.!-

.- , . ::: ~...c. :::; . 9_35"") ":0 3:5--=:= :;:,.] ''5:) 35] -n 
., 

I I I" - . .:.-:!~= " ==_ I 
S~ -" .:;:: '''5 = ..... - -- - -::~ . 

Catlflca de aVIOane S,E.T. (Societatea 
.~ exploatări tehn ice) a fost Înf i in ţ ată În 
~u 1924 de către inginerul G rigore 

_3'T1f,rescu si a activat pî nă În anul 1940. 
""mul avion construit În cadru l aces

'o 'abrici a fost un aparat co nceput de 
"9 cpl. Ştefan Protopopescu şi ing, Du
~ tru Baziliu, denumit PROTO-S,E,T, 2, 
:are sI-a trecut probele de zbor În anul 
327 Dobîndind primul succes, fabrica 
"ce În anul 1929 ~a construcţi a altui 

IV on de concepţ i e p~o pri e S,E,T,-3, Cu 
• :est avion, It. av, Octilv Oculeanu cÎŞ

-l În anul 1930 locu l I fa concu rsul pen
cupa "Av , Mircea Zorilescu" pe Aero

' tul Băn easa , la care au luat parte 12 
, nc urenţi. , 

n anu l 1931 avionul SE T, 31 are va
r ''1tele: 31-G, 4 şi 41, S. E,T,-X, SET,- 7, 
: cele două variante 7-KB ş i varian ta 
~ E T. XV, 

Tot la fab ri ca SET" s-au mai fab ricat 
a.lpa l icenţ ă stră i nă 80 de avioane 
-,EET F- l0 g şi 124 de avioan e Na rdi 
> N-305, Statul i-a mai repart izat execu
larea unui n umăr de 80 de avioane I.A,R. 
·27 si 96 avioan e IAR,- 39, 

S,E.T. a constru it Încă din anul 1934 În
t'-u n singur e>semplar un planor Grunau 
Baby II , căruia planoristul Valent in Po
oescu i-a adus unele modi ficări; de men
tionat că primele zboruri remorcate cu 
,lVlonul au fo st făcute de Petre Ivanovici la 
6 Iu nie 1934, . 

In anul 1940 s-a mai realizat o co
'T1 andă de 15 planoare Grunau-Baby 11 -
B, sub noua d i recţie a lui 1. Kogălni
ceanu , 

Ultimu l proiect real izat la SET, a fost 
cel al unui bimotor monoplan SET.-20, 
care nu a depăşit stadiul Încercări lor În 
laborator. 

Avionul SE T. 31 este un biplan, biloc 
cu elice tractivă acţ io nată de un motor 
SALMSON tip 9 ab, desti nat În mod spe
cial pentru an trenarea elevi lor piloţi. EI 
poate executa Înt reaga gamă de acroba
tie, Fuzelaju l este de secţ iune eliptică În 
laţă ş i se termină printr-o muchie verti
cala la spate, 

Structura de rezistenţ ă a fuzelajului 
este consti l.fl i tă din patru lonjeroane de 
fl as in În partea a n te r i oară ş i de brad În 
"al tea posterioară , Acestea sînt de sec
!iune păt rată cu 'latura d in ce În ce mai 
m ică către coadă , Sînt legate Între ele 
prin montanţ i ş i t raverse din lemn de 
blad ş i di agonale, Acestea sî nt d in 
coardă de pian către cdadă şi hobane 
jl rofi late către faţă, Nodurile 1, 2, 4 şi 9 
sint conso lidate Între ele prin panouri de 
lemn În formă de cadru , Toate acestea 
sint asamblate Între ele cu ajutorul unor 

Nr. 
erI. 

1. 

2. 

3. 

4, 

5. 

6 

SOCIETATEA 
DE 
EXPLOATARI 
TEHNICE 

1924 
BUCURESTI 

nr. 

rE-'#=-
TIP Q. 

~ <li 15 "L: 

!t~ 
PROTO- SET 2 2 

SET 3 1 10 

SET 31 1 20 

SET 31 G 1 

SET 4 1 20 

SET 41 1 

MOTOR 

LORRAINE Iri 
DIETRI H 

SALMSON 9A6 

SALMSON 9A6 

LORRAINE 
MIZAR 470 

SALMSON 9A6 

SALIv1S0N 9A6 

fi eruri din t a blă de oţel. 
Ul t imele două noduri sînt acoperite pe 

toate cele patru f eţe cu contraplacaj 
pentru a mări rezistenţa la şocuril e pri-
mite de, la bechie. . 

Fuzelajui' este Înveli t cu pînză, Partea 
s u perioară din faţa pî nă În spatele pilotu
lui este aC9perită cu capete d in ta blă de 
aluminiu, In partea i nferioară, Învelişul 
de pînză se termină În dreptul rezervoru
lui de benzină, care prin forma sa exte
rioară completează forfTla ' ovală a fuzela
jului. Spaţiul rămas liber di ntre rezervor 
şi panoul nr, 1 este acoperi t de o capotă 
de aluminiu. 

Suportul motorului (batiul) este format 
dintr-un inel , de care se prinde motorul 
prin 9 buloane, fiind confecţionat din vin
clu de oţel. De muchia cealaltă a vinclului 
este nitu it suportul prop riu-zis, din tablă 
de duralumin iu , care se term i nă cu patru 
pi<;;ioare ce se prind de panoul nr. 1, 

Int re panoul nr, 1 şi motor ex istă 4 cla
pete confecţio nate din ta b lă de aluminiu, 
una s uperioară , una in fer i oară şi două 
laterale. Clapetele latera le sînt prevăzute 
cu uş i de viz itare destul de mari pentru a 
permite accesul În interi or. Acest e u ş iţe 
sînt fi xate cu sarn iere, ' 

PE. .... ::a S- __ ,..-=-.j3~ u:3-_ 
... -u .... o a'" ce-o a S :lO!Jd. a _ ~E

r::. e E-Ste. r ctangu ara CJ 1""":arg .... e a~e

rale rotunjite 5' flxatâ 'n uze a, O' n pat·u 
monta nţl inclinall SI d agonale prof late 
Fo rmează o gri n dă rezistenta compusă 
din două lonj eroane di n lemn de brad ŞI 
40 de nervuri in formă de I cu tă lpil e din 
brad şi ini mile din placaj cu decupări 
pentru uşurare, Nervurile sînt reunite În 
faţă cu un bord de atac din lemn de brad , 

Aripa infe rioară , Întreruptă În dreptul 
fuzelajului, se fi xează direct , la fuzelaj În 
dreptul lonjeroanelor infer ioare şi are un 
diedru de 1°30', Ambele ju mătăţi au cite 
o degajare la bordul de scurgere În drep
tul fuzelajului pentru a mari vizib ilitatea 
la postul d in faţă, 

Zona de lînga fuzelaj este acoperita cu 
un podeţ de placaj, acoperit cu tabla 
slri ată de duraluminiu pen tru acces, 
Construcţia ei este identi că cu o a ripă 
superioară avînd 34 nervuri. 

Aripa superioară este făcu tă so l idară 
cu cea inferioară prin intermediul a 4 
montanţi, cîte doi de f iecare parte a fuze
lajului, şi prin Încastrarea de d iago nale 
profilate, Eleroane există atît pe aripa su
perioară, cît şi pe cea i n fer i oară , 

Cele 4 eleroane sînt construite d in 
ţeavă duralurTJ.iniu, formînd axul de art i
culaţi e şi ne~tJ ri de tablă tot de duralu
miniu, Îndoite În fo rmă de U, cu decupaje 
pentru uş urare, Atît arip ile, cît şi eleroa-
nel e sînt ÎmpÎnzite, ' 

Stabilizatorul este al căt ui t din două 

:u o:?o.::p.a ? .:-: ... s G ~ 

atac este confec· C,.. ii el.... :;-b a ~? 
ium n oJ ar ba Cu de SC-l:·C€fe :: ,.. 
de dura LIfT' n U ova zala Tot es 
pinzlt 

Trenul de atenzare este a cal 
două osii curbate fixate de pano 
fuzelaju lui. La extremităI,le lor os 
mesc roţ il e , iar lînga roţi in p .. , e 
rioară se prinde furca amortlzoru u 

Amortizoarele sînt de tipu l ,,/;'ES 
oleo-pneu matice şi se pr ind În 'uz 
f ierurile din capul lonjeroanelor " 
re, Tot de amortizoare, imediat de 
părţ i i 1)10bile, se prin d contravin!u' 
ţeavă de oţe l ovalizată, care c 
tează sistemu l nedeformabil al h 
de aterizare, ş i se prind În fuze la 
ruri le lonjeroanelor inferioare 'n el 
panou lui nr, 3 . 

Roţ ile sînt prevăzute cu frîne h 

lice, Bechia este din lemn de 
avînd s ecţiu ne dreptu nghiulara 
mitatea bech iei care se reazemă 
este p revă zută cu un resort di n a 
oţe l care fo rmează pat ina. Extre 
superioa ră se află În in teriorul fuze 
ş i este leg ată cu sandouri de fuzela 

Av ionul SET, 31 G (G de la Gr 
fost const ruit , după o comandă s. 
pentru raid, A fost un SET 31 de 
modif icat prin .adăuga rea unu i 'El 
suplimentar amplasat În locul G 

torulu i, mă r i nd raza de acţiune a 
km, 

Mai ex istă 'o mi că uşiţă de vizitare În ~--_. 
capota infe rioară care, ~erm!te !lccesul la ! 
filtrele de ulei Ş I benZina Ş I Inca trei uşiţe ' ,,,,"="'rFT1~ 
În partea anterioară a fuzel ajului, care 
perm it accesul la rezervorul de benzină 
şi la dispozit ivul de largare a rezervoru
lui. 

Amplasarea posturilor de pilotaj. Cele 
două posturi de pi lotaj sînt aşezate În 
tandem ş i suf icient de Înapoi pentru a 
permite lansarea cu paraşuta 'chiar de la 
postul din faţă , Protejarea contra incen
diul ui este asig u rată de un panou para
foc, f ixat Înapo ia rezervorului de ben
zină , printr-un extinctor automat sau 
manual şi prin posibi litatea de a larga re
zervorul de benzină, cu comandă din 
ambele posturi. Accesul la posturile de 
pi lotaj se face pe o scară mascată În fu
zel aj , 

Scaunele sînt reglabile În două sensuri 
şi permit utilizarea paraşutei de spate 
sau de şezul. 

Tabloul de bord se află montat În pos· 
tul din f aţă ş i poate fi văzut ş i postul din 
spate prin două ferestre practicate În pa
nou l dintre ce le două postur i. 

Pe partea dreaptă a postului d in faţ ă se 
află o oglindă retrovizoare. Bordajele 
posturilor de pilotaj sînt capitonate cu 
cauciuc moale, 

Comenzile aparatului sînt identice din 
ambele posturi de pi lotaj, 

FABRICA DE AVIOANE S,ET. 
ING,GRIGORE ZM1FIRESCU 
BUCURESTI 1930 

DIMEN SIUNI P 

~"' '''~ reutate VI eza 
putere mox gol moxmin, plan plan.g, :E [~ 
motor sup. In!. § 'g ~ 8-

k"lj, klTJh CP m m n; (IT; m2 ~.!L k'l 

450 13,40 12,80 8,60 3,4C 4'J,OC 2OA: 122C 222 80 

230 9,8( 9,~ 7, :3J 3,15 '4J,fi. 112C 821: 215 80 

230 9,80 9,50 7,2C 3,~ 26fl ilă BOI 210 80 

240 9,OC 9,5C 7,2C 3,0': '4J,fl 13':( 968 21,0 80 

230 '9,80 9,50 7,2C 3,0': 26,f!. 12a 812 210 82 

,ş,BC 9,50 7,2C 3,0': 26,fi. 132< W 202 87 

cRF 

~g~?~ 

m 

7000 

6200 

6000 

6500 

5000 

5000 

:MA Nli 
timo urcore rula ' sol 

~ 

J 
N 
'C: 

'" 

* m mi~ 

4000 22'50' 

4000 11 ' 56 

2000 6'10 Bl 160 

4000 7'10 

2000 6'55 85 160 

5000 42'00 100 175 

'" E 
o 'c c: :J ARMAMENT .s u 
:J E o 
h ~ 

2 

2 

25/ 2 

1 

2 lxVICKERS 
2xLEWIS 

2 I.VICKERS j, 2><LEWIS 
2xians, BARBIERI 

DESTINATIE 

RECUNOASTERE 

SCOALA faza II a 

SCOALA 

RAID 

ANTRENAMENT 

I ANTKI:.~MI:.r 1, 
INSTRUCTIE FOTO 

itinerar 
ltinerG~ 

PEqC 
~ 

I 
I 

FABR ~ 

,9r 
'192~ -1 
,~ . ·1 " -

':;:j ... .--- 1 
11;:; -1 
IS':': -1 

7 SET 41R 1 GNOME RHONE 7K 380 9,80 9,50 7,20 40': 26fI 152. 868 202 87 5000 4000 24'15' 1 RAID 1'=33 
8 SET 41 S 1 8 HISPANO SUIZA- 300 9,80 9,50 7,20 3,0.: 26,fi. 120: BOC 20C 80 5000 4000 25'00 2 ANTRENAMENT ~- I 

9 SET 7 1 ~O JAGUAR 365 9,BC 9,58 7,30 2,O~ 26,fl 131: 912 240 90 740C 4000 9'26 46 130 2 ANTRENAMENT ~?;:3 - 1 

10 SET 7 H 1 JAGUAR 365 9,80 9,58 &3J 3,85 26,fi. 131i 95C 230 lOC 600C 1.000 15'00 2 ANTRENAMENT ... ;:qc ;'" 1 
I I SET 7 K 1 20 IAR. 7K 420 9,BC 9,51 7,15 3,15 1if,,6C 16'3C 101( 253 91 6aOe 4000 13'31 2 2xLEWIS OBSERVATIE DIV Z E ,,- --1 
12 SET 7 KB 1 20 IAR. 7K 420 9,80 9,58 7,15 3,15 lif"fi. 178( 1 1 1~ 25C 95 5500 400c 13'05 2 lxVICKERSL2xLEWIS OBSERVATIE, S?: -1 2xlons, BARBIERI RECUNOASTERE 

13 SET 7KD 1 20 I.AR 7K 420 9,80 9,58 7,15 3,15 26,fi. Tla:: 1115 25C 95 5500 4000 13'05 2 2xLEWIS DIVIZIE ~ 

11, SPAD -SET 1 LORRAINE 450 9,58 9,fi. 6,71 I~ 21/16 15X 62C 201 ac 600c 4000 1O'1{ 1 2xVICKERS VINATOARE , !in-i DIETRICH 

15 SET X 1 JAGUAR 365 & 'it 8S; 7,3: 3,10 18,'1111SL: 8~ 26( 95 aox 4(0) 9'00 1 2xVlCKER5 ANTRENA"1E'r 
~INA~OA;F I ;:: I 

'6 SE~ '0 1 -IVALTER "30 9.:.6<; ~~ '73) r3Z:v.n al) 5-5 '8(; .~ 5SOC .'XJj 28'00 3 20 2 I SCOl> A .. c~c : c 1";;:-1 2Cl Aq ~G' . 
SE"'.....!y. - s;·Jl;.::J:7J,z:Il :l:q;S5'5J'5}:?SJ '-:, :.oc' .c~ .~".., J lii 1. _E3- 1 "~ , ': . ':o 0- . -" : .. -::~ .... - :,...~~ .... :.. =' . 
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CARACTEA IS""CllE AVIONULU I S E.T.-31 

_ =- ... :3;)8 l['cur n dubla [omanda 
f. :e I. -" ,1, d,am. tru 2800 mOl. Pasul 1800 mOl. Blindata 
• ;.:.r SAlMSON tiP 9AB. Put ere no min ala 230 CP la 1700 rot /Illill 
\!iJr1ar cllmdrl - 9 in stea 
Reglm normal 1700 rot/min 
Reglm maXl 1ll 1750 rotl min 
Sens de rota lie - spre stinga privit di'n postul de pilotaj 
Anver gura plan superior 9.80 m 
Diedru plan superio r 0°0" 
Anvergura plan Infe rio r 9,50 III 

Di edru plan inferior 1 °30" 
Pro!unZimea anpllor 1,50 m 
Lunglme 7,20 m 
lallme 3,05 ITl 
Supra!ala arlpii superioare 14,30 mp 
Sup ra!ala arip ii in!erioare 12,30 mp 
Suprafala pa rtan ta total a 26,60 mp 
Supra!ala eleraan elar 14 egale) 1.76 mp 
Supra!ala ampena j orizan tal 2,98 ' mp 
Su pra!ala derivei 0,39 mp 
Supra!ala di rectiel 0,66 mp 
Capacl tat ea rezerva rulu l de benzina 175, 00 I 
Capacitatea reze rvorului de ulei 20 ,00 I 
Ecartament tren 2 m 
Rali 700 x 125 
Greutate aV lal, -echi pat 807 kg 
Greutat e cambustibil 134 kg 
Greutate personal navlga nt 174 kg 
Greutat e lolala in zbar 111 5 kg 
Greutate pe melru patral 421 4 kg l n" 
Greulal e pe cal pute re 4,86 kgl CP 

Performanle 
Lungimea de rulare; la decalare ' max ima 80 m ~ i mmima 61 m 

la at er izare: maxi ma 200 m ~ i minima 160 m 

Al l ilu d i~e Timp de marare minim V,leza orizo ntala 

500 m 
1000 m 
2000 m 
3000 m 
4000 m 
5000 m 

PI afan pract i c . 6000 OJ 

Vileza minima : 80 "'n ih 

1'10" 
2'40" 
6' 10" 

10' 
16' 
22' 

21 0 km/h 

190 km/ h 

CONSTANTIN COSTACHE, 
DAN ANTON/U 

MOTOR AS - 82 FN . "., ., , " 18S0 CP 
ANVERGURA , .. " ... , .... " .... 9,80 m 
lU~lGIMEA . .. , . ............ . .. . 8,60 m 
INAl TIMEA ..................... 2,S4 m 
GREUTATEA GOl .. . . ...... 2800,00 kg 
GREUTATEA MAXiMA . ..... 3230,00 kg 
VITEZA MAXIMA 6400 m .... 648,00 km/ h 
VITEZA DE CROAZIERA , . . . . 480,00 kmih 
VITEZA ASGENSIONAlA 
PLAFON MAXIM _ .... . ...... 9S00, 00 m 
RAZA DE ACTIUNE ...... . .. 76S,OO km 
ARMAMENT .. .. ... . .. 2 x SVAK 20 mm 

Cu acest av ion, la sfir~itul luni i mart ie 
1932, aviatorul lonel Ghica realizeaza un 
foarte frumos raid. Plecat in ziua de 30 
martie, ' ora 16 ~i 'lS minute, de pe aero
portul Baneasa, lonel Ghica a parcurs in 
zbor 23 000 km in 140 ore de zbor efectiv, 
pe itinerarul Bucure~t i-Saigon ~i retur. 
In acest zbor a survolat 10 lari , desfa~ u
rat de la paralela 4S, meridian 100 , la pa
ralela 10,meridian 1100 • 

A traversat zone de~e rt i ce cu musoni, 
furtuna de nisip la Bagdad, care I-a obli
gat sa se intoarca 0 bucata de drum. 
23000 km fara navigator, fara mecanic, 
tara nici un ajutor pe parcurs, singur la 
bord in 11 zile de lipsuri. 

De notat ca lonel Ghica in mod delibe
rat n u ~i-a luat nici 0 piesa de schimb 
(nici cel pulin 0 camera pentru roli). pen
tru a nu ingreuna avionu l, ili a~a foarte 
incarcat cu combustibil. 

Trebuie la udate priceperea, cu raj ul ~i 
indrazneala acestui pilot , dar. ~i calitalile 
avionului cit ~i ale motorului , care s-au 
comportat ir~pro~abil in aceste condilii , 
fara eel mai mic defect. 

Etapele de zbor au decurs dupa cum 
urmeaza: 
30 martie Bucure~ti - Konia-Alep 
31 martie Alep-Bagdad 

1 april ie Bagdad-Basora 
2 aprilie . 

Basora-Bushehr-lengeh 
3 ap ri lie len geh-Jask 
4 aprilie 

Jask-Karakhi-Jodhpur 
S aprilie . 

Jodhpur-Uahabad-Calcutta 
6 aprilie Calcutta-Rangoon 
7 aprilie 

Rangoon-Bangkok-Saigon 
8-9 aprilie a stat la Saigon 
10 aprilie Saigon-Akyab 
11 aprilie Akyab-Jhansi 
12 aprilie Jhansi-Qwadar 
13 apr' e Owadar-Basora 
• .! ap r e Basora-AI ep 
"53:J e A e~t<o"'" a 

9h10' 
4h 
4hS' 

6h3S' 
3hlS' 

9h30' 

9hS' 
7hlS' 

9h30' 

12h4S' 
llh4S' 
llh1S' 
llh30' 
10hlS' 
Sh 
5" 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
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Z 
~ 
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U 
UJ 
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CAAACTER STiCllE AVIONULUI S E.r -31 

..:. ~::~3 r-:u' r 1 .... ti . c..-..andă 
E ., t. -~ oe lI,ameuu 2S00 mm. Pasul 1800 mm Bl in d ată 
, .~ SAlMSON tiP 9AB Putere nominală 230 CP la 1700 rot / lllin 
'ul"'"ăt CI mdn - 9 in stea 

Regl'll normal 1700 rot/ min 
Reg im maX im 1750 roti min 
Sens de ro taţie - sp re stîn ga privit din postul de pilotaj 
Anve rg u ră pl an superior 9,SO m 
Oledru plan superior 00 0" 
Anvergu ră plan inferior 9,50 m 
Oiedru pl an in ferior 10 30" 
Profunzimea aripilor 1.50 m 
Lun gime 7,20 'I' 
Lăţime 3.05 m 
Suprafaţa aripi i superioare 14,30 mp 
Sup raf a ţa arip ii ,"feri oare 12,30 mp 
Suprafaţ a p o rta ntă tota l ă 26,60 mp 
Sup ra f a ţa eleroanelor (4 e08le) 1,76 mp 
Sup rafa ţ a amp enal orilOntal 2,9S 'mp 
Suprafaţ a deflvei 0,39 mp 
Sup rafaţ a di re cţiei 0,66 mp 
Capac itatea rezervoruluI de benzină 175,00 I 
Capacitatea rezervo rului de ulei 20,00 I 
Ecartame nt tren 2 m 
Ro ţi 700 x 125 
Gre utate avi on echipat 807 kg 
Greutate comb ustibil 134 kg 
Greutate personal naviga nt 174 kg 
Greutate tot ală În zbor 1115 kg 
Greutate pe metru pătr at 421 4 kg / rn' 
Greutate pe cal pu tere 4,86 kg l CP 

Perfo rOla n ţe 
Lungimea de rulare; la decolare: maxilllă 80 m şi minimă 61 m 

la aterizare; max i mă 200 m ş i minimă 160 m 

Al titudine 

500 m 
1000 m 
20 00 Il) 

3000 m 
4000 m 
5000 m 

Ti mp dem arare minim 

1'10" 
2' 40" 
6' 1 O" 

1 O' 

Viteză orizontală 

21 0 km/ h 

Plafon practic 6000 m 
Viteză m i n i m ă SO "1Il/ il 

16' 
22' 

190 km/ h 

CONSTANTIN COSTACHE, 
DAN ANTON/U 

MOTOR AS - 82 FN . " ... " . , 1850 CP 
ANVERGURA , .. ,., .. , . .. . " .. " 9,80 m 
LUI'>JG IMEA . .. , . .... " .. , . ..... , 8,60 m 
iN ĂL ŢIM EA .... .. .. .. . .. . "" ... 2,54 m 
GREUTATEA GOL .. ... .. ... 2800,00 kg 
GREUTATEA MAXIMĂ , .... . 3230,00 kg 
VITEZA MAXIMĂ 6400 m .. .. 648,00 km/ h 
VITEZA DE CROAZI ERĂ .. , , . 480,00 km/ h 
VITEZA ASCENSIONALA 
PLAFON MAXIM . " " ,.".,. 9500,00 m 
RAZA DE ACŢIUNE , .. . , .". 765,00 km 
ARMAMENT ... . . .. , . . 2 x SVAK 20 mm 

Cu acest av ion, la sfîrş it u l lunii martie 
1932, aviatorul Io nel Ghica rea l izează u n 
foarte frumos raid Plecat În ziua de 30 
martie, . ora 16 şi '15 minute, de pe aero
portul Băneasa , Ionel Ghi ca a parcu rs i n 
zbor 23000 km in 140 ore de zbor efectiv, 
pe itinerarul Bucu reşt i-Saigon ş i retur. 
In acest zbor a survolat 10 ţă ri, des făş u
rat de la para lel ă 45, merid ian 100 , la pa
ralela 10,·meridian 11 00 , 

A traversat zone deşe rt i ce cu musoni, 
furtună de nisip la Bagdad, care l-a obl i
gat să se intoa rcă o bucată de drum. 
23000 km fă ră navigator, fără mecani c, 
fără nici un ajutor pe parcurs, singur la 
bord in 11 zile de lipsuri. 

De notat că Ionel Ghica i n mod delibe
rat nu şi-a luat nici o p i esă de schimb 
(nici cel p uţin o cameră pentru roţi), pen
tru a nu ingreu na avi onul, ş i aşa foarte 
incărcat cu com bustibil. 

Trebuie lă u date pri ceperea, curajul şi 
indrăzneala acestui pil ot , dar. ş i c a lităţile 
avionului cit şi ale motoru lui , care s-au 
comportat ireproşabi l in aceste cond i ţii, 
fără cel mai mic defect. 

Etapele de zbor au decurs du pă cum 
urmează : 
30 martie Bucureş ti - Kon ia-Al ep 
31 martie Alep-Bagdad 

1 april ie Bagdad-Basora 
2 aprilie . 

Basora-Bushehr-Lengeh 
3 aprilie Lengeh-Jask 
4 apri li e 

Jask-Karakh i-Jodhpur 
5 aprilie . 

Jodhpur-Llahabad-Calcutta 
6 aprilie Calcutta-Rangoon 
7 apri lie 

Rangoon-Bangkok-Saigon 
8--9 aprilie a stat la Saigon 
10 aprilie Saigon-Akyab 
11 aprilie Akyab--Jhansi 
12 aprilie Jhansi-Qwadar 
'3 apr le Qwadar-Basora 
• _ apr e Basora-Alep 
'5 ap 
6 -

9hl0' 
4h 
4h5' 

6h35' 
3h1 5' 

9h30' 

9h5' 
7h1 5' 

9h30' 

12h45' 
l1h45' 
llh15' 
l1h30' 
10h15' 
5/1 
5" 
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OVlonul de mare raid SET 31G .. Foisor" (vedere loterala slingo) 

• rezervorul . de be'nzino este 
sus!inut cu doUo chingi ~re, 
in caz de ,pericol, se, peate 
largo de catre pilot In til'flPU! 
zborului. 

SET 31 G" Foisor" (vedere, laterole dreaRta) 

• inmotriculoreo avioonelor civile in periooda 
1928 -1933 0 fost cu grupul de litere .CV'; 
care 0 fost schimbat dupe 1933 cu grupuL' 
de lItere .. YR ",valabil pine in zilele noastre ~ 
reprezinta Romania in codul oviatic interN], 
tional F. A.1. 

• grupul de litere ,XYZ' reprezinta codul de re
cunoa?tere al avfonului rE'spectiv fato de 
olte avioone. ' 

I ' 

31 Q 

==-'.-==.~.-= 

aVionul de mare raid SET 31G "Foisor" (vedere latE'folă siînga) 

• rezervorul . de benzină este 
susţinut cu două chingi core, 
in caz de . pericol . se poate 
larga de către pilot Jn t irtlPlJl 
zb.orului. 

SET 31 G" Foisor" (vedere laterală dreaRta J 

• Înmatricularea avioanelor civile in perioada 
1928 - 1933 a fost cu grupul de litere .CV'; 
core o fost sd'1imbat după 1933 cu grupul 
de litere .. YR ",valabil pină in zilele noastre ~ 
reprezintă România in codul aviatic intelT~h 
tional l'A.\. 

• grupul de litere .XYZ· reprezintă · codul de re
cunoaştere al avionului respectiv fată de 
alte avioane. ' 

11 Q 
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Avionul SET 31 G 
• fuzelajul + aripile pe ambele fete __ bleu 
• carenajul motorului ~i pclrti1e metatice_atuminiu 
• literele CV -XYZ ~i CV alb 
• Foisor, SET G,inclusiv datete tehniCe __ negru 

st ructure aripe inferioare 

.. 

/ 
/ 

- - - -

/ 

I 

- -~-

structură plan cE'ntral 

/ 
I 

/ 

Avionul SET 31 G 
• fuzE'lajul + arip ile pe ambele feţe _ _ bleu 
• carenajul motorului şi părtile metalice_ aluminiu 
• litE'rele O/-XYZ şi CV ' alb 
• Foisor, SET G,inclusiv datele tehniCe __ negru 

st ru ctură a ri pă infE'r i oară 
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C~ 5: \ 
A) ' u - 'acneta cu com bust ibil liehi d 

acea ca racn eta Bomarc sa deeoleze ver-
5 sa accelereze pina la 0 viteza sub

::J~ ca f arte fl dieata . 
::Lca a eea cele doua statoreaetoare 

~- ;;u!au propulsla , plasind racheta I a al
;Xl C2a prevazuta 51 funcl ionind la pute

@ ~aJwna pina i n momentul in care 
'a era atrnsa . • 
=achetele Bom are B aveau in .Ioc de 

~::.\Or- 'acheta cu combu sti bil lichid un 
- otor - racheta cu pul be Ie fabricat de 
" "'1a Th lokol Ch emical Corporation" . 

ir acest mod se cistiga mai mult spaliu 
- nteriorul fuzelajului si a fos t folosl t 

::=ntru a transporta m ai mul t car l;lUrant 
::lentr u eele do ua motoare statoreac toar e, 
:a'9 51 ele la rindul lor au fost imbunata-

Ie 51 tr ansformate pentru a putea ut il,za 
: arou rant ul JP - <1 pent ru turboreac-
2a, e combusti bil care se gaseste pe 

VOMECA ISM 
Schema cupri nde dou a subansambluri : 

stabili zatorul de tensiune ~i var iatorul de 
iUralie propri u-zis. 

1. Stabllizatorul de tensiune, real izat cu 
T7 T8, T9 $i piesele aferente, asigura la 
eSire tens iunea de 4,8 V, stabilizatii , pen
ru ali men tarea receptorului $i a celorl alte ' 

servomecanisme, Sursa de energie pe 
'Tlodel va fi deci un ica, de 6- 12 V. Ten
s'unea de 4,8 V se aj usteaza folosind 
pentru R14 un semireglabil de 10 k", pe 
care apoi il i nlocuim cu 0 rezistenla de 
aloare adecval a. Se poate tatona $i va
oarea rezistenlei R 16 (cu un semireglabil 

de lOOn) pentru a obline un factor de 
5 abilizare cit mai rid ica!. Alenlie : intrucil 
.::aderea de tens iune pe stab jlizator este 
~ ,ca (chiar sub 1,2 V) nu a fost prevazul 
:J spozitiv . de protectie la scurtci rcuit. 

2. Variatorul de tu ralie primeste de Ie 
decodorul receptorului impulsuri cu du
'ata variabila intre 1-2,2 ms (corespun
zator poz itiei mansei emi latoru lui) $i f rec-
enla de 50 Hz, pe care Ie transformii in 
mpulsuri cu factorul de umplere variabil 

-'lt re 0--100%, penlru alimentarea moto
ru lui. Impulsurile primite pri n Rl si li mi
tate in am plitudine cu D2-D3 sin t 
aplicate ci rcuitului derivator C2, R5, R6 ~ i 
:>rr n R4 pe baza lui T 2. Pe durata impul
sul ui, condensato i ul C l se descarcapri n 
~2 si R3, pina la 0 tensiune proporlionala 
cu durata descarcari i, pentru ca apoi sa 
se incarce prin R2, in pauza dintre im pul
sun, 

Tensiunea de pe C 1 este apli cata prin 
::n triggerului Schmitt format cu T3-T 4, 
care transfo rma va ri atia lenta a tensiunii 
a bornele lui Cl in ' impulsu ri dreptun
;;hiu lare, care sint ampJificate de TS- T6, 
-- montaj Darlington. Intrucit durata im
PLJl surilor e egala cu ti mpu l in care ten-

;;a : eta 8 0m arc 3 era J re, ,,zu a eL .., 
ca~ de cauta' e autonoma a lintel , de Ipul 
.. Westinghouse". cu un radar ce detecta 
oblecte le aerr ene ce evoluau in apropie
rea solulul cit 51 la mare altitudine. 

Aceste capete de cautare pot descoperi 
de la altitudinl de peste 20 000 m un ina
mic ce zboara la numai 15 m de sol. 

Raza de acliune a rachetei Bomarc B 
at ingea 800 km si putea sa of ere protee
lie unei suprafele de 2 000 000 kmp. 

Ambele variante (A si B) erau radioghi
date cu incepere de la sol si pina in ime
diata apropiere a obiectivului. · 

Semnalele radio erau declansate de un 
calcul ator electronic din sistemul SAGE 
dupa in terpretarea informaliilor primite 
de la toate staliile radar ale sistemului. 

. Pentru ca sistemul de arme BomlHc sa' 
poata fi utilizat in zone care nu erau su
pravegheate nici de sistemul SAGE, niei 
de un alt sistem analog de informalii 5i 
semnale radar, Boeing· Aero-Space Divi
SIon a pus la punct un procedeu denumit 
Jv:ANTRAC (Manual Angle Tracking Ca
pability), bazat pe un principiu foarte 
simplu al triangulaliei, masurarea unghiu
rilor formate de obiectiv si doua repere 
cu noscute de la sol ( dpu~ stnti, md~r de 

VARIAT R 
siunea pe C1 ajunge la pragul de bascu
lare al triggerului , acesta. este incarcat de 
la 0 sursa stabilizata: D1, R17, C3. Apari
lia impulsurilor in plaja de varialie 
0-100% se, regleaza din R2 (un semire
glabil de 100 k", inlocuit ulterior cu 0 re
zisten la fixa), cu emilatorul in funcliune, 
urmarind ca, prin mi$carea mansei, tura
lia motorului sa varieze intre zero si ma
x im. Pentru a verifi ca disparil ia impulsuri
lo r la turalia maxima se poate folosi un 
osc iloscop. 

in lipsa diodei Zener D1 se pot inseria 
citeva joncliuni cu siliciu, pentru a obline 
o tensiune de 3-4 V. La turalia maxima 
caderea de tensiune pe tranzistorul de 
putere T6 va fi de 0,4-0,7 V la un curent 
de 10 A prin motor. 0 tensiune mai mare 
indica iesirea din saturalie a tranzistoru
lui, cu incalzi rea sa suplimentara, rem e
d iu I fii nd micsorarea rezistentei R11 sau 
aleg erea pentru T5 $i T6 a unor exem
plare cu factor de amplificare cit mai 
mare. 

o valoare sub ' l k, pentru R11 deran
jeaza funclionarea la turalii scazute, Am 
ales pentru T6 un tranzistor cu germaniu, 
datorita caderii micide tensiun e, la satu
ral ie, fala de cele cu siliciu, ceea ce in
seam na pierdere de putere minima. T6 se 
va monta pe carcasa realizata din tabla 
de al umini u, cu 101 de radiator, incalzirea 
fii nd foarte redusa. R12 (citeva sute de 
ohmi) are rolul de a micsora curentul re
zidual pri n T6. Dioda D4, montata pe bor
nel e motorului , scurtcircuiteaza tensiunea 
auto indusa ce apare ca urmare a ali men
tarii in impulsuri ' si care ar putea dete
riora montaju I. 

Cab laju l se realizeaza conform desenu
lu i, dispunerea pieselor fiind figurata ala
tu ra!, placa fiind v<izuta 9inspre fala pla-

ZBUR TOARE 
lATA un model u~or de constru it 

S care va va da satisfact ii depline! 
'.Iodelul se prelucreaza din placaj, 
urnir, carton sau balsa. Cleiul folo

s t: AGO, UPINOl , ARACET sau 
APODEZ. Cele doua jumatati de 

aqpa se introd uc. in fuz~aj ~i se 
consolideaza de acesta cu ajutorul a 
~ mici baghete de lemn. la capete, 
aripa se indoaie ca in f igura pentru 
a avea un zbor stabil. 

Fuzelaju l se con fectioneaza di n 
aoua bucat i identice intre care vqm 
prinde ~i di rectia. 

Pentru centrare - care va de
p nde in buna masura de inclinatia 

egativa a aripioarelor - vom infige 
'., botul fuzelajului doua pioneze 
sau vom lipi douii buciitele mici de 
:J umbo 

o atentie deosebita se va acorda 
egalitatii depline a incidentei celor 
.::ouii jumatati de aripa. 

Daca dorim ca modelul sa fadi 10-
Dpmg-uri. 11 vom Ian sa cu toata pu
srea inainte. Daca vom adauga ~i 
n cirlig 11 vom putea lansa cu pra~-
a 
SI acum. zeor Pi,3c" 

. ~_ ::/£ leA 

.. c~.a a =-='" ra a -. . -"""\..0 u""oe -0 ca
~ :;- e~au tr2 - sc.r se Ma'1 ... a pe tJn e~"a f""l 

transparem cu ajulOrul u u raponor a ' 
unel rig le 51 al unul Crelon cerat . 

Datorita · aceslei vizualizarr a informal ii
lor , responsabilul cu lansarea putea sa 
stabileasca datele indispensabile lansarii 
unei ' formalii de rachete Bomarc. 

o escadrila cuprindea in mod obisnuit 
un numar de 28 de rachete, fiecare ada
postita intr-un hangar climat izat din be

-ton arma!. 
Fiecare din cele 28de instalatii de lan

sare erau legate independent de centrul 
de comanda SAGE eel mai apropiat. 

Prin apasarea pe un buton la centrul 
SAGE, dalele grele de beton glisau 5i 
deschideau hangarul, rampele de lansare 
se ridicau vertical , dupa care un sistem 
de comanda si control efectua au t omat 
toate preparativele in vederea lansarii. 

Hangarel e nu erau deservite de perso
nal, fiind suficient ca periodic 0 echipa 
de tehnicieni sa efectueze 0 inspeclie a 
instalaliilor. 

Cu toate acestea, efectivul complet al 
unei baze de rachete Bomarc se r idica la 
aproximativ 275 oameni. 

Sistemul SAGE asigurind la distanla 
comanda in mod automat, rachetele pot 
fi gata df' InnSiHe in spaliu in timp de un 

DE 

l,.C: .... ·f __ c.: cc - ." :l .... u ;: Pl,.." e.a s.a.:::-
a-e-ze :i r:1LJ :E..:" 200 ae rae ete - - 9S 

Av- 0 r ,are raza de a C- 'l.IM Bo~ac 
putea sa stalloneze depan e de C2.,;'e r 
industrr ale sau locull e. 

L.a 0 vlteza de Irel ori supen oara ce e a 
sunetului, 1M - 99, cinta n nd aprox lrr>3' . 
7 t, atingea obiective aeriene situate ' 2 

.distanle pe care avio anele de vina toa'E 
supersonice, de doua o r i mai gre,e e 
parcurgeau de doua o ri mai incet 

Camcteristici tehnice ale rachele. Sir 
marc 1M - 99 B: 

Grup motopropulsor 

1 motor-racheta cu combusti bil pube' .: 
Thiokol 
2 ' s ta t oreac t oare Marqua r d t R.J 
<13-MA-7 de 12 000 kg f 

An vergu ra 5,54 .,., 
Lungimea 13,7 1 <'" 
Anvergura stabilizator 3,20 ".. 
Diametru fuzelaj 0,89 m 
Greutatea la lansare 7 300 9 
Viteza Mach 2-
Altitudinea maxima 21 500 IT 
pistanla practica de zbor 650 km 
Incarcatura exploziva clasica sau nu
cleara GABRIEL GHEORGHIU 

+ • k4O=-p---.----p---..,p---<; + 6+ 12V 

820.fl 

r" '2. T:3,74, T7, 78 = BC107, 171,etc. 

TS/9 =ACI80(K) 

T6 ~ASZ1S"'17 

01 =PUV8Z 

O2,03 = lN4148 , lN91L.,etc . 

04 =IN4007, F407 
cata. 

Montajul poate echipa staliile e te e
comanda la care servomecanismele sint 
comandate cu impu Isu ri pozitive. Pentru 
celelalte se va intei-cala un inversor de 
impuls (cu un tranzistor) intre decodoru.1 
receptorului si intrarea prin rezistenla R1. 

- lng, FLORIN DUTA 
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3;; 
• 't: -'acneta cu combust ib il lichi d 

âcea ca racheta Bomarc să decoleze ver-
" s ,a accelereze pînă la o v iteză sub

y ca foa-te rid i cată 
:J"ca aceea ce le dou ă statoreactoare 

~;; rau propulsla, plasînd racheta la al
~" "~a prevazută ŞI fu ncţ ionînd la pute
, ""aXlma pină În momentul În care 

"a era atinsa. 
"'achete e Bom arc B aveau În .Ioc de 
-:'l.:;' - ·achetă cu combusti bil lichid un 
Oi ' -'achetă cu pulbere fabricat de 

r.,a Thlokol Ch emical Corporatlon" 
" acest mod se cîştiga mai mult spaţiu 

- nteriorul fuzelaj ul ui şi a fost folosi t 
=2ntru a transporta mai mul t car i;>urant 
:>en ru cele do uă motoare statoreactoar e, 
=a'~ SI ele la rîndul lor au fost Îmbu nată -

e SI transformate pentru a putea ut iliza 
"a'ourant ul JP - d pentru tu rboreac
Jar€ combust ibil care se găses te pe 

VOMECA M 

;a :,.. .e:a o omarc :: .era -- re v2Zute. [ J l r 

: a[ d e :auta' e autonoma a pntel. de tip ul 
. Wes\mgnouse' cu un rada r ce d etecta 
obiecte le aeri ene ce evoluau În apropie
rea solu luI cît ŞI la mare altitudine. 

Aceste capete de căutare pot descoperi 
de la altitudinl de peste 20000 m un ina
mic ce zboară la numai 15 m de sol. 

Raza de acţiune a rachetei Bomarc B 
at ingea 800 km si putea să ofere protec
ţie unei suprafeţe de 2000000 kmp. 

Ambele variante (A şi B) erau radioghi
date cu Începere de la sol şi pînă in ime
diata apropiere a obiectivului.· 

Semnalele radio erau declansate de un 
calculator electronic din sistemul SAGE 
după interpretarea informaţiilor primite 
de la toate staţiile radar ale sistemului. 

Pentru ca sistemul de arme Bomarc să 
poată fi utilizat În zone care nu erau su
pravegheate nici de sistemul SAGE, nici 
de un alt sistem analog de informaţii şi 
semnale radar, Boeing Aero-Space Divi
sion a pus la punct un procedeu denumit 
fIr;ANTRAC (Manual Angle Tracking Ca
pabillty), bazat pe un principiu foarte 
simplu al triangulaţiei, masurarea unghiu
rilor formate de obiectiv şi două repere 
cunoscute de la sol Id9u8 statii rildar de 

- VARIATOR 

. ~ .:...=. a >::=- ~.a:5 '"' .... .., ......... Oe -. ca-
.:-: efa i,!'a - =. cr se Mar _a pe ur e':'dfl 

tran8parem cu ajutorul u - ,L rapOrlor a 
unei II gle Ş I al unuI creion ce al. 

Datorită· acestei vizualizăfI a i nformaţ lÎ 
lor, responsabilul cu lansarea putea să 
stabilească datele indispensabile lansării 
unei' formaţii de rachete Bomarc. 

O escadrilă cuprindea În mod obişnuit 
un număr de 28 de rachete, fiecare adă
postită Într-un hangar climat izat din be
ton armat. 

Fiecare din cele 28 de instalaţii de lan
sare erau legate independent de centrul 
de comandă SAGE cel mai ap ropiat. 

Prin apăsarea pe un buton la centrul 
SAGE, dalele grele de beton glisau şi 
deschideau hangarul, rampele de lansare 
se ridicau vertical, după care un sistem 
de comandă şi control efectua automat 
toate preparativele În vederea lansării. 

Hangarele nu erau deservite de perso
nal, fiind suficient ca periodic o echipă 
de tehnicieni să efectueze o inspecţie a 
instalaţillor. 

Cu toate acestea, efectivul co mplet al 
unei baze de rachete Bomarc se ridica la 
aproximativ 275 oameni. 

Sistemul SAGE asigurînd la distanţă 
comanda În mod automat, rachetele pot 
fi gata rlf' lansare În spaţiu În timp de un 

DE 

vC ..... _ ::E c= u c. Pw aa :,a:= -
OEl: ' ''u ,a - 2IX oe ra.: etc - - g;; 
A' ~ rare raza oe G.:.\ .u rie 9cf'T'~ c 

pdea să staţ ioneze depane oe C&'''e E 
in dustri ale sau lOCUitE 

L.a o viteză de trei OII supenoară ce e 2 
sunetului, IM - 99, cî ntărind aprox """ 
7 t, atingea obiective aellenE situate a 
distanţe pe care avioanele de v"l<ltoa'€ 
supersonice, de două ori mal g re e e 
parcu rgeau de două or i ma, inc.et 

Caracteristici tehnice al e rachete Bo
marc IM - 99 B: 

Grup motopropulsor 

1 motor-rachetă cu combusti bil pLbee 
Thiokol 
2 s ta t orea.ctoare Mar qu ar d t q~ 
43-MA-7 de 12 000 kgf 

Anvergura 5,54 "" 
l.ungimea 13.7 ' "" 
Anvergură stabilizator 3,20 rr' 

Diametru fuzelaj 0.89 '" 
Greutatea la lansare 7 300 9 
Viteza Iv,ach 2-
Altitudinea maximă 21 500 IT 

pistanţa practică de zbor 650 rr-
Incărcatura explozivă clasică sau nu
cleara GABRIEL GHEORGHIU 

~----------------------------------------------------~+ 8:~~~~~~~ Schema cupr inde două subansambluri : siunea pe Cl ajunge la pragul de bascu-
,Â--'-;"=-""T-""T----,---r-1 + 6+ 12 V 

s!abllizato rul de tensiune şi var iatoru l de Iare al triggerului, acesta este incărcat de 
'uraţie propri u-zis. Ia o sursă stabilizată: Dl, R17, C3. Apari-

1 Stabilizatorul de tensiune, re alizat cu ţia impulsurllor în plaja de variaţie 
T7 T8, T9 şi piesele aferente, as i gură la 0-100% se. reglează din R2 (un semire-
eSlre tens iunea de 4,8 V, stabiliz ată , pen- glabil de 100 k", Înlocuit ulterior cu o re-
-'u alimentarea receptorului şi a celor lalte ' zisten ţ ă fixă), cu emiţătorul În funcţiune. 
servom ecanisme. Sursa de energie pe urmărind ca, prin mişcarea manşei, tura-
""odei va fi deci unică , de 6- 12 V. Ten- ţia motorului să varieze Între zero şi ma-
s unea de 4, 8 V se aju ste ază folosin d x im. Pentru a verifica dispariţ ia impulsuri-
pen tru R14 un semireglabil de 10 k,,, pe lor la turaţia maximă se poate folosi un 
care apoi ÎI înl ocuim cu o reziste nţ ă de osc iloscop . 
. aloare adecvată . Se poate tatona şi va- i n lipsa diodei Zener Dl se pot Înseria 
oarea rezistenţei R16 (cu un semireglab il cîteva joncţiuni cu siliciu, pentru a obţine 
~e 100fi) pentru a obţine un factor de o tensiune de 3-4 V. La turaţia maximă 
5 abil izare cît mai ridicat. Atenţ ie : Întrucît căd erea de tensiune pe tranzistorul de 
;;aderea de tensiune pe stabilizator este putere T6 va fi de 0,4-0,7 V la un curent 
~ că (chiar sub 1,2 V) nu a fost prevăzu\ de 10 A prin motor. O tensiune mai mare 
(l spozitiv de p rotecţi e la scurtci rcuit. indică ieşirea din saturaţie a tranzistoru-

2. Variatorul de luralie primeş te de le lui, cu Încălzirea sa suplimentară, rem e-
decodorul receptorulu i impulsu ri cu du· diul fii nd micşorarea rezistenţei Rl l sau 
'3ta va riabilă între 1-2,2 ms (corespun- alegerea pentru T5 şi T6 a unor exem-
zâtor poz iţiei man şe i em iţ ătoru l ui) ş i f rec- plare cu factor de amplificare cît mai 
:enţa de 50 Hz, pe care le transformă în mare. 
rnpulsuri cu factorul de umplere variab il O valoare sub·l k" pentru Rll deran-

''''Ire 0-100%, pen tru alimentarea moto- j ează fu ncţionarea la turaţii scăzute. Am 
-ul ui. Impulsuri le prim ite prin Rl ş i li mi- ales pentru T6 un tranzistor cu germaniu, 
;ate În am plitudine cu D2-D3 sînt datorită căderii mici de tensiune, la satu-
aplicate circuitului derivator C2, R5, R6 ş i raţ i e , faţă de cele cu siliciu, ceea ce în-
;lIIn R4 pe baza lu i T 2. Pe durata impul- seam nă pierdere de putere minimă. T6 se 
slllui, condensato rul C l se descarcă p r in va monta pe carcasa realizată din tablă 
T2 şi R3, pînă la o tensiune proporţio n a l ă de alumin iu, cu rol de radiator, încălzirea 
cu du rata descărc ă ri i, pentru ca apoi să fii nd foarte redusă. R12 (cîteva sute de 
se Încarce prin R2, în pauza dint re im pul- ohmi) are rolul de a micşora curentul re-
.url. zidual pri n T6. Dioda D4, montată pe bor-

Tensiunea de pe Cl este apli cat ă prin nele moto rului, scurtci rcuitează tensiunea 
:p tri ggerului Schmitl format cu T3-T 4, a uto ind usă ce apare ca urmare a al imen-
=are tran sfo rmă va ri aţ i a lentă a tensiunii t ăr ii În impulsu ri şi care ar putea dete-
a bornele lui C l in · impulsuri dreptun- riora montajul. 

ghiu lare, care sînt amp,lifi cate de T5- T6, Cablajul se realizează conform desenu-
- montaj Darli ngton . IntrucÎt durata im- lu i, d ispunerea pieselor fiind figurată ală-
ulsur ilor e eg ală cu t impu l !n care ten- tu ral, placa fiind vazută dinspre faţa p la-

ZBUR 
IATĂ un model uşor de constru it 

- care vă va da satisfacţ ii depline! 
, delul se p relucrează din placaj, 

. mir , carton sau bal sa. Cleiu l fo lo
s t AGO, L1PINOL, ARACET sau 

APODEZ. Cele dou ă jumătăţi de 
aqpă se introduc În fuz~aj şi se 
consolidează de acesta cu aj utoru l a 
~ mic i baghete de lemn. La capete, 
a"pa se Îndoaie ca În f i gură pent ru 
a avea un zbor stabil. 

Fuzelaju l se confecţionează di n 
ouă bucăţi identice Între care vom 

prinde şi di recţia. ' 
Pentru centrare - care va de

p ode În bună măsură de Înclinaţi a 
"egativă a aripioarelor - vom înfige 

botul fuzelajului două pioneze 
sau vom lipi două bucăţele mici de 
:: umb. 

O atenţie deosebită se va acorda 
ega,;tăţii depline a incidenţei celor 
~ouă jumătăţi de aripă. 
Dacă dorim ca modelul să facă 10-

-;:1 ng-uri. ÎI vom lansa cu toată pu
rea Înainte. Dacă vom adăuga şi 
ci~lig il vom putea lansa cu praş-

Si acu 

"/El le 

TOARE 

820Jl 

71,12, T],Tt" T7, Ta =8Cl07, 171,ete. 

T5 ,Tg = AC 1801K) 

T6 ~ASZI5+17 

01 =PL3V8Z 

O2,03 = lN4148 , IN 914,ete. 

04 =IN4007, F407 
cată. 

Montajul poate echipa staţiile 
comandă la care servomecanismele sînt 
comandate cu impulsuri pozitive. Pentru 
celelalte se va intercal a un inversor de 
impuls (cu un tranzisto r) fntre decodorul 
receptorului şi intrarea prin rezistenţa R 1. 

. Ing, FLORIN DUŢA 

A INITI ABC 
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POLUL 
~ ala ca Pc u Jord al planetei noastre 

S<' gases;e pe 0 ca ota d e gheata, sub 
ca'" es' apa , PUrll apa oceanica, are 
o:>'oa eo suta de an i, dar de aici Sl pina 
a a reee cu subm arinu l pe sub calota 

:: ara sau a atinge Po lul No rd la bordul
~~L submarin este 0 cale lunga , Au tre
::It. sa apara submarinele nucl eare, cu 
caracteristlci tehnice ce Ie permit sa oco
easca intreag a planeta fara sa iasa la su
'afa a sau sa stea sub apa ani de zile, 

CU poslbili tilti limi tate doar (s i totusi este 
~n ,doar" esent ial ) de rezistenta echipa
e or 

Primul sub marin nuclear al lumii a fost 
au ti lus, lan sat la 21 ianuarie 1954, care 

a e ectuat prim a cursa de proba un an 
"'a tirziu , la 17 ianuarie 1955, Cu prima 
,po(\le" de co mbustibi l nuclear montat in 
'eactorul submarillul ui au fost parcur~e 
69 38 mi le nautice, pina in iu nie 1957, In 
'958 incep mari le performante ale sub
mari nelor nucleare, Seawoll, ident ic cu 

o 1 

ORO VAZUT DE 
Nautilus, parcurge 15700 mile l ara es
cala pe su b apa, iar la 3 au gust 1958 
Nautilus trece pe sub banchiza arctica, 
marcind trecerea prin vert icala loculu i ce 
mater ializeaza Polul Nord : Era numai un 
inceput, pentru ca exempl ul va I i urmat 
de catre Skate 5i de catre submarinul so
vi'et ie nuc lear de cercetari Len lnskl Kom
somol. 

Nautilus demonstrase ca se poate t rece 
pe sub Polul No rd. Celelalte 'expedit ii 
ave au sa demonstreze ca " e poate, chi ar 
atinge acest Punct cu .. ." submarinul. 

Prima exped itie ce si-a propu s acest tel 
a fost cea efectuata de 106 navigatori si 
oameni de sti inta i n vara anu.lui 1958. Pa
trunzind din Mania Norvegiei pe sub ca
Iota de gheata, s-a i ndreptat catre Po l. 
Comandoru l James F. Calvert , coman
dantul navei, ave a misiu nea sa ajunga in 
acest punct imediat du pa Nautilus $i, co
laborind cu baza AlIa, instal ata pe supra
lata gheti i, sa gaseasca puncte potrivite 

3 

JOS i SUS: 
pent ru a sparge gheata (Ia propriu 5i la 
f igurat) cit mai aproape de polu l a carui 
cuceri re la su pralata necesitase atit ia ani 
$i atitea jerUe umane. La bordul subm ari
nului fusesera montate pentru aceasta 
misiune doua aparate sonar eu lunct ii di
fe rite: unu l inregistra automat adi ncimea 
de sub chi la submarinului, iar celalalt dis
tanla pina la gheata. Cunosci nd adihci
mea, se putea calcu la conti nuu grosimea 
stratului de gheata. La numai 400 de mile 
de punctul mult dorit , detectorul a i ndicat 
grosi mea ghetii zero. Se gaseau sub 0 
"polinia" - un Qchi de apa neinghetata 
i nconju rat de gheata. S-au ri dicat i ncet , 
met-ru' cu metru, pent ru a nu avar ia peris
"oapele $i partea superioara a ch io$culu i. 
In\;; a iesit deasupra apei 0 antena radio, 
apoi periscopul. Un urs polar, martor al 
evenimentului, privea uimit la primul sub
marin atomic din viata sa. Dupa ce au 
'Iuat contactu l cu oamenii de $ti inla de la 
baza polara. cei de pe Skate au mai iesit 

4 

AUTILUS 
la suprafata de opt orl. Una dintre e; 
fost efectuata exact in punctul in ca'" 
alia Po lul Nord, A spart 0 gheata cu ;; 
simea maxima de 350 mm. 0 camera · 
a fost montata pe parte a superioara 
chi05cului si d in interior a putut fl u' 
r ita 0 secventa ce a facut epoca. Lu"
slaba ce umplea ecranul a fost b' 
rupta de fulgerari albe 5i , din ascI' 
9 heal a, stropi de apa, a aparu t int ~ce 
vesnic alba . Submarinu l a iesit implf'; 
cu cele 3 000 t· ale masei sale. Un s 
apoi altul , si din nou .. . Apoi, aseme 
unei balene obosite, a iesit la supra! 
negru si pl in de gheata. De pe punte 
men ii priveau intinderea ghet ii sub 
vint aspru de 50 km/ora. Comandantu 
facut fotografii si a controlat sta rea S 
marinului. "Nu in liecare zi ai ocazi a 
admiri submarinul la Polul No rd si sa 
co ntrolezi i n mijlocul Oceanului ingh 
cu mai mult de 1 800 m de apa sub ch 
dec lara prese!. Avea dreptate, 

7 

~:--=a :5. ~ .... ".ord a planete noastre 
.. gascs:e Se o ca otă d e g heaţă , sub 

C .. " .;>SIC apă pu ră apă oceanlcă , are 
a:: ' .:>2 e G Suta de ani, d ar de aici şi pînă 
a 3 r"ce c_ subm arin ul pe sub calota 

arii sau a atinge Po lul Nord la bordul-
... ... s"bmarin este o cale l u ngă, Au tre

- ,, ' să apară submari nele nucleare, cu 
-3'actens ,c, tehnice ce le permit să oco-
:ii:;C!! 'mreaga p l anetă fă ră să iasă la su
::rala a sau să stea sub apă ani de zile, 
;;Y pOS i b il it ă ţ i limi tate doar (şi totuşi este 
u" .dJar" es e nţ ial) de rez istenţa echipa-
= ( 

;>r ,mul submarin nuclear al lumii a fost 
au tilus, lansat la 21 ianuarie 1954, care 

a e' ect uat prim a cursă de probă un an 
"' a tirzru , la 17 ianuarie 1955, Cu prima 
p ort le" de combustibil nuclear montat în 
' e2ctorul subm arinului au fost parcurşe 
69 38 mil e nautice, pînă în ilJnie 1957, In 
- 958 încep marile performanţe ale sub
"'a'lnel or nucleare, Seawoll, identic cu 

ORD VAZUT DE 
Naul ilus, parcu rge 15700 mil e f ără es
c ală pe sub ap ă , iar la 3 august 1958 
Naulil us trece pe sub banchiza arctică, 
marcînd trecerea prin verticala locului ce 
mater i alizează Polu l Nord, Era numai un 
început , pentru c ă exempl ul va f i urmat 
de către Skate şi de către submarinul so
vl'et ic nuclear de cercetări Lenlnski Kom
somol. 

Nautllus demonstrase că se poate t rece 
pe sub Polul Nord. Celelalte expediţii 
aveau să demonstreze că /Se poate chi ar 
atinge acest punct cu .. ." submarinul. 

Prima expediţie ce şi-a propus acest ţel 
a fost cea efectuată de 106 navigatori şi 
oameni de ştii nţ ă în vara anului 1958. Pă
trunzînd din Marea Norveg iei pe sub ca
Iota de gheaţă , s-a îndreptat către Po l. 
Comandorul James F. Calvert , coman
dantul navei, avea misiunea să ajungă în 
acest pu nct imediat după Nautilus şi , co
labo rînd cu baza Alfa, instalată pe supra
f aţa g heţii, să găsească puncte potrivite 

JOS Î SUS: 
pentru a sparge gheaţa (I a propriu şi la 
figurat) cît mai aproape de POlul a cărui 
cucerire la suprafaţă necesitase atîţ ia ani 
şi atîtea jertfe umane. La bordul subm ar i
nului fuseseră montate pentru această 
misiune două aparate sonar cu funcţ i i di
fer ite : unul înregist ra automat adîncimea 
de sub chila submarinul ui, iar celăl a lt dis
tan a pînă la gheaţă , Cunoscind adinci
mea, se putea calcul a contin uu grosimea 
stratului de gheaţă, La numai 400 de mi le 
de punctul mult dor it , detectorul a indicat 
grosimea gheţii zero. Se găseau sub o 
"polinia" - un ochi de apă neîngheţată 
înconjurat de gheaţă. S-au ridicat incet, 
met..-u· cu metru , pentru a nu avari a peri s
~oapel e şi partea superioară a ch ioşcu1 ui. 
I nl ii a ieşit deasupra apei o a ntenă rad io, 
apoi periscopu l. Un urs polar, martor al 
evenimentului , privea ui mit la primul sub
marin atomic din viaţa sa. După ce au 
'luat contactul cu oamenii de ş tiinţă de la 
baza polară , cei de pe Sk ate au mai ieşit 

la supr alaţă de opt ar Una d,n're es 
fost efectuată exact in punctul in ca-" 
allă Po lul Nord, A spart ° gheaţă cu ;; 
simea max i mă de 350 mm, O came'a -
a lost mo ntată pe partea superloa'a 
c h ioşcu l ui şi din interior a putul I u' 

ri tă o secvenţă ce a făcut epocă . L. 
s l a bă ce umplea ecran ul a las ::; 
ruptă de fu lgeră ri albe ş i , din asc ... 
g heaţ ă , st ropi de apă,a apărut Înt " d: 
veş ni c a i bă . Submarinul a ieşit imp n ~ 
cu cele 3 000 t· ale masei sale. Un ~ 
apoi altul , ş i din nou .. . Apoi, asemer 
unei balene obosite, a i eşit la supra 
negru ş i pl in de g heaţă . De pe punte 
menii p riveau int inderea gheţ i i sub 
vint aspru de 50 km/oră . Comandantu 
făcut fotografi i ş i a co ntrolat sta rea s 
mari nu lui. "Nu in fiecare zi ai ocazia ~ 
admiri submarinul la Po lul No rd şi să 
cont rolezi i n mij locul Oceanului Îngh 
cu mai mult de 1 800 m de apă sub cr 
dec lara prese i. Avea dreptate, 
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CHETE DE 
'Ep-OCucerea Joel zone de re

:: ~ r.a ~'a vom olosi reprezentari 
- .. :e execLltate la anumlte scari de pro
~_~ e adlc8 hart Ie. Cele mal u~or de 10-
~S' s'~t art e turistice, acestea avind 
C~'OO e ae nivel marcate la l iecare suta 
:;E ~e f' Cind vorbim de marirea Mrtilor, 

-e'erim la laptul ca trebuie sa dublam 
:;e exernplu) supralata unui dreptunghi; 

acesta nu se mare$te de 2 ori , ci de 2 X 2 
ad,ca de 22 . 0 harta nu'se va najora 

- :: odata la 0 d imensiu ne oarecare. ci va 
eClUI co rel ata cu ob iectele pe care do
~ sa Ie integ ram i n relielul acesteia 
-aterialul rulan t - trenul e(e, vagoane, 

;ar cantoane etc.) c are au lost deja rea
zate la 0 scara riguros det~rmin ata. 

In vederea mari rii unui detaliu copiat 
::e pe harta pe hirtia de calc , vom pro
: ... ra 0 coala de hirtie rezistenta , respect iv 
- " e ciocan. Daca ne propunem sa ma-
. - un detaliu de pe 0 harta executata la 
scara 1:500 000, vom imparti coal a de hir
e '0 patra\e le de 5 cm, deci raportul la
u' or va Ii de 1 :5, adica latura de 1 cm a 

:J.3 ra\elelor trasate pe desen ul executat 
irtia de calc va corespunde unei la

-' de 5 cm pe supralata marita a hirtiei. . 
"'ertru a identiljca mai Us or patratele de 
::6 cele doua COli, Ie vom numerota, indi
c'''(j pe marginea cadrului vertical cilre 
:6 alia n, iar pentru cadrele orizontale 
om nota carourile cu litere in ordinea al-
20etlCa. Astf.el ne vom orienta cu usu
rIa pentru localizarea u nul an umit deta
u de pe un plan pe altul. In desenul din 
gura 1 se prezinta cele aratate mai sus. 
Cu aJutorul unui creion bine ascu\it in

::epem trasarea curbelor". luind ca punct 
oe plecare oricare punct de pe latura 
_rui patrat. Celelalte parti ale suprale\ei 
"'ooelului Ie vom acoperi pentru a nu ne 
::e<'Jta In timpul reproducerii desenului 
'espect iv Aceasta metoda se poate lolosi 
- pentru marirea unor desene arti stice. 

TERE E 

De asemenea, metoda poate Ii loloslta $1 
reversi bll, m ic$ orind un plan de la 0 
scara mare la una mica. 

Avind desenul curbelor de nivel ridicat . 
la scara de proportie la care se va exe
cuta macheta, se trece la urmatoarea 
etapa: debitarea curbelor de nivel. Mate-

~ ri alul cu care se lucreaza loarte u~or si se 
loloseste Irecvent in construirea mache
telor este polistirenul expandat. 

COPIEREA. Detaliul ales de pe harta si 
propus pentru a Ii transpus intr-o ma
cheta va trebui sa aiba curbele de nivel 
pronuntat imprimate, Pentru copierea 
curbelor de nivel, Intindem harta pe 0 
masa sau planseta peste care asternem 0 
loaie de calc deasupra suprale\ei de co
piat. 0 i mobilizam de harta cu ajutorul a 
doua piuneze prinse pe latura de deasu
pra. Latura d inspre noi ramine libera ast
lei incH prin ridicare sa putem examina 
mai usor desen ul in locurile neclare, in 
acest scop, uneori va trebui sa l olosim si 
lupa. ' 

Conturul supraletei se va Irasa cu 0 pe- . 
nita speciala mai mica decit cea obisnu
ita , numita peni\a topogralica. Mai 'intii 
vom trasa conturul localita\ilor ~i cursul 
riurilor , apoi vom trece la copierea celor 
mai insemnate elemente necesare reliela
rii , respectiv curbele de nivel. 

Curbele de nivel se vor copia pe polis- . 
tirenul expandal taiat In straturi folosind 
hirtia carbon (indigoul). Vom fi aten\i sa 
co pi em toate detaliile care se gasesc pe 
nivelu l (cota) respectiv , adica pe supra
fa\a dintre contur 5i cu rba urmatoare. 
Vom nota apoi cola curbei respective , 
dupa car!'l vom indeparta harta ~i hirtia 
carbon. In continuare vom proceda la 
examinarea suprafe\ei copiei pentru a ne 
convinge ca nu am pierdut nimic din ve
dere, Acum strailul este gata de decupat 
dupa conturu l lasat de hirtia carbon. 

a. 

$ 0 Z 

Asamblarea va incepe cu stratu cores
punnltor curbei care are valoarea cotel 
din teren cea mai mic:!. (cea mai apro· 
piata de cota zero) , pe care 0 vo m lipi cu 
aracet nedil uat pe postamentul machetei, 
ca in fi gura 2. Apoi vor urma in o rdine 
crescatoare celelalte curbe, care asam
blate vor form,a relieful machetei , 

La asamblare, pentru a se evita r i d ica~ 
rea marginilor, curbele vor fi imobilizate 
cu ace cu gamalie. Dupa uscarea arace
tului dintre straturile de polisti ren, 'adica 
dupa 0 zi (uscarea fiind lenta deoarece 
aracetul, in contact cu doua suprafete ce 
nu absorb apa, se intareste i n t im p mai 
indelu ngat decit de obi cei). 

Lucrarea astfel real izata prezinta coas
tele deallJrilor sau mun\ilor prin straturile 
de polist iren expandat suprapuse, incit 
formeaza un profil in trepte, ca in f igura 
3. Dar suprala\a Pami.ntului nu se pre
zinta astfel si deci nu vom intil ni nic i 
trepte $i ni ci curbe de nivel. Su prafa\a te
restra este inclinata ' si neteda, prezentind 
din loc in loc anumite denivelari. Va tre
bui deci sacompletam adinc iturile dintre 
curbele de nivel , astfel incit sa imitam cit 
mai fidel su prafa\a reala de pe coastele 
mun\ilor sau ale dealurilor. Materialul eu 
care se va completa dileren\a de nivel 
dintre curbe se va prepara astfel : int r-un 
vas de material plastic (0 galeata) se pun 
aproximativ 2 I deapa si 1 I aracet , pe 
care Ie amestecam impreuna eu ipsos 
pina se va ob\ine 0 solu\ie omogena. 
Cind solu\ia a devenit 0 pasta compacta, 
o aplicam cu un spaclu (sau un cutit cu 
lama mai lata) , incepind de jos, de jur-im
prejurul muchijlor curbelor , cat re in sus, 
ca in figura 4. In timpul aplicari i ipsosul u i 
vom lucra cu un ebosor (beti$or de lemn 
care la capat prezinta 0 linguri\a aplati
zata) , modelind si palpind margi nile 
curbelor de nivel. 

'" ca c.sa -a ...... ca .=a·~r Sus ...., .. c '""'= .... :.:. 
s CU a:er: e. arope'" \"""I :..J"'a c-1e ....... 5, ,=:t3.'":: 
muc .... iiJe pi"a ce observam ~a arr "ea ::a 
rellelul in 5tadiu de finisare C' G u"'a· 
rea este uscata, observam ca in unel". 0-
cur i ipsosul a crap at $i vom comp leta 0 . 
velind acele suprafe\e cu aceeas l compo· 
zili e. 

CUM REALIZAM IARBA ~I COPAC II 

Acoperi rea reliefului cu elemente me
nite sa reproduca natu ra se va reali zE 
dupa uscarea completa a suprastructuri 
din polistiren. Pe reli eful rezultat vom sta· 
bili prin delimitarea cu un creion moale 
(nu chimic) per imetrele in care vom f i· 
gu ra zone de armatura, boschete, bolova· 
ni$uri, alunecari de te ren , zonele afectate 
garilor, t raseelor de cai de co mun icati e 
zone Ie de locu it etc. 

Dupa ce te rasamentele afectate mate
rialului rulant au fost mon tate pe ma· 
cheta, acestea se vor del imita cromati( 
folosin d vopsele tem pera , e u ajutoru 
tentelor de culoare se va delimita specifi · 
cui zonelor de reli el sau de locu it , i r 
func\ie de scara de p ropor\i e la care, 
fost executata macheta, 'Astfel putem suo 
gera prin simbolur i diferite spa\ ii alectate 
zonelor de relief corespunzatoare altitud i· 
nii relielulu i. Porn ind de la verdel e crue 
al $esului , vom traversa galbenul cu tor a· 
lita\ile lui transparen te pi na la portocaliu 
apo i gradat, 0 data cu inaltimea celo l 
1 000 m, brun ul, pentru a ajunge, dac~ 
este cazu l, la maroul rO$cat al cotei 2 DOC 
- 2500 m. 

Materia pr ima care se intrebuinteazi 
pentru aceasta opera\ie este rumegu $u 
de lemn . Acesta se poate procura de IE 
orice ate li er de timplarie. inain te de a f 
preluc rat, ru meg u su l t rebuie c ern ul 
printr-o sila (de malai) pent ru a i nlatura 
a$chiile de lemn mai mari decit granulatiE 
si tei. Vopsirea lui se. realizeaza fo los inc 

~ 
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1. eULEE 2. SrERT DE COH 3. II/IMCH ETA DE 
REAZ£1'1 It. TALUZ 5. RACO~Dl.REA CU 
RELIEFUL IN CO NJuRj.TOR 

n 

E DE 
J re; r-'.)CuC2 rea ,.;ne- z'G '1e de re

a ~ '"Ia ura vom folosI reprezentă ri 
:e t-'lecutare la anu Ite scari de pro

'e ao ca hăr; e. Cele mal u şor de fo, 
,_ ăr! e Uflstl ce. acestea avînd 

'0.: e de nivel marcate la fiecare sută 
'~=!r Cînd vorbim de mărirea hărţilor, 
e 'e'eom la faptul că trebuie să dublăm 
=-e exe'llplu) supraf aţa unui dreptunghi; 

acesta nu se măreşte de 2 ori, ci de 2 X 2 
sd C.3 de 2" . O h artă nu se va r:1ajora 

~ dată la o dimensiune oarecare, ci va 
core l ată cu obiectele pe care do

- să e i ntegrăm în relieful acesteia 
-,rer alul rulant - trenuleţe , vagoane, 

cantoane etc.) care au fost deja rea
za'ea o scară riguros determinată. 
'" ederea măririi unui detaliu copiat 

.;e pe hartă pe hîrtia de calc , vom pro
: ra o coa l ă de hîrtie rezistentă, respectiv 
" -: e ciocan. Dacă ne propunem să mă
o ~ un detaliu de pe o hartă executată la 
sca'a 1. 500000, vom împărţi coala de hîr

e 'n pătrăţele de 5 cm, deci raportul Ia-
ar va fi de 1:5, adică latura de 1 cm a 

~a!ră elelor trasate pe desenul executat 
_ îrti a. de calc va corespunde unei la

.U' de 5 cm pe suprafa.ţa mărită a hîrtiei. ' 
"!?"tru a identifjca mai uşor pătratele de 
e ele două coli, le vom numerota, indi

c "'() p e marginea cadrului vertical cifre 
~e a 1 la n, iar pentru cadrele orizontale 

nota carourile cu litere în ordinea ai-
a eti că . Astfel ne vom orienta cu uşu
" ă pentru localizarea unu) anumit deta
u de pe un pla'n pe altul. In desenul din 
;Jura 1 se prezintă cele arătate mai sus. 
Cu ajutorul unui creion bine ascuţit în-

"" am trasarea curbelor~ luînd ca punct 
~e plecare oricare punct de pe latura 
~"UI pătrat. Celelalte părţi ale suprafeţei 
"'oeel ul ui le vom acoperi pentru a nu ne 
~eruta în timpul reproducerii desenului 
5Dect iv, Această metodă se poate folosi 

; pent ru mărirea unor desene artistice. 

b. 
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TE 
De asemenea , metoda poate fi fo l o s ită Ş I 
revers lbll, micşorî nd un plan de la o 
scară mare la una mică. 

Avînd desenul curbelor de nivel ridicat 
la scara de proporţie la care se va exe
cuta macheta, se trece la următoarea 
etapă: debitarea curbelor de nivel. Mate-

, rialul cu care se lucrează foarte uşor şi se 
foloseşte frecvent în construirea mache
telor este polistirenul expandat. 

CO PIEREA, Detaliul ales de pe hartă şi 
propus pentru a fi transpus într-o ma
chetă va trebui să aibă cu rbele de nivel 
pronunţ-at imprimate. Pentru copierea 
curbelor de nivel, întindem harta pe o 
masă sau planşetă peste care aşternem o 
foaie de calc deasupra suprafeţei de co
piat. O i mobilizăm de hartă cu ajutorul a 
două piuneze prinse pe latura de deasu
pra. Latura dinspre noi rămîne liberă ast
fel încît prin ridicare să putem, examina 
mai uşor desenul în locurile neclare. În 
acest scop, uneori va trebui sâ folosim si 
lupa. . 

Conturul suprafeţei se va trasa cu o pe- . 
niţă specială mai mică decît cea obişnu
ită , numită peniţă topografică. Mai întîi 
vom trasa conturul 10caiităţilor şi cursul 
rîurilor, apoi vom trece la copierea celor 
mai însemnate elemente necesare reliefă
rii, respectiv curbele de nivel. 

Curbele de nivel se vor copia pe polis- . 
tirenul expandat tăiat în straturi folosind 
hîrtia carbon (indigoul). Vom fi atenţi să 
copiem toate detaliile care se găsesc pe 
nivelul (cota) respectiv, adică pe supra
faţa dintre contur şi curba următoare. 
Vom nota apoi cota cu rbei respective , 
după car,e vom îndepărta harta şi hîrtia 
carbon. In continuare vom proceda la 
examinarea suprafeţei copiei pentru a ne 
convinge că nu am pierdut nimic din ve
dere. Acum ştraiful este gata de decupat 
după conturul lăsat de hîrtia carbon. 

G. 

Asam blarea va incepe cu stratu cores, 
punzător curbei care are valoarea cotei 
din teren cea mai mică (cea mai apro
piată de cota zero), pe care o vom lip i cu 
aracet nediluat pe postamentul machetei, 
ca în figura 2. Apoi vor urma în ordine 
crescătoare celelalte curbe, care asam
blate vor form,a relieful machetei. 

La asamblare, pentru a se evita ridica' 
rea marginilor, curbele vor fi imobilizate 
cu ace cu gămăI ie. După uscarea araC8-
tu lui dintre straturile de pOlisti ren, ' adică 
după o zi (uscarea fiind lentă deoarece 
aracetul, în contact cu două suprafeţe ce 
nu absorb apa, se întăreşte în timp mai 
îndelungat decît de obicei). 

Lucrarea astfel realizată prezintă coas
tele dealurilor sau munţilor prin straturile 
de polistiren expandat suprapuse, încît 
formează un profil în trepte, ca în figura 
3. Dar suprafaţa Păm(ntului nu se pre
zintă astfel şi deci mi vom întîlni nici 
trepte şi nici curbe de nivel. Suprafaţa te
restră este înclinată ' şi netedă, prezentînd 
din loc în loc anumite denivelări. Va tre
bui deci săcompletăm adînciturile dintre 
curbele de nivel , astfel încît ' să imităm cît 
mai fidel suprafaţa reală d,e pe coastele 
munţilor sau ale dealurilor. Materialul cu 
care se va completa diferenţa de nivel 
dintre curbe se va prepara astfel: în t r-un 
vas de material plastic (o găleată) se pun 
aproximativ 2 I de apă şi 1 I aracet, pe 
care le amestecăm împreună cu ipsos 
pînă se va obţine o soluţie omogenă . 
Cînd soluţia a deven it o pastă com pactă , 
o aplicăm cu un şpaclu (sau un cuţit cu 
lama mai Iată), începînd de jos, de jur-îm
prejurul muchiilor curbelor, către în sus, 
ca în figura 4. In timpul aplicării ipsosului 
vom lucra cu un eboşor (beţişor de lemn 
care la capăt prezintă o linguriţă aplati
zată), modelînd şi palpînd marginile 
curbelor de nivel. 

muc., e pîr ă ce J:!Se r'ia~ : a a...... ea : a 
reli eful În stadiU d e rinlsare C'r.:; u.:'a' 
rea este u scată , ooserv ăm că În une " 
curi ipsosul a crăp at şi VOfT' comp l€ a " 
velînd acele suprafeţe cu aceea şI com ţ: O' 
ziţie. 

CUM FlEALlZAM IAFIBA ŞI COPACII 

Acoperirea reliefului cu elemente me
nite să reproducă natura se va realiz2 
după uscarea completă a suprast ructur 
din polistiren. Pe relieful rezultat vom sta· 
bili prin delimitarea cu un creion moai E 
(nu chimic) perimetre le în care vom fi, 
gura zone de ar mătu ră, boschete, bolov ă· 
nişuri, alunecăr i de teren, zonele afectate 
gărilor, traseelo r de că i de comunicaţie 
zonele de locu it etc. 
După ce terasamentele afectate mate, 

rialului rulant au fost montate pe ma· 
chetă, acestea se vor delimita cromati fj 
folosind vopsele tempera Cu ajutoru 
tentelor de culoare se va delimita specifi· 
eul zonelo r de reli ef sau de locuit, în 
funcţie de sc ara de .proporţie la care < 
fost execut ată macheta . Astfel putem su· 
gera prin Si mbolu ri d iferite spaţii afectatE 
zonelor de relief corespunzătoare altitudi· 
nii reliefului. Porn ind de la verdele cruo 
al şesului, vom t raversa galbenul cu t0!1a· 
lit ăţile lui transparen te pînă la portocali 
apoi gradat, o dată cu înălţimea cel oi 
1 000 m, bru nul , pentru a aju nge, d ac~ 
este cazul , la marou l roscat al cotei 2 OOC 
- 2500 m. . 

Materia pri mă care se În t rebuinţeaz ~ 
pentru această ope raţ i e este rumeguşu 
de lemn. Acesta se poate procura de la 
orice atelier de tîm p lăr i e . Înainte de a f 
prelu.crat, rumeguş ul t rebu ie cernu 
printr-o sită (de măl a i) pentru a î n lătura 
aşchiile de lemn mai mari decît granu laţi e 
sitei. Vopsirea lui se , realizează folosino 
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... - c'" :.e co,.. 
u rr. a .opseaua Pen ru 

a- -= e;~a cu loarea donta, rumegusu 
:'eo e:o ~e amestecat. Dupa uscara con
stata~ ca are 0 euloare pala , mult mai 
dese'" sa Pentru a realiza culoarea pro
pusa, repetam operal ia, lolosind vop
seaua in c,oneentral ie de 75 % ~ i 25 % 
apa, Dupa useare, rumegu~ul aste bun de 
"plantat" pe macheta in zonela d inainte 
vopsite eu aeeea$i euloare, De asemenea, 
se pot reprezenta ~i strueturi geo logiee in 
secliuni, sau nisipuri in galben auriu, La 
lei , putem realiza mai multe nuanl e de 
rumegu~ useat~, care vor avea in ansam
blu 0 cromatiea asemanatoare eelei din 
natura, Pentru a Ii cit mai vii eulorile, este 
bine sa lueram cu tempera tip "Astral ", 
gua~e - culori luminescente care invio
reaza ~i scot in reliel detaliile ee ne-am 
dorit a Ii remareate, 

"imbraearea" cu spaliu verde a rel ielu
lui se lace dupa ce i n prealabil zona in 
care am hotitrit sa "p lan tam" iarba (de 
exempl u) a fost vopsita in verde, Dupa 
aceasta, cu ajutorul unei pensu!e numa
rul 22, vopsim suprafala aleasa cu 0 solu
lie de aracet dilllat cu vopsea tempera 
verde, Cind avem suprafala respect iva 
inca umeda, deci imediat dupa pensulare, 
presitram rumegu~ul vopsit pe zona res
pectiva, ca in desenul din figura 5, 

Dupa aproximativ 3 ore rumegu~ul s-a 
lipit delinitiv, Acum putem rasturna ma
cheta pentru a recupera "iarba" care nu 
s-a lipit. Pentru aceasta vom lua 0 pen
sula lata cu care vom parcurge intreaga 
zona plantata , atingind u~or terenu l. Apoi 
repetam vopsirea cu aracet deoarece se 
constata ca sint zone in care rumegu~ul 
nu a- l acut priza , raminind cite 0 supra
fal a neteda dezgolita , Ritsturnam din nou 
macheta ~i 0 scuturam pentru a constata 
daca rel ieful are un aspect uniform , po
ros, 

Pentru realizarea terenului arabil se 

J 

I , 1 POLISTIREN 
;:6U~ , 

ames·::a CiJ, ..... ca"'~ ta c =ga a 
e'de oreparata ma Sus ast'€ 
'ne un pami nt -nsam:nl at 

Tehnologia de conlecllonare a poml~o
rilor ce vor Ii plantali pe suprafala acope
rita eu iarba este urmatoarea: se prepara 
intr-un borcan ci rca 200 9 vopsea cu ur
matoarea co mpozilie: 50 % verde crom , 
40 % verde astral 10 % galben astral: Se 
p regate~te rumeg u~ urmarind , ae eea~i 
tehnologie ca $i la iarba, Dintr-o bucata 
de expan dat se vor rupe c'u bisturiul bu
cal i neuni forme 'de granule in care se va 
infige cite un ac cu gamali e ca in desenul 
din figura 6, 

Ti nind acu l de virf, acesta este cufun
dat intr-o solul ie de araeet ~i vopsea tem
pera verde astral. Dupa cufundarea ex
pandatului in aracet , pomi$orul este "ta
valit " in rumegu~ u l vopsit ~i lasat sa se 
usuee ci rca 3 ore, Se rep eta aceea~i ope
ral ie, apoi pomi~orul este bun de plantat. 
A~zarea pom i ~ ori lor se lace grupind cite 
:}-5 bucali i n zonele cu panta mai dulce, 

Boschetele se vor executa folosin d ca 
materie prima ram urel e de pin (pomi or
namentali pe marg inea ~oselelor) , Aces
tea vor Ii culundate i n aracet, apoi vor I i 
acoperi te cu rumegu~ verde inchis, 

CUM PUTEM CONSTRUI MACH ETA 
UNUI POD 

Pentru studiul proi ecta rii poduri lor, se 
executa machete la scari de proport ie 
mica, 1 :200 sau 1:100, in care apar re
duse la scara elementele co nstruct ive ale 
unui pod raportate la relielul i ncon jura
tor, 0 apl ical ie a machetelor de poduri fi 
ind prezentarea acestora ca materi al d i
dactic in $colile de specialitate, studi in
du-se "pe co ncret" f iecare detaliu anal i
za\. 

in machetele modulate, unde relieful 
este imaginar, podu rile de cale l erata 
pentru trenulele electrice prezinta pentru 

cre·ncj pasa:: ::lE'" .e ate sa ... 
bSlacc e nzt ura e suO f "rna 

dun sau va 
Machete le de poduri se vor reallza con

comitent cu rea lizarea relielului deoarece 
construclia unui pod necesita 0 serie de 
amenajari ale te renulu i, pentru racorda
rea cailor de eomu nieal ie, 

Podurile sint variate ca l orma, deschi
der i ~i materialu l din care se construiesc, 

Obstaco lele iv ite pe parcursu l unei cai 
de comunical ii pot Ii : 

- cursuri de ape, in care caz ,Iucrarea 
se nume$te. pod; 

- vai adi nci (lara apa), luerarea exe-
cutata numindu-se viaduct ; • 

- alte cai de comunical ie, lucrarea nu
m indu-se pasaj , 

Dupa pozilia drumu lui, pasajele pot fi 
superioare sau inferioare, ele numindu-se 
"P?saje denivelate" , 

In desenul din figura 7 se prezinta cite 
un exemplu de pod, viaduct ~ i pasaj ~i 
elementele lor componente, 

Podurile au doua part i mari distincte: 
suprast ructura $i infrast ructura, 

Suprastructura i nt r-o maeheta de pod 
repr e'zinta partea de co nstrucl ie peste 
care se executa calea de rulare, In Ira 

structura este alciituita numa; din culee la 
pOdufl le cu 0 singu ra deschidere; din Cu
lee $1 'pile la poduri le cu mai multe des
chideri, Podu rile poarta i n general denu
m ire a m at eri a l ul ui d i n care s in t 
construite, deosebind i n acest sens po
duri de lemn , metalice, zidarie, beton ar
mat sau precompri mat. 

Pe,ntru a reprezenta un pod intr-o ma
cheta este necesar ca inf rastructura aces
tuia sa f ie exeeutata 0 data cu lormele de 
relief ale machetei. 

Culeele sint co nstruclii execu tate din 
beton , avind ziduri i ntoarse pentru raeor
darea cu ,terasamentele, In desenul din fi
gura 8 :?e prezinta eleva l ia unei culee ~i 
ala turat un detali u' eonstructiv, 
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TAIEREA, VIRFURI LOR 
DINTILOR 

lNALTIHEA ""RAPElUlUI 

A3AMSLAR£A PAkAPETUUJI' 

• Fill FIHALA A PAIIAPETUUJI 

a arc: €: 
Racoraa-ea poo 

reahzeaza cu aJ tor 
Acestea se ,pereaz.a c I 
dale, ea in lotogral a a -
se arata racordarea a 
cO.n (vezi figura 10 

In machete culee e 
~traifuri de polistire" eJ<:;.a 
nisare se prepara 0 pasta 
eet. Netezirea partllor p a 
face lolosind un ebosor ;: 
leele se vopsesc 'n gr s
rea betonului. 

Sferturile de can se e 
chete desenind pe un ca 
cotele racordaril raze I 
iar raza mare cu pa'".2 
2:3. 

Elipsa se imparte -
egale, fiecare constltu ~ 
de con" , Prin cu rbare a 
bleaza la picioru l zid -
eordindu-se eu taluzu 
~i fixare se lolose~te c a 

Taluzul podului lace a: 
lui cu sferturile de co~ c' 
se racordeaza cu ba",c 

Bancheta de rezema,,,, e 
podului sa va execu a ::e 
eaj conturul placilor carE 
servi drept element de ". 
prastructura. Dupa asa
de placaj prin lip ire eu ar 
rioare vor fi acoper e 
ton vopsit in gri, simbo z 
tonu lui. 

in desenul din ligura -
cordarea ziduril or intoars 
tul prin, intermedlul s'e 

Taluzul in macheta a 
iarba, iar slerturile de ' 

in general la pasa]e 5e 
stilpi cilindriei pt;!ntru a 
bu na vizibilitate, In ",a:
confeclionate din bag e'e 
sa lie bine "ancora e 
machetei. Acestea si • 
simbolizind betoane e -
macheta se lace folos r:: 
;tructura machetel este 
partea carosabilii eu pa' 
In desenul din ligura 
secliune transversala p 
pent ru a localiza ~I e e~
nente $i montarea slf'e 
pe suprastructura pod 

La macheta unu p 
xarea lini i lor de supras ' 
realizeaza prin pnnde'E<! 
traverselor , Terasame 
tat din ~trailuri din e~- : 
transversala prof: de 
peste care s-a lip it u- c~ 
in figura 13, 

La podurile sau pasa' f:
tiere, ealea drumulUl va 
~trai f de ~mirghel. in "'a 
trotuarele sint repreze
banda de $mirghel oe a' 
toare scarii de propo e 
cuta macheta , Banda res 
se~te intr-o nuanla gr -
calea de rulare , Borau E 
din ~trailuri subl iri ae ca 
mai deschis decit '-0' 
lipesc cu prenadez as e 
realizeazii trei nua"'e • 
marca cromatic Ileca'e 
caii de rulars, 

Parapetele se po ea 
sind beton armat sa z 
aiel, lonta sub ofe'ote ;; 
du-se ca parapetu c~ • 
tarea aspectulu i ar 
an.alizata global 

I nallimea parapetu' 
1--;-1 .20 m , 

In marea lor majo- 'a'c 
pun dintr-o "mini! cu'e-~ 
stilpii fixaJi de gnnz e -
tuarelor . In desenu d ~ 
zinta doua variante dE 

Daca scara de pro~ -
~i deei parapetul va tre 
siuni mai mart a U:'lC 
acestuia se va realtza :: 
Fazele de execul ie 5'- : 
nul din ligura 15. 

Dupa ce se taie 51 se'
perioara a dinl ilor se :~I 
plastic un ~tra,1 care " 
taieturii. Lipirea se exe 
sau acetona, Dupa g c 
calculam inallimea par" 
taie ~i se inlatura baza 
co nfeclioneaza 0 a tii :a_ 
care va servi la fixarea
lor), lipindu-se, 0 pa _ 
se' va vopsi in alb 5 ros 
tat pe Jllarginea ex e' ca 

In realizarea mac e e 
darie care trebu e r.c~; 
modulata eehopala c 

atura pot aparea ;; 
c are mac etator 

.OpS2a .... a Per"1 ru 
g - a Cu carea clanta rumegusu 

! ,e e" - e ameslecat După uscare con
s a:a-" ca are o culoare pală , mult mal 
descr sa Pentru a realiza cu loarea pro
pusă. repetăm operaţ i a, fo losind vop
seaua in concentraţ ie de 75 % ş i 25 % 
apă . După uscare, rumeg uş ul este bun de 
"plantat" pe machet ă În zonele dinain te 
vopsite cu aceeaşi culoare. De asemenea, 
se pot reprezenta şi structuri geo log ice in 
secţiuni, sau nisi puri În galben auriu. La 
fel , putem real iza mai multe nuanţe de 
rumeguş uscat~, care vo r avea in ansam
blu o cromatică asemănătoa re celei d in 
natură . Pentru a fi cit mai vii culorile , este 
bine să lucrăm cu tem pera tip "Astral", 
guaşe - culori luminescente care Înv io
rează şi scot În rel ief detaliile ce ne-am 
dorit a fi remarcate. 

"Îmbrăcarea" cu spaţiu verde a reliefu
lui se face după ce În prealabil zona În 
care am hotă rit să "p lantăm " i arbă (de 
exemplu) a fost vopsită În verde. După 
aceasta, cu ajutorul unei pen su!e numă
rul 22, vopsim suprafaţa aleasă cu o solu
ţ ie de aracet dililat cu vopsea tempera 
verde. Cînd avem suprafaţa respect ivă 
incă umedă, deci imediat du pă pensulare, 
presărăm rumeguşul vopsit pe zona res
pectivă, ca in desenul din figura 5. 
După aproximativ 3 ore rumeguşul s-a 

lipit definitiv. Acum putem răsturna ma
cheta pentru a recu pera "i arba" care nu 
s-a lipit. Pentlu aceasta vom lua o pen
s ulă Iată cu care vom parcurge intreaga 
zonă plantată , atingÎnd uş or terenul. Apoi 
r epetăm vopsirea cu aracet deoarece se 
co nstată că sint zone În care rumeguşu l 
nu a- făcut pr iză , rămînînd cîte o supra
faţ ă netedă dezgo lită . R ăsturnăm din nou 
macheta şi o scuturăm pentru a constata 
d acă rel ieful are un aspect unifo rm, po
ros. 

! 1 POLISTIREN 
;SU~ 

Pentru realizarea terenului arabi l se 

J 

a-es aCi! C 
erd-e prepa r-ata "lla SU S ast e 

. ne "n pam nt insâm- ~\a1 ' 
Tehnologia de co nfecţlona re a pomls o

ril or ce vor fi plantaţ i pe suprafaţa acope
rită cu iar bă este următoarea: se prepară 
i ntr-un borcan circa 200 g vopsea cu ur
mă toa rea compoziţie: 50 % verde crom, 
40 % verde astral 10 % galben astral: Se 
pregăteşte rumeguş urmărind aceeaşi 
tehnologie ca şi la iarbă. Dintr-o bucată 
de expandat se vor ru pe c'u bisturiul bu
căţ i neuniforme de granule in care se va 
infige cite un ac cu gămălie ca in desenul 
din figura 6. 

Ţi nînd acul de vîrf, acesta este cufun
dat intr-o soluţie de aracet şi vopsea tem
pera v6fde astra l. După cufundarea ex
pan datului În aracet , pomişorul este "tă
vălit " în rumeg uş ul vopsit şi lăsa t să se 
usuce circa 3 ore. Se repetă aceeaşi ope
raţ ie, apoi pomişorui este bu n de plantat. 
Aşezarea pomişor i lor se face grupînd cîte 
3-5 bucăţi În zonele cu pantă mai dulce. 

Boschetele se vor executa folosind ca 
materie p rimă rămu re le de pin (pomi or
namentali pe marginea şoselelor). Aces
tea vor fi cufu ndate in aracet, apoi vor fi 
acoperite cu rumeguş verde inchis. 

CUM PUTEM CONSTRUI MACHETA 
UNUI POD 

Pentru studiul pro i ectă rii poduri lor, se 
execută m achete la scăr i de proporţie 
m ică , 1:200 sau 1:1 00, În care apar re· 
duse ta scară elementele co nstructive ale 
unui pod raportate la relieful inconju ră 
tor , o apl icaţ ie a machetelor de poduri f i
ind prezentarea acestora ca material di
dactic În şcolile de specialitate, studiin
du-se "pe concret" fiecare detaliu anali
zat. 

În machetele modulate, unde relieful 
este imaginar, padurile de cale ferată 
pentru trenuleţe electrice p rezintă pentru 

Fig. 11 

FiS' 12 I'IO~ARE" SUtELOR C.F. '" ~UPlt"
I>TRUCTU"A PODU LUI. 

ARTĂ 

riufJ sau V2 
Ma chete le de poduri se vor real za con

com itent cu realiza rea reliefului deoarece 
construcţia unui pod necesită o serie de 
amenajări ale terenulu i, pentru racorda
rea căilor de comu n icaţie . 

Podurile sînt variate ca f or m ă, deschi
deri şi materialul din care se construiesc, 

Obstacolele ivite pe parcursul unei căi 
de comuni caţii pot fi: 

- cursuri de ape, in care caz ,lucrarea 
se numeşte. pod; 

- văi adinci (fără apă), lucrarea exe
cutată numindu-se viaduct; 

- alte că i de comu nicaţ ie, lu crarea nu
mindu-se pasaj . 
După poziţia drumulu i, pasajele pot li 

superioare sau inferioare, ele numindu-se 
"P?saje denivelate". 

In desenul din figura 7 se prezin tă cîte 
un exemplu de pod, viaduct ş i pasaj şi 
elementele lor componente. 

Poduri le au două pă rţ i mari distincte: 
suprastructu ra şi inf rastructu ra. 

Suprastructura Înt r-o machetă de pod 
reprezintă par1ea de co n strucţi e peste 
care se execută calea de rulare. In fra -

structura este a l cătu ită numai din culee la 
podUrile cu o s in gură deSChidere; d in cu
lee Ş I ' pile la podu ri le cu mai multe des
chideri. Podurile poartă În general denu
m ire a material ul ui d i n ca r e sin t 
const ruite, deosebind În acest sens po
duri de lemn, meta lice, z idă rie, beton ar
mat sau preco mpri mat. 
~ntru a reprezenta un pod Într-o ma

Chetă este necesar ca infrast ructura aces
tui a să fie execu tată o dată cu formele de 
relief al e machetei. 

Culeele sînt constru cţ i i executate din 
beton, avind zidu ri intoarse pentru racor
darea cu .terasamentele. In desen ul din fi
gura 8 ş.e prezi ntă , e l evaţ ia unei cu lee ş i 
ală turat un detaliu construct iv. 
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Ideea de a realiza un vehicul blin
dat multifunctional, care sa poata 
realiza aUt misiuni de penetrare, 
transport, cit !?i de suport cu foc, s-a 
materializat la mijlocul deceniulu i 
!?ase prin constructia modelelor 
BMP-76 in Uniunea Sovietica , 
AMX-10P in Franta, Mowag-Tor
nado in ElveVa !?i Marder in Repu
blica Federala Germania. 

Acesta din urma poate transporta 
zece militari: comandantul, condup
torul, servantul tunului, servantul 
mitralierei !?i !?ase infanteri!?ti. 

Motorul vehiculului are 600 CP, 
ceea ce ii asigura 0 viteza de croa
ziera de 60 km/ora !?i una maxima 
de 75 km/ora. Turela principala era 
de 0 conceptie noua, introducin
du-se comanda automata din inte
riorul cutiei blindate a tunului de 20 
mm Rheinmetall. 

Solidara cu suportul tevii tunulu i 
este !?i mitraliera din fata de 7,62 
mm, tip MG-3. in spate este montata 
o mitraliera identica. 

Pentru modeli;;ti MARDER este 0 
macheta statica deosebit de u!?or de 
realizat, datorita formelor plane ale 
cutiek blindate. Dupa ce alegem 0 
scara convenabila, de exemplu cea 
din revista, trecem la desenarea for
mei desfa!?urate din carton a corpu
lui. Pute'm utiliza carton pre!?pan de 
0,5-0,8 mm. Desenam desfa!?urata 
cutiei intii pe 0 simpla coara de hir
tie !?i verificam corectitudinea dese
nului. Cu ajutorul unei coli de in
digo, sau prin lipire cu pelicanol di
rect pe stlprafata cartonului, trans
punem forma co recta a desfa!?uratei. 
In locurile unde sint muchii, vom 
zgiria .pina la jumatate din grosimea 
cartonului !?i vom indoi. Lipirea se 
va face cu cler-ago sau cu email ita. 
Pentru confectionarea galetilor pu
tem -utiliza piese special strunjite, 
sau cite doi nasturi !?i dfscuri din 
carton lipite prin suprapunere. ~
nlla se poate confectiona din carton 
indoit convenabil sau dintr-o banda 
continua peste care se lipesc bucal i 
corespunzatoare zalelor. Pentru co
lorare recomandam vopselele tem
pera din tub. 

MARIN PETRESCU 
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Ideea de a realiza un vehicul bl in
dat multifuncţional, care să poată 
realiza atît misiuni de penetrare. 
transport, cît şi de suport cu foc, s-a 
materializat la mijlocul deceniulu i 
şase prin construcţia modelelor 
BMP-76 în Uniunea Sovietică . 
AMX-10P in Franţa, Mowag-Tor
nado in Elveţia şi Marder În Repu
blica Federală Germania. 

Acesta din urmă poate transporta 
zece militari: comandantul, conduc
torul, servantul tunului, servant"ul 
mitralierei şi şase infanterişti. 

Motorul vehiculului are 600 CP, 
ceea ce ii asigură o viteză de croa
zieră de 60 km/oră şi una maximă 
de 75 km/oră. Turela principală era 
de o concepţie nouă, introducîn
du-se comanda automată din inte
rioru l cutiei blindate a tunului de 20 
mm Rheinmetall. 

Solidară cu suportul ţevii tunului 
este ~i mitraliE!ra din faţă de 7,62 
mm, tiP MG-3. In spate este montată 
o mitralieră identică. 

Pentru modelişti MARDER este o 
machetă statică deosebit de uşor de 
real izat, datorită formelor plane ale 
cutiei,. blindate. După ce alegem o 
scară convenabilă, de exemplu cea 
din revistă , trecem la desenarea fo r
mei desfăşurate din carton a corpu
lui. Pute'm utiliza carton preşpan de 
0.5-0,8 mm. Desenăm desfăşurata 
cutiei întii pe o simplă coală de hir
tie şi verificăm corectitudinea dese
nului. Cu ajutorul unei coli de in
digo, sau prin lipire cu pelicanol di
rect pe suprafaţa cartonului, trans
punem forma corectă a desfăşuratei. 
In locurile unde sînt muchii, vom 
zgîriapină la jumătate din grosimea 
cartonului şi vom indoi. Lipirea se 
va face cu clei -ago sau cu emailită . 
Pentru confecţionarea ~aleţilor pu
tem -utiliza piese special strunjite, 
sau cite doi nasturi şi discuri din 
carton lipite prin suprapunere. Şe
nila se poate confecţiona din carton 
indoit convenabil sau dintr-o bandă 
continuă peste care se lipesc bucătl 
corespunzătoare zalelor. Pentru ce
lorare recomandăm vopselele tem
pera din tub. 

MARIN PETRESCU 
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~e I iJ eze tat este ce al unu 
~ ~ ';l or aOfl cat in Umunea Sovletlca 
a sfirs t 1 celul de-al doilea razbo i 
~o a al sub codul "",T , prolectul 
2:>3- - II. ,a l multe nave de acest 

p ee Ipeaza marinele mil itare ale 
allior soc lallste inca din primii ani 

ecem lUi 5. De 0 conceptie re
olU' lonara pent ru vremea sa, acest 

drugor a adus nou tipul de con
s" ue ,e modulara eu suprafete ri
gla'e ceea ce a dus la reducerea 
5uostantiala a pretului de fabricatie. 

.:este nave au un deplasament de 
j S.8 160 t , 0 lungime de 38,1 m, la

ea de 5,5 m !;> i pescajul de 1,5 m. 
?lanuri asemanatoare au mai lost 
;Jub cate de revis,tele "Modelist 
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nava este 'Our <- u.;v· de abordat d., 
catre incepatorl , avind co rpul cu ca
rena in V. 

Conform doleantelor modeli~tllor . 
modelul poate Ii realizat la dilerite 
scari corespunzatoare claselor din 
regulamentul international I'JAVIGA 
sau regulamentului national. prefe
i abil EK. F2 (A. B. C). C2 • CH • F6 
sau F7telecomanda. 

Pentru · a u~ura munca modeli~tl
lor. dam citeva dimensiuni ale mo·· 
delului . cores.punzatoare ·unor scarl . 
recomandate In tabelul alaturat. 

Pentru obtinerea la scara a plan u 
lui. de forme recomandam marirei) 
sau mic!?orarea pe cale fotografica . 
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a a e51e loar E- U~O' ae aoordat d 
catre ''1cepatorr avind corpul cu ca
rena in V. 

Conform doleanţelor modeliştll o r , 
modelul poate fi realizat la diferite 
scări corespunzătoare claselor di n 
regulamentul internaţ i onal NAVIGA 
sau regulamentului naţional , prefe
rabil EK, F4 (A , 8, C), C2 , C3 . 4 , F6 
sau F7 telecomandă . 

Pentru ' a uşura munca model i ştl
lor , dăm citeva d imensiuni ale mo .. 
delului , corespunzătoare ·unor scăr: . 
recomandate In tabelul alăturat. 

Pentru obţinel ea la scară a plan u 
lui. de forme recomandăm măr i rea 
sau micşor a rea pe cale fotografica 
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Este un avion de vinatoare superso 
• monomotor, monoloc, proiectat de 

cA re inginerul Erik Bratt ~i fabricat de 
cAIre firma SAAB la cererea Fortelor 

ene Suedeze (Svenska Flygvapnet). 
ul zbor al prototipului a avut .loc la 

- octombrie 1955. Productia de serie a 
eput in 1958, iar primele doua unitap 

perative au fost livrate unui regiment 
de aviape la 8 martie 1960. 

Avionul SAAB 35 a fost produs in 
multe variante: 

J-35A - Avion de vinatoare 
J-35B - Avion de vinatoare ~i bom· 

i!!dament 
SK-35C - Avion biloc de ~oala ~i 
rrenament 

35D - Avion de vinatoare ~i bom· 
dament 

S-35E - Avion de recunoa~tere tat· 

J-357 - Interceptor pentru orice 

marca 
J·35XT - Avion biloc ~oala ~i antre· 

I!!lt pentru export in Danemarca 

SAAB 35E 

Primul zbor al acestei variante a avut 
loc la 27.06.1963. Aparatul este neinar· 
mat. Dispune de 7 camere de luat ve· 
deri de fabricatie franceza, tip Omera, 
dispuse in camere c1imatizate ~i coman· 
date de catre pilot. 

Date tehnice: echipaj: un om; motor 
Svenska Flygmotor RM6C Iicenta Rolls 
Royce; anvergura: 9,4 m; lungimea: 
15,35 m; inaltimea: 3,89 m; greutatea: 
7300 kg (gol), 11780 kg (maximum); vi· 
teza maxima: 2 Mach la 12200 m, 1,4 
Mach la sol; viteza de croaziera: 0,9 
Mach la 12200 ·m; viteza ascensionala: 
200 m/s; rulaj la decolare: 460 m, la 
aterizare: 510 m; plafon de zbor: 16700 
m; combustibil : 2S65 I (plus 4 rezer· 
voare largabile de cite 400 I); autono· 
mie de zbor : 1600 km (max.). 

O ____ ~1====~2 _____ 3M 

Este un avion de vÎnAtoare superso· 
• monomotor, monoloc, proiectat de 

catre Inginerul Erik Bratt şi fabricat de 
catre firma SAAB la cererea Fortelor 

ene Suedeze (Svenska Flygvapnet) . 
mul zbor al prototipului a avut loc la 
octombrie 1955. Productia de serie a 

ut în 1958, iar primele doua unităţi 
cperative au fost livrate unui regiment 
de aviatie la 8 martie 1960. 

Avionul SAAB 35 a fost produs în 
multe variante: 

J 35A - Avion de vînătoare 
J-35B - Avion de vînătoare şi bom

:lfllament 
SK-35C - Avion biloc de şcoală şi 

enament 
J -35D - Avion de vinătoare şi bom
dament 

S-35E - Avion de recunoaştere tat-

J -357 - Interceptor pentru orice 

ca 
·35XT - Avion biloc şcoală şi antre· 

:nen pentru export în Danemarca 

SAAB 35E 

Primul zbor al acestei variante a avut 
loc la 27.06.1963. Aparatul este neÎnar
mat. Dispune de 7 camere de luat ve· 
deri de fabricatie franceză, tip Omera , 
dispuse in camere · c1imatizate şi coman
date de către pilot. 

Date tehnice : echipaj : un om; motor 
Svenska Flygmotor RM6C licentă Rolls 
Royce; anvergura: 9,4 m; lungimea: 
15,35 m; înălţimea: 3,89 m; greutatea: 
7300 kg (gol), 11780 kg (maximum); vi
teza maximă: 2 Mach la 12200 m, 1,4 
Mach la sol; viteza de croazieră: 0,9 
Mach la 12200 om; viteza ascensională: 
200 m/s; rulaj la decolare: 460 m, la 
aterizare: 510 m; plafon de zbor: 16700 
m; combustibil : 21165 1 (plus 4 re zer
voare largabile de CÎte 400 1) ; autono
mie de zbor: 1600 km (max.). 

O ____ ~1====~2 _____ 3M 
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Radioreceptoarele portabile 
intrunesc toate calitatile pen
tru a fi uti Ie in casa, dar mai 
cu seama ladrumetii. Sint 
u ~oare ~i comode la purtat, au 
sensibilitate, selectivitate, au
ditie clara ~i Iplacuta, alimen-

tare economica la baterii sau 
la reteaua electrica. 

Magazinele . ~i raioanele de 
specialitate ale comertului de 
stat va of era spre alegere ur
matoarele . tipuri de radiore
ceptoare portabi Ie: 

- SOLO 100, cu doua I 
gimi de unda, alimentat 
doua baterii R6, iar ca e l 
mente semiconductoare d ' 
pune de 6 tranzistoare ~i 
dioda. Are dimensiunile 
115x82x39mm, iar greut 
tea de cca 290 g. Pretul ace 
tui tip de radioreceptor es 
de 371 lei . 

. - SOLO 300, cu trei I u 
gimi de unda, alimentat de 0 

tru baterii R6, iar ca ereme 
semiconductoare are un ci 
cuit integrat, 4 tranzistoare 
3 diode. Oimensiunile sale s 
de 190 x 95 x 48 mm ~i gre 
tatea de aproxi mativ 58 
Pretul sau este de 685 Ie 

- SOLO 500, cu patr u 
gimi de unda ~i alimentat 
patru baterii tip R14 sau la 
teaua de 220 V / 50 Hz, d' 
pune de urmatoarele eleme 
sem icond uctoare: unCI rc 
i nteg rat, 6 tranzistoare , 
diode ~i 0 punte redresoar 
Are dimensiunile 
225 x 142 x 63 mm ~i gre t 

tea de 1 kg. Pretul rad io r 
ceptorului este de 885 lei. 

- SO G, cu doua lungi 
de unda ~i -alimentat de tr 
baterii R6. O'me nsiunile cas 
tei SI t de 154 x 73 x 38 m 

Radioreceptoarele portabile 
Întrunesc toate calităţile pen
tru a fi uti le În casă, dar mai 
cu seamă la drumeţii. Sînt 
u şoare şi comode la purtat, au 
sensibilitate, selectivitate, au
diţle clară şi plăcută, alimen-

tare economică la baterii sau 
la reţeaua electrică. 

Magazinele şi raioanele de 
specialitate ale comerţulu i de 
stat vă oferă spre alegere ur
mătoarele tipuri de radiore
ceptoare portabi le: 

- SOLO 10 , cu două 
gimi de undă, alimentat 
două baterii R6, iar ca el 
mente semiconductoare d i 
pune de 6 tranzistoare ş" 

diodă. Are dimensiunile 
115x82x39mm, iar greut 
tea de cca 290 g. Preţul ac 
tui tip de radioreceptor 
de 371 lei . 

. - SOL 300 cu trei I 
gimi de undă, alimentat de 
tru bateri i R6, iar ca eleme 
semiconductoare are un ci 
cuit integrat, 4 tranzistoar e 
3 diode. Dimensiunile sale s' 
de 190 x 95 x 48 mm şi gre 
tatea de aproximativ 58 
Preţul său este de 685 e 

- SO 500, cu patru I 
gimi de undă şi alimentat 
patru baterii tip R14 sau a 
ţeaua de 220 V I 50 HZt 
pune de următoarele ele FT' e 
semiconductoare: un c rc 
i nteg rat, 6 tranzistoa r e. 
diode şi o punte redresoa 
Are dimensiuni l e 
225 x 142 x 63 mm şi gr e t 

tea de 1 kg. Preţul rad O" 

ceptorulu i este de 885 le 

- SO cu două lu gi 
de undă şi -alimentat de t 

baterii R6. Dimensiunile cas 
tei si t de 154 x 73 x 38 m 



Pret I sau este de 

cu cinci lun
gimi de unda, alimentat cu 
~ase baterii de 1,6 V, tip R20 
sau la r.e1eaua. de 220 V c.a. /50 
Hz. Radioreceptorul dispune 
de 14 tranzistoare, 9 diode, un 
termistor, 0 punte redresoare. 
Dimensiunile de gabarit sint 
de 334 x 241 x 87,6 mm, iar 
pre1ul de 1 382 lei. · 

- DR, cu doua lun
gimi de unda, iar alimentarea 
de 4,5 V c.c., de catre 0 bate-· 

torulu i este de 446,70 lei. 

radioreceptor de 
buzunar' echipat cu 5 tranzis
toare ~i 2 diode, alimentarea 
facindu-se cu doua baterii R6. 
Are 0 singura gama de unda, 
greutatea de 200 g, iar dimen; 
siunile de 117,5 x 25 x 72 mm . 
Pre1ul sau este de 341 lei. -

IRA este un radiore-
. ceptor auto cu trei lungimi de 

undll. Sensibilitatea radiore
ceptorului asigura recep1iona
rea in condi1ii bune chiar ~i a 
posturllor indepartate, pas-

ditiei ~i la parcurgerea u 
zone muntoase sau la strab:i 
rea uno r ora~e cu cia 
inalte. Funqioneaza cu 
sau mai mu lte difuzoare 
min imum 3 VA ~! cu 0 i 
dan1a echivalenta de 6 0 

Domeniul de t e mperatura 
care poate fi utilizat este • 
-10°C .. . +40°C, iar dimen. 
nile de 180 x 160 x 50 

. greutatea de cca 1 kg . Te I 

nea de alimentare: 14 V c.c 
(-) conectat la ~as iul rad ic 
ceptorului. Pre1u l acestui a 
rat este de 1 330 lei. 

Preţ I său este de torulu i este de 446.70 lei. 

cu cinci lun
gimi de undă, alimentat cu 
şase baterii de 1,6 V, tip R20 
sau la r.eţeaua de 220 V c.a. /50 
Hz. Radioreceptorul dispune 
de 14 tranzistoare, 9 diode, un 
termistor, o punte redresoare. 
Dimensiunile de gabarit sînt 
de 334 x 241 x 87,6 mm, iar 
preţul de 1 382 lei. 

cu două lun
gimi de undă, iar alimentarea 
de 4,5 V C.C., de către o bate-

radioreceptor de 
buzunar echipat cu 5 tranzis
toare şi 2 diode, alimentarea 
făcîndu-se cu două baterii R6. 
Are o singură gamă de undă, 
greutatea de 200 g, iar dimen
siunile de 117,5 x 25 x 72 mm. 
Preţul său este de 341 leL 

- este un radiore-
. ceptor auto cu trei lungimi de 
undă . Sensi bi I itatea rad iore
ceptorului asigură recepţiona

rea În condiţii bune chiar şi a 
posturilor Îndepărtate, păs-

diţiei şi a pareurgerea 
zone muntoase sau la străb~ 
rea unor oraşe cu dă 

Înalte. Funcţionează cu u 
sau mai multe difuzoare 
minimum 3 VA ş! cu o . 
danţă echivalentă de 6 o 
Domeniul de temperatură 

care poate fi uti I izat este i 
-10°C ... +40°C, iar dimen 
nile de 180 x 160 x 50 

. greutatea de cca 1 kg. Te l 

nea de alimentare: 14 V c.e 
(-) conectat la şasiul rad ie 
ceptoruluL Preţul acestu i a 
rat este de 1 330 lei. 
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COB VASILE, Bueure,tI, TUDOSE 
STANTlN, Roman. Vom continua sa 

~:A modele leroviare roman~ti. 

,ODOR FLORIN, Biilan :- Harghlta. 
•• elevii clasei a VIII-a . Incepind din 
aru 1/1987 avem citeva surprize 

l e frumoase pentru iubitorii de ma
e aulo, alit in domeniul celor de 

-oca cit ~i al nout.iitilor. ' 
!TRU VALERICA, Flore,tl. Nu deti
planurl de carturi. 

OLDOVAN GABRIEL, Claeova - Tlml" 
::TAU FLORIN, Clopotlva, Hunedoara. 

del "em adresele solicitate. StatH de 
manda puteli gasi la Magazinul "Ci

din Bucure\>ti. 
) UC HEINRICH, 0lelu-Ro,u. Priori

publicare, in cazul planurilor ce se 
esc a redact ie, au numai cele care 

~ a 'oane, nave, automobile sau alte 
e realizate if' lara noastra. Nu vom 
bI,ca foarte curind planuri de 

e c,adrimotoare, dupa cel din nu-
2 a.C 
ADRIAN, Ro,lorll de Vede. Mode

a a"oane echipate cu motoare pul
c'oare $1 statoreactoare nu sint ad

concursurite de modelism, dato-
e colului pe care it reprezinta in ca

scapiirii de sub control sau al unui 
t de funclionare a moloarelor. 

BU GABRIEL - UM 0955/TRS, 
.. Telefonali la redaclie pentru 

suplomenlare. 
ESCU ADRIAN, Plole,tl. Din pa
~ ... va putem ajula. 
E ~TEFAN-IULIAN, Bueure,tI. A tit 

oe mare viteza japonez, cit si cel 
ar fi foarte interesante, dar riu de

documentalia necesara. "Ceva" fo-
a sa mal gasesc. 
.. IE CATALIN ADRIAN, Cimplna. 
~!eru solicitat se poate procura, sub 

ae '<11 din material plastic, din co
socialist. 

GYULA. Reghln. Va rugam sa ne . 
ail daca ali mai avut diliculta\i in 
a abonamentului. Avem in prega-

109 E. 
ANU CRISTIAN MARCEL, Arad. 
perfecta dreptate in ceea ce pri

e conjinutul rubricii "Avia\ie mo
a va Include, pe ling a avioanele 

etA sl marite avloane de transport. 

.- ... ;'" 
Tu oeL un 

P~'ru apree erl pe care e-am traosmls 
$ colegltor nO$tr' de la TehOlum \> St/ln\a 
s' tehnica. , 
STOIAN ION, Crlngurl - Glurglu. Am 
transmis reclamalia dv. postei. Informa
li-ne daca a\1 primit numarul respectiv. 
ALBESCU CRISTIAN EUGEN, Clmpu
lung Moldovenese. stim unde ali citit ca 
' U317 "a atacat un oblect argintiu fusi
form ce $oa indepartat linll/tit" 1/1 apoi a dls
parut, lortele aliate neraportind distruge
rea unui submarin in acea zona putin 
Irecventata (sudul Atlanticului)". Realita
tea este alta. Construc\ia lui U317 a ince
put la 12.09.1942, el liind lansat la 
1.09.1943 in I/antierele Flender din Lu
beck. Este sculundat de catre avialia bri
tanlca in apele norvegiene la 21 iunie 
1944, impreuna cu U1192 conform lucra
rii "Chronology o~ the War at Sea" de 
Jurgen Rohwer \>i G. Hummelchen, ed. 
Ian Allan, 1972 I/i conflrmata de catre 
"Die deutschen U-boote und ihre Wer
flen" de E. Rossler, ed. Graefe,1982. Este 
absolut necesar sa faceli distinclia intre 
cartile de \>tiinta popularizata si cele de 
fictiune. 
GRO~AN CATALIN, MIHAl FLORIN, 

)oJPlolBftl. Lacategoria avioane de serie, 
Ideci nu prototipuri, cel mai rapid avlon 
din lume pare a Ii, de peste 20 de ani, fai
mosul SR-71 Blackbird (Pasarea nea
gra) produs de Lockheed in uzinele de la 
Burbark, S.U.A., cu circa 3400 km/h la 0 
altitudine de 25000 m. Exista zvonuri ne
conlirmate cii avionul ar Ii atins 5300 
km/h, dar despre acest SR-71 circula 
atit de multe' date "sigure" incit putem ra
mine la prima' cifra, din cartea de recor~ 
duri Guiness 1985-1986. 
ULMEANU GIGI, Ciiliira,1. Va sfatuim sa 
achizitiona\i din comert 0 trusa "Optik" , 
ce ar putea satislace doleanlele dv. 
CONSTANTIN COSTEL, Branl,tea, Dlm
bovlta. Nu va putem ajuta, totu\li am trans
mis scrisoarea dv. unuia dintre autorii 
prelerati. 
TOMA CONSTANTIN, Republlell, bl. 8, 
se. B. ap. 23, 2750 Hunedoara, cauta pla
nuri ~i lotografii pentru locornotivele din 
seria 142 000. Idem redactia. 
LEBOVICI A. (?). Desenele dv. sint insufi-

TA~CA M. GABRIEL, Galall. Nu avem 
competenta necesara pentru a ne pro
nunla asupra unui proiect de avion, lie el 
I/i ultrausor. 
STURZA ADRIAN, nml,08ra, Luali lega
tura Cl:l instructorul de specialltate de la 
Casa pionieritor. din orasul dv. 
MATEI MARIUS, Satu Mare. Adresa este 
incompleta. Agteptali urmiitoarele doua 
numere ale revistei. 
~TEFAN PAUL. ~os. Nicolina 14, bl. 941, 
se. A, et. 4, ap. 16, 660Q..Ia,I, dorel/te sa 
faca schimb de planuri li documentatie 
de automodele. 
Nlleseu Constantin, Oa,tl. Portavionul se 
nume~te Hancock. 
DOCIU ,BOGDAN, Bueure,tl. Nu de\ inem 

, planurite solicitate. 
ENE IONEL, Galati. Great Eastern este 
deja in atenlia noastra pentru un posibit 
numar vi itor. 
CALIN GRIUrA, Clul-Napoca. Incercali 
sa luali legatura cu membri i unui club de 
modellsm din localitate. 
ADRIAN BALANOIU, Bueure,tl. Vom in-

Page 2 
"Struggling for Peace" by loan A1bescu 

presents the aspirations of the Romanian 
Youth for peace and understanding. 
Page 3-5 

"Yamato-The Most Tragic and Heroic 
Atack" p resents a brief historical note and 
drawings of the famous battleship. 
Page 6-11 

Original drawings of an annoured ship , 
SMERCI of 1864, is exclusively presented 
to our readers. 
Page 11- 17 

An original article in the "Romanian 
Traditions'" section presents the history 
of the Romanian Aircraft Factory SIT. 
The SIT·31 plane is presented extensit 
vely, drawings, photos and technical 
notes. 
Page 18-19 

The "Space Technblogy'" section 
includes the plans, designs and parts 
drawings of the Boeing-Bomarc IM-99 
missile. 
Page lO-21 

"Under the North Pole'" article 
includes the drawings and details of the 
first nuclear submarine: NAUTILUS. 
Page 15 . 

MARDER is a brief description of the 
so-called annoured vehicle 
Page 24, l6-27 

A smaU mine-sweeper is included and 
recommended for RC modellships ama
teurs. 
Page 18-29 

The "Modern Aircraft'" section 
includes the SAAB-DRAKEN &.vedish 
jet. . 
Page 31 

. Answers to some readers letters, 
subscription details and the best wishes 
for the New Year to all our readers! 

Redactia revistei ~ 
ureazi tuturor cititorilor ,i colaboratorilor, 
cu prilejul Anului Nou 1987, un cilduros 

LA MULTI ANI! 
ciente §i flecorespunzatoare. 
AURICA PINZARU, Cralova. Propunerile 
dv. sint bine venite .. Va multumim. 
COCOROIU OVIDIU, Drobeta-Turnu~Se
verln. Planurile solicitate Ie puteti gasi in 
Almanahul Tehnium din acest an. 
COSTlN DANIEL CRISTIAN, Del. Putetl 
realiza machete statice de mare efect uti
lizind ca material de constructie cartonul 
pre~pan de 0,5 mm ~i vopsele pe baza de 
nitroceluloza (duco). Vom publica un ar-
ticgl pe aceasta tema. . 
IVANUS RADU CRISTIAN, calea Bucu
re,tI, bl. B7, se. 2, ap. 10, 1100 Cralova, 
dore~te sa corespondeze pe teme legate 
de modelism, aviatie, lilatelie, electronica 
etc. 0 parte din solicitarile dv. vor Ii sa
tisfacute in urmatoarele doua numere. 
FIEDLER PAUL, Bueovitulul 87, Cralova 
1100, doreste sa corespondeze si sa faca 
schimb de plan uri de avioahe din cel 
de-al doitea razboi mondial. 

cerca sa gasim planurile solicitate. 
LEOPOLD WALTER, TIr1:1I,08ra. Va mul
lumim pentru scrisoare. In limita posibili
tatilor, revista noastra publica plan uri ori
ginale ~i mai putin copiate dupa alte re
viste de modelism. Speram ca acestea 58 
copieze de la noi. 
CRISTIAN TITUS, Mlzlet Blhor, NECU
LAI DUMITRU, H1rtova, MANEA FLORIN, 
Salonta, VARGA ROBERT, PetrQfanl ,I 
un grup de Inglnerl de la IPTE - Alexan
dria: deltaplanele nu intra in sfera de pre
ocupari a revistel noastre. Regretam. 
CAZACU VALERIU, Bueure,tI. Incercat l 
sa luati legatura cu tov. Horaliu Donia, 
antrenorul echipei de modelism din ca
drul Instttutului Politehnic Bucure\lti. 

ADRESE UTILE 
I.P.L.-TIrgu-Muret, Strada Recol
tel 2, 4300. TIrgu-Mur... mal prt
ntefte comenzl pentru plicl 
balsa, la preturlle ,I dlmenllunlle 
publlcate In numerele anterloare. 

Asodatla sporUvi nVoln .... -Ae
ghln, Strada Mihal Vlleazul 12, 
tel. 20861 Reghln, IIvraazi unlll
~Iot soclallste .. sportlvllor mo
dall,ti placal aviatlc ,I baghete de 
diverse clmenslunl. Unlti,le so
dallste vor depune comenzl 
ferme, 'ar partICUIarfl adreH. 
mentlonlndu-se cantltatea .. ell
.nenslunlle soIlcltllte. NIl .. ex
pedlazi colete sub val«*U de 
100 lei. 

R d etor~ef: Ing. lOAN ALBESCU Tlparul executat la 
Comblnatul PolIgr.fle 
"Cas. Sd ntalr' 
Admlnla I. 

R d ctor dJunct prof. GHEORGHE BADEA 
S cr tar re pon bll d red e11 : Ing. ILIE MIHAESCU 

ctor pon bll upllm nt: lng. CRISTIAN cRAclU OIU EDITURA~C~r!!.!.J-.La-J~ _ _ --";~~~"-'''''''-~---

'2. 
avem 

,ODOR FLORIN, Bălan - Harghita. 
" e evil clasei a VIII-a . incepind din 
ilru 1/1987 avem citeva surprize 

rumoase pentru iubitorii de ma
e auto atit În domeniul celor de 

c şi al noutăţil or. ' 
RU VALERICA, Floreştt. Nu deţl

p anuri de carturi. 
OLDOVAN GABRIEL, Clacova - Tlmlş, 
;TAU FLORIN, Clopollva, Hunedoara. 

d ~em adresele sol icitate. Staţii de 
a ... da puteţi găs i la Magazinul "CI
dm Bucureşti. 

UC HEINRICH, 0lelu-RoŞIL Priori
a publicare, in cazul planurilor ce se 

esc a redacţie, au numai cele care 

a oane, nave, automobile sau alte 
e real izate Î f1 ţara noastră. Nu vom 
b ca foarte curind planuri de 

e cvadrimotoare, după cel din nu-
2 a.C 
ADRIAN, Roşloril de Vede. Mode

e aVIoane echipate cu motoare pul
oare şi statoreactoare nu sint ad

concu rsurile de modelism, dato-
" lcolului pe care ÎI reprezintă in ca

$Capa," de sub control sau al unui 
t de funcţionare a motoarelor. 

U GABRIEL - UM 0955/TRS, 
•. Telefonaţi la redacţie pentru 

suplimentare. 
ESCU ADRIAN, PloieştI. Din pa

va putem ajuta. 
E ŞTEFAN-IULIAN, Bucureşll. Atît 

de mare viteză japonez, cit şi ce1 
ar fi foarte interesante, dar nu de

documentaţia necesară. "Ceva" fo
se mal găsesc. 

E cATALIN ADRIAN, Clmplna. 
e u solicitat se poate procura, sub 
de II din material plastic, din co
SOCialist. 

GYULA, Reghln. 'iă rugăm să ne 
a! daca aţi mai avut dificultăţi În 

abonamentului. Avem in pregă-
09 E. 

AHU CRISTIAN MARCEL, Arad, 
De ectă dreptate in ceea ce prl

e co tinutul rubricii "Aviaţie mo
Ea va Include, pe Iingă avioanele 

• marile avioane de transport 

o fU aorec er pe care e-am trans 15 
S COlegilOr nost , de la Termlum Ş Şlllnţă 
ş. tehnocă . 
STOIAN ION, Crfngurf - Giurgiu. Am 
transmis reclamaţla dv. poştei. Informa
ţi-ne dacă aţi primit numărul respectiv. 
ALBESCU CRISTIAN EUGEN, Cimpu
lung Moldovenesc. Ştim unde aţi citit că 
U317 "a atacat un obiect argintiu fusi
form ce s-a indepărtat lini\ltit" şf apoi a dis
părut, forţele aliate neraportÎnd distruge
rea unui submarin În acea zonă puţin 
frecventată {sudul Atlanticului)". Realita
tea este alta. Construcţia lui U317 a Înce
put la 12.09.1942, el fiind lansat la 
1.09.1943 1n şantierele Ffender din Lu
beck. Este scufundat de către aviaţia bri
tanică in apele norvegiene la 21 iunie 
1944, impreună cu U1192 conform lucră
rii "Chronology o( the War at Sea" de 
Jurgen Rohwer şi G. Hummelchen, ed. 
lan Alian , 1972 şi confirmată de către 
"Die deutschen U-boote und ihre Wer
ften" de E. Rassler, ed. Graefe, 1982. Este 
absolut necesar să faceţi distincţia intre 
cărţile de ştiinţă popularizată şi cele de 
ficţiune . 
. GROŞAN CATALIN, MIHAI FLORIN, 
~Ploleşll. La 'categoria avioane de serie, 
' deci nu prototipuri, cel mai rapid avion 
din lume pare a fi, de peste 20 de ani, fai
mosul SR-71 Blackbird (Pasărea nea
gră) produs de Lockheed in uzinele de la 
Burbaf'k, S.U.A. , cu circa 3400 km/h la o 
al titudine de 25 000 m. Există zvonuri ne
confirmate că avionul ar fi atins 5 300 
km/ h, dar despre acest SR-71 circulă 
atit de multEf date "sigure" incit putem ră
mine la prima cifră, din cartea de recor
duri Guiness 1985-1986. . 
ULMEANU GIGI," CăIAra,l. Vă sfătuim să 
achiziţionaţi oin comerţ o trusă "Optik" , 
ce ar putea satisface do l eanţele dv. 
CONSTANTIN COSTEL, Branlştea, Dim
bovl\L Nu vă putem ajuta. totuşi am trans
mis scrisoarea dv. unuia dintre autorii 
preferaţi . 
TOMA CONSTANTIN, RepublicII, bl. 8, 
sc. B, ap. 23, 2750 Hunedoara, caută pla
nuri şi fotografii pentru locomotivele din 
seria 142000. Idem redacţia . 
LEBOVICI A. (?) . Desenele dv. sint insuti-

TAşcA M. GABRIEL, Galati. Nu avem 
competenţa necesa ră pentru a ne pro
nunţa asupra unul proiect de avion, f ie el 
şi ultrauşor. 
STURZA ADRIAN, T1ml,oara. Luaţi legă
tura cu instructorul de spacialitate de la 
Casa pionierilor din oraşul dv. 
MATEI MARIUS, Salu Mare, Adresa este 
incompletă . Aşteptaţi următoarele două 
numere ale revistei. 
ŞTEFAN PAUL, Şo •• Nlcollna 14, bl. 941, 
ec. A, et. 4, ap. 16, 660Q..la,I, doreşte să 
facă schimb de plan uri "li documen taţ ie 
de automodele. 
Nllescu Constanlln, Ceşti. Portavionul se 
numeşte Hancock. 

. DOCIU BOGDAN, Bucuretl\. Nu deţ i n em 
planurile solicitate. 
ENE IONEL, Ga laţ i . Great Eastern este 
deja in atenţ ia n oastră pentru un posibil 
număr viitor. 
CĂLIN GRIUŢA, Clul-Napoca. Î ncercaţ i 
să luaţi leg ătura cu mem brii unui club de 
modelism din local itate. 
ADRIAN BĂLANOIU, Bucu reşti. Vo m in-

Pa9.e 2 
"Struggling for Peace" 'by loan Albescu 

presents the IISpirations of t!le Romanian 
Youth for ~ce and unclerstanding. 
Page l-S 

"Yamato-The Most Tragic and Heroic 
Atack" p resents a brief historical note and 
drawings of the famous battleship. 
Page 6-11 

Original drawings of an armoured ship, 
SMERCl of 1864, is exclusively presented 
to our readers, 
Page 12-17 

An original article in the "Romanian 
Traditions'" section presents the history 
of the ROmanian Aircraft Factory SEf. 
The SEf-31 plane is presented extensit 
vely, d rawings, photos and technical 
notes . 
Page 18-19 

The "Space Technblogy'" section 
includes the plans, designs and parts 
drawings of t!le Boeing·Bomarc IM·99 
missile. 
Page lO-2t 

"Under the North Pole'" article 
includes !he drawings and details of the 
first nuclear submarine: NAUTILUS. 
Page 15 . 

MARDER is a brie! description of t!le 
so-called annoured vehicle 
Page :W. 16-27 

A small mine·sweeper is included and 
recommended for RC modellships ama· 
teurs. . 
Page l8-29 

The "Modern Aircraft'" section 
includes t!le SAAB-DRAKEN Swedish 
jet. • 
Page ]1 

. Answers ta some readers letters, 
subscription details and the best wishes 
for !he New Year to ali our readers! 

Redacţia revistei ~ 
urează tuturor cititorilor 
cu prilejul Anului Nou 

LA MULŢI 

şi colaboratorilor, 
1987, un călduros 
ANII 

ciente şi f).ecorespunzătoare. 
AURICA PINZARU, Craiova. Propunerile 
dv. sint bine venite. Vă mUlţumim . 
COCOROIU OVIDIU, Drobela-Turnu-Se
verln. Planurile solicitate le puteţi găsi in 
Almanahu l Tehnium din acest an. 
COSTIN DANIEL CRISTIAN, Oei . . Puteţi 
realiza machete statice de mare efect uti
lizînd ca material de construcţie cartonul 
preşpan de 0,5 mm şi vopsele pe bază de 
nitroceluloză (duco) . Vom publica un ar-
ticgl pe această temă. . 
IVANUŞ RADU CRISTIAN, calea Bucu
reşll, bl. B7, sc. 2, ap. 10, 1100 Craiova, 
doreşte să corespondeze pe teme legate 
de modelism, aviaţie , filatelie, electronică 
etc. O parte din solicitările dv. vor fi sa
tisfăcute in următoarele două numere. 
FIEDLER PAUL, Bucovălulul 87, Craiova 
1100, doreşte să corespondeze şi să facă 
schimb de planuri de avioane din cel 
de-al doilea război mondial. 

ADRESE UTILE 
I.P.L-llrgu-Mu,... Strada Recol
tei 2, 4300, llrgu-Mur... mei prI
IMfte comenzi pentru ~I 
bal... 'a preturll. ,1 dJmenllunll. 
publicate In numerel. anterioare. 

AlOCIa1'a lportivi nYoln18"-Ae
ghln, Strada MIM! Vlt8azul 12. 
tel. 20861 Reghln. Uvread uniti· 
ţJlor locIallIte ,1 lportIvIJor mo
dallftl placaj aviatic ,1 beghete de 
dlver.e clmenalunl. Uniti". 10-
elallat. vor depune cOmenzI 
fenn., Iar partIcUlarii • .".... 
menllonlnctu... cantitatea " dJ. 
menllun1l. IOIlc1tate. .., .. • •• 
pedlezi colete aub valoarU de 
100 iei. cerca să găsim planurile solicitate. 

LEOPOLD WAL TER, Tlml,oara. Vă mul
ţumim pentru scrisoare. In limita pOSibil i
tăţilor, revista noastră publică planuri ori
ginale şi mai puţin copiate du pă alte re
viste de modelism. Sperăm ca acestea să 
copieze de la noi. 

CRISTIAN TITUS, Mlzleş Bihor, NECU- Illlllliiii LAI DUMITRU, HIIlova, MANEA FLORIN, 
Salonla, VARGA ROB ERT, Pel ratanl şi 
un grup de Ingineri de la IPTE - Alexan
dria: deltaplanele nu Int ră in sfera de pre-
ocupări a revistei noastre. Regretam. 
CAZACU VALERIU, Bucure,l\. i ncercaţ ! MioIIII"~ 
să luaţi legătura cu tov. Horaţiu Doni a, 
antrenorul echipei de modelism din ca-
drul Institutului Politehnic Bucureşt i. 

Tiparul executat 1. 
Combinatul FolIgr.flc 
.. C 1. Sdntelr' 
Admlnl la 
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