


i urilor 
5'; e de aertate unitate ~i in dependenla, 
:e':'J dreptul de a I i stapin in propria 
a'a nerivnlnd nlciodata la bunul altuia ~i 
,:,'rs ,egat de pamintul pe care il Iramin
:asera stramo~ii , poporul roman a lost, in 
'-:'eaga sa istorie, promotorul ideilor de 
:~ r.a ecmatate, de neamestec in trebu
• e a lora , de buna inlelegere ~i convielu
'e c alte lari ~i popoare, aducindu-~i 

:,J-alOutia sa la progresul ~i civilizatia 
_ "3 tatii. 

C cerirea independenlei de stat a in
se nat incununarea luptei indelungate a 
::oporului roman pentru dreptul de a Ii li
oe' 5 1 stapin in propria-i lara. Istoria 
- oastra este jalonata de nenumarate ba
:a de jerlle ~i sacrilicii lara seaman 
::e tr u pastrarea liinlei nalionale, pentru 
a,::ararea dreptului la existenla libera, in
oeoendenta. Nenumarate generalii infra
':e cu pamintul patriei, cu munlii ~i co
_ cu cimpiile ~i dealurile noastre ma
-oase nu s-au inspaimintat de marimea ~i 
'a a o~tiril or ce au venit din toate zadle 
S orin vitejia ~i dirzenia celor nasculi pe 
aceste plaiuri mioritice, au facut ca tarile 
ro -nane sa -~ i pastreze neintrerupt auto
-O"1la dreptul de a se cirmui potrivit tra-
0: lor ~i obiceiurilor lor. "Asemenea 
erollor legendarl - sublinia secretarul 
ge~eral al partidului, tovara~ul Nicolae 
~ausescu - In Intreaga sa Istorle multl-

lI enari poporul roman a giislt mereu In 
ne puterea de a rena,te, chlar ,I dupii 

oeIe mal grele Infrlngerl, rldlclndu-se la 
pta cu ,I mal multli forti. Victorille obll
ute I-au sporlt, de asemenea, elanul ,I 

nelnlrlcarea, Indemnlndu-I si continue 
neabiitut eforturlle ,I bitiillile pentru im
plini rea nizulnJelor sale vitale." 

O'nd cu rs vOlnlei arzatqare a intregului 

popor, aspiraliilor si idealurilor sale fun
damentale, Parlamentul roman a hotarit 
sa rupa total ~i definitiv raporlurile de de
pendenla lala de Imperiul otoman , vest i
gii ale unor rei alii .Ieudale care grevau 
asupra evolutiei statului modern roman. 
Proclamarea independentei de stat si raz
boiul dus de romani pentru a impune 
Portii otomane, pe calea armelor, actul 
istoric de la 9 mai 1877 s-au desfasurat in 
contextul luptei de emancipare nalionala 
a popoarelor balcanice aflate, intr-o 
forma sau alta, sub dominalia Imperiului 
otoman, precum si pe londul rivalitatii 
dintre marile puteri cu interese speciale 
in sud-estul Europei sau in Orientul 
Apropial. 

Viizind actiunile ferme ale Romaniei in
dreptate spre cucerirea independentei 
sale depline, actiuni care au culminat cu 
mobilizarea , la 6 aprilie 1877, a peste 
100 000 de ostasi , din care aproape 
60 000 intrau in compunerea armatei de 
operatii, Poarla otomana a trecut la savir" 
sirea actelor de intimidare, a actiunilor de 
prada si teroriste la nord de Dunare, iar 
arlileria cetalilor otomane de pe malul 
drept al fluviului a inceput sa bombar
deze localitalile romane$ti. Fata de situa
tia creata, opinia publica romaneasca a 
cerut guvernului roman sa ia miisuri ime
diate si hotarite pentru apararea securita
Iii larii $i, drept urmare, la sfir$itul lunii 
aprilie 1877 starea de razboi cu Poarta 
ot9mana era in .Iapt declarata. 

In aceste imprejurari s-a produs actul 
istoric de la 9 mai 1877, proclamarea in
dependenlei de stat prin votul unanim al 
Camerei Depu,tatilor $i Senatului. incu nu
nindu-se elorturile a veacuri intregi de 
lupte . pentru libertatea si progresul pa
triei. In magnilicul discurs rostit cu acest 

prilej de ministrul nostru de externe, Mi
hail Kogalniceanu, se preciza ca: "in 
stare de rezbel, eu legaturlle cu Po arIa 
rupte ee sintem? Sintem independenll, 
sintem nallune de sine stalaloare". $i, 
dupa 0 am pia analiza a situa\iei interne si 
externe, precum si a drepturilor noastre 
i~torice , marele om politic conchidea: 
.. Inca 0 data va deelar, domnilor, in nu
mele guvernulul, eli noi ne prlvlm in stare 
de rezbel eu Poarta, ea lega.turlle noaslre 
eu Poarla sinl rupte, ea guvernul va face 
101 ce va fi eu pulinla ea starea noaslra 
de sIal independenl ~i de sine statator sa 
fie reeunoseula de Europa la viiloarea 
pace pe care ~i guvernul ~i dumneavoas
Ira ~i lara inlreaga dore~le sa 0 vaza eu 0 
ora mai devreme". 

Prin proclamarea independenlei de stat 
s-a pus capat oricarei subordonari poli
tice lala de puterile straine, s-a afirmat in 
mod raspicat caracterul de sine statator 
al naliunii noastre, deschizindu-se 0 
epoca noua in dezvoltarea Ro mani ei pe 
calea progresului si civilizaliei. 

Dreptul la totala neatirnare lal ii de 
Poarta otomana, care refuza sa recu
noasca pre rogativele suveran e ale statu
lui nostru , a fost cucerit pe cimpurile de 
lupta , printr-un impresionant erois m de 
masa $i jertfe grele de s'inge date de 05-
ta$ ii $i ofilerii armatei noastre in luptele 
de In Plevna, Rahova ~i Vidin unde, a~a 
cum menlioneaza $i ziarul Telegraful Ro
man din 29 decembrle 1877: ..... romanll 
au dovedll ea sinl adevarali urma~1 al 
striibu nllor, ca ~liu sa apere 0 cauzil , ci 
slnl un pop or de barball. '$1 asliizl nlmenl 
nu mal culeaza a deosebl pe romiinl de 
romiini : fie orlunde, in Moldova, in Mun
tenia, in Ardeal... romlinul, clnd e yorba 
de fapla birbiteasci, e roman ea loli ro-

mimii ", Dorinla genera la pentru de 
independenta s-a manifestat pr in da r 
cu care intregul popor a contribu it I, 
linerea victoriei asupra trupelor otOrT 
prin sprijinul dat cu generozitate d, 
manii din provinciile aflate sub domi 
straina. Graiul cifrelor exprima elo( 
marele efort depus de lara no, 
intr-un razboi de proporlii : Romar 
mobilizat 100 000 de oameni , din 
aproape 60 000 au participat efect 
lupte, a depus , in acelasi timp, consi, 
bile eforturi materiale si financiare P' 
suslinerea frontului. · Timp de aproa 
luni ostasii noslri au luptat cu neaser 
vitejie pe teritoriul Bulgariei alaturi d 
mutele rusesti, pina la vict'ofla finala 
pra Imperiului otoman. Pierder ile arr 
roman e pe cimpurile de batalie s-a u 
cat la aproape 10 000 de morli $i ran i 
rinduril e armatei nal ional e, alatur 
munteni, moldoveni si olteni , au II 
numerosi transilvaneni , biiniileni $i b 
vineni, dovedind cu tolii un eroism 
seaman, ducind mai departe tradit iile 
rioase de lupta de 10 Posada, Ro 
Vnslui , Calugareni si $elimbar . 

Acestea sint doar citeva conser 
din noianul de fapte care demonstr 
ca neatirnarea larii nu ne-a fost da ' 
CI a fost opera proprie a poporulu 
man . Nepieriloarea leclie de istorH 
scum 110 ani ilustreaza peste veacu 
de puternic poate fi un pOpor daca 
ferm hotarit sa-si puna toate forie 
slujba aspiraliilor sale, daca aclior 
unit cu energiile inmanuncheate in 
singur $uvoi: acela al luptei pentr lYl 
tate , progres si Civilizalie pe meleac 
strabune. -

fVECUlA/ MOGh 
TUCOR/TA SAMBETE 
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oilLva dlntre frunt.,11 cercu rllor de 
navomodele de la Llceul de Avla-

acau, Llceul de Avlalle din 
$1 Llceul de Marini din Glurglu, 

I erlibdiitorl pentru a obllne nol IIl1uri 
de camplonl ,I rezullale cit mal bune in 
eadrul .. Cupel U.T.C." la modellsm. Sa Ie 
uriim nol succese. alit in acllvllatea spor
!iva, cit ,lla invalaturiil 

_~c:' ~ oent ru real iza rea ealur or 
~ e ce oen ate unitate ş i in de p endenţă, 
:-';: - :'.1 dreotul de a f i stă pî n în propria 

. ", eri nlnd n I ci o d a tă la bunul altuia şi 
," ' - $ egat de pamintul pe care îl frămîn
'2,era stra osii , poporul român a fost , în 
-;-eaga sa istOrie, promotorul ideilor de 
::~~ă eC l nă ta te , de neamestec în trebu
, e a,tora, de bu nă î nţe legere ş i convieţu
'e c alte ţă ri ş i popoare, aducîndu-şi 

:;0-:' ouţi a sa la prog resul şi civilizaţia 
_- a I t ă ţil . 

C ceri re a independenţei de stat a în
se--nat incununarea luptei îndelungate a 
::.::p 'ului român pentru dreptul de a fi li
:H!' SI stă p î n în propria-i ţară, Istaria 
-eas ra este j alonată de nenumărate bă
'~ de jertfe ş i sacrificii fără seamăn 
oen ru păs t ra rea f iinţei naţionale , pentru 
a~r a rea dreptului la existenţă liberă , in
.:: e:>e'1 den tă . Nenumă rate generaţii înfră 
. :e cu păm întul patriei, cu munţ ii şi co
~ , cu c împiile ş i dealurile noastre mă
~')a se nu s-au Înspăimîntat de mă ri m ea şi 
' c ."a oş t i r i lor ce au venit din toate zările 
5 pun vitej ia ş i dîrzenia celor născuţi pe 
aceste pla iuri mioritice, au făcut ca ţăril e 
' o ane s ă - şi păstreze neîntrerupt auto
- o la drep tul de a se cîrmui potrivit tra
C or ş i obice iurilor lor. "Asemenea 
e oil or legendarl - sublinia secretarul 
; e" eral al partidului, tovar ăş ul Nicolae 
Ce ausescu - in intreaga sa Istorie multl-

lI en a ră poporul român a găsit mereu In 
ne puterea de a renaşte, chiar ş i după 

cele mal grele infringeri, rldlcindu-se la 
ptă cu ş i mal multă forţă . VictorIIle obll

wte l-au sporit, de asemenea, elanul ş i 
elnlr lcarea, Indemnindu-I să conllnue 
eabă t ut eforturile ,1 bătăliile pentru im-

plinirea năzulnlelor sale vitale." 
'nd curs vOinţe i arzatoare a întregului 

po por, as 'raţiilor si idealurilor sal e fun
damentale, Parlamentul român a hotărît 
să rupă total şi definit iv raportur ile de de
pendenţă faţă de Imper iul otoman , vest i
gii al e unor r e laţii feudale care grevau 
asupra evoluţi e i statului modern roman. 
Procl amarea i n dependen ţei de stat ş i ră z
boiul dus de români pentru a impune 
Por1ii otomane, pe cal ea armel or , actul 
istoric de la 9 mai 1877 s-au desf aşurat În 
contextul luptei de eman ci pare n aţ i ona l ă 
a popoar elor balcanice aflate, int r- o 
fo r mă sau alta , sub dom inaţia Imperiul ui 
otoman, precum şi pe fo ndul rivalltă ţ li 
din tre marile puteri cu inter ese speci ale 
în sud-estul Europei sau în Orientul 
Apropiat. 
Văzînd acţiu n il e ferme ale Ro mâni ei în

dreptate spre cucerirea indepen de nţ e i 
sale deplin e, a cţiuni care au culminat cu 
mobilizarea , la 6 aprilie 1877, a pes te 
100000 de ostaşi , din care apr oape 
60000 intrau În compunerea armatei de 
ope r aţii, Po arta otoman ă a trecut la sa vÎr ~ 
şirea actelor de intimidare, a acţ i u nilor de 
prada şi terori ste la nord de Dunare, i 81 
artiler ia cetăţilo r otomane de pe malul 
drept al fl uviului a Început să bo mbar
deze loc alită ţile român eşti. Faţa de sit ua
ţi a cr eată, opi ni a p ub l ică româneasca a 
cer ut guvernului român să ia măsur i ime
diate ş i h otă r îte pentru apă r a r ea secur ita 
ţii ţ ă r ii ş i , d rept ur mar e, la s fî rşi t u l lunii 
aprilie 1877 starea de razboi cu Po arta 
otomană era în fapt declar ată . 

in aceste împrejur ă ri s-a pr odus actul 
istoric de la 9 mai 1877, pr oc lamar ea in
dependenţe i de stat pr in votu l unanim al 
Camerei De pu,taţ il o r şi Senatului, Încunu
nîndu -se eforturil e a veacuri înt regi de 
lupte " pentr u libertatea ş i progresul pa
triei. In mag ni ficul discurs rost it cu acest 

.. it ctll.va dintre frunta, 1I cercurilor de 
I navomodele de la Liceul de Avla
"acău, Liceul de Aviaţie din 
ş i Liceul de Marină din Ciurglu, 

erâbdătorl pentru II obtina noi titluri 
de campioni ,1 rezultate cit mal bune in 
cadrul "Cupei U.TC;" Ia modellsm, Să le 
urăm noi succese, atit in activitatea spor· 
tivă , c ii şi la invâlătură I 

pri lej de min istru l nostru de externe. Mi
hail Kogă l niceanu , se preciza ca: "in 
stare de rezbel, cu legăturile cu Po arta 
rupte ce sintem? Sintem in dependenţ i, 
sintem naţiune de sine stătă toare " . Şi, 
du pă o amplă ana liză a situaţie i interne ş i 
externe , precum şi a dreptu ril or noastre 
is tor ice, marele om pol itiC conch ldea : 
"incă o dată vă declar, domnilor, in nu
mele guvernului, că noi ne privim în stare 
de rezbel cu Poarta, că legăt uril e noastre 
cu Poarta sînt rupte, că gu vernul va face 
tot ce va fi cu puti nţ ă ca sta rea n oastră 
de stat independent ş i de sine stătă tor să 
fie recu noscută de Europa la viitoarea 
pace pe care ş i guvernul ş i dumneavoas
tră şi Iara întreagă doreş te să o vază cu o 
oră mai devreme". 

Pr in pr oclamnrea ind e p endenţei de stat 
s-a pus capăt or ic ă re i subordonar i poli
t ice faţă de puterile strai ne, s-a afi rmat în 
mod r ăs pica t caracterul de si ne stă ta to r 
al n a ţ iun i i noa st re, deschizînd u- se o 
epoca noua in dezvoltar ea Romaniei pe 
calea progresului ş i c iv i li za ţi ei. 

Dr eptul la totala neatîrnare f aţ a de 
Poarta otomana, car e refuza sa recu 
noască prerogat ivele suverane al e statu
lui nostru, a fost cucerit pe cImpu ri le de 
lupta , pr intr -un impr esionan t eroi sm de 
masă ş i Jertfe grele de sing e date de os
ta ş i i ş i o f i ţerii ar matei noastre în luptel e 
de la Plevna, Rahova ş i Vidi n unde, aşa 
cu m men ţi o ne az a şi zi aru l Tel egrafUl Ro
man din 29 decembri e 1877: .... ,românil 
au dovedit că sint. adevăraţi urma~ 1 al 
st răbu nilo r, că şti u să apere o cauza, că 
sint un popor de bă rbal l.$1 astă zi nimeni 
nu mal cutează a deosebi pe români de 
romăn l : fi e oriunde, in Moldova, in Mu n
tenia, in Ardea!. .. românul, cind e vorba 
de fap tă bărbătească , e român ca loii ro-

mânii". Do r i nţ a gener a l ă pentru de 
i n d ependenţă s-a man ifestat pr in diir 
cu ca re int regul popor a contri buit li 
ţ i n e r e a victOriei asupra tru pelor oton 
prin sprijinul dat cu generozitate d 
manii d in provinciile afl ate sub dom l 
stră ina. Glalul cifrelor expr i mă elOI 
mar ele efort depu s d e ţ a r a no 
într-un război de pro porţi i : Ramar 
mobilizat 100000 de oameni, din 
aproape 60000 au pmti clpat efect 
lupte , a depus , în a c elaş i t imp, consi 
bile eforturi materiale şi financiare p' 
s usţ i nerea fr ontu lui. ' Timp de ap roa 
luni o sta şi i noştri au luptat cu neaser 
vitejie pe teritoriul Bulgariei a l ăt u ri d 
matele ru seşt i , p î nă la victOri a fi nala 
pra Imperiului otoman . Pierder il e ari 
române pe cîmpuri le de bătăl i e s-au 
cat la aproape 10000 de mo r ţ i ş i ran 
rînduri le armatei na ţ i ona l e, alatur 
munteni, moldoveni şi olteni, DU I 
n ume r oş i t r a n si lvăneni , ban aţe n l şi t 
vl neni , dovedind cu t oţii un eroism 
seaman, ducînd mai depar te tr a d i ţ i il E 
ri oase de l u ptă de la Posada, Rc 
Vaslu i, Ca l ug ă r e n i ş i Şe l im bă r 

Acestea sînt doar cîteva conser 
d in noi anul de fapte car e dem onst l 
cil neatîl narea ţ ă rii nu ne-a fost da 
CI a fost opera propri e a popor ulu 
man. ~le pi e ri toarea lec ţ i e de istorl 
acum 110 ani ilu s t rează peste veacu 
de puter nic poate fi un popor daca 
ferm hotarît să -ş i punâ toate for1e 
slujba aspir aţiil o r sale, daca acţ l a r 
unit cu energii le Înmanuncheate i r 
si ngur ş uvo i : acel a al luptei pentr lY 
tate, pr ogres ş i Ci v i l i za ţi e pe melea ~ 
strabu ne. 

IVECUlA/ MOGf 
TUDOR/TA SÂMBETt 



; TITANIC ' '~-.: 
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"oarte multi cititori au cerut re
cacliei sa publice la rubrica "Nave 
::e ebre" planurile !;l i notita istorica a 
- - ANI C-ulu i. Pentru a nu repeta 
::eea ce s-a publicat deja in presa 
~oas t ra , vom incerca sa facem 0 fi!;la 
s "let ica a "cazului " TITANIC: 

- Nava a fost construita de catre 
:xl ti erele "Harland & Wolff" pentru 

/ 

compania de navigatie "White Star 
Li ne", Chila a fost pusa la 31 martie 
1909, lansarea !;li botezul avind loc 
la 31 mai 1911 , In paralel , !;lantierul 
a construit $i lansat 0 nava identica , 
ce a fost botezata OLYMPIC, Dato
ri ta unor modifi,eari operate in urma 
probelor efectuate cu OL YMPIC-ul, 
TI TANIC. a devenit la data comple
tari i !;li receptionarii sale, deci la 2 
apri lie 1912, cea mai mare nava de 
transport a momentului. Avea 269 m 
lungime, 28 m latime, 0 inaltime de 
la marul catargului la chila de 53 m 
si un deplasameht de 46328 t. Sis
emul de propulsie era mix!: doua 

ma!;li ni alternative pentru cele doua 
eli ce din borduri $[ 0 turbina pentru 
el icea din centru , In acest mod pu
l ea fi obtinuta 0 viteza de croaziera 
de 22,5 nod uri (peste 42 km/ora) in 
co ndit ii de maxima economicitate, 

- TITANIC-ul a trecut neobser
vat pina la plecarea in ·cursa inaugu
rala datorita OL YMPIC-ului. Cele ci
teva traversari efectuate de acesta 
au stirnit largi comentarii in presa, 
unani me aprecieri la adresa compa
nlei "White Star " !;li a constructori
lor, a confortului de la bord, a luxu
ui !;li a securitatii "totale" pe care 0 

ole rea nava pasagef'ilor. 
Pent ru marele public OLYMPIC 

este numele unei nave ca oricare 
alta. Putini sint aceia care !;ltiu ca 
este nava geamana a celebrului TI
TANI C. Du pa peste treizeci de ani 
de activi tate intensa , OLYMPIC-ul a 
af ns la fi are vechi $i in mod sigur 
aceasta ar I i lost !;li soarta na
ve' -sora daca nu ar fi l ost un con
curs de impreju ra ri !;l i un ... aisberg . 

- Pe"tru a atrage pasagerii pe 
aces:e u time doua ,minuni ale teh-

_ CC~Dar ,a V I e Star' ass -
.... : ~ ~~:er"" ca ca ........ pa,.. e c ... t c-

fortul !;li securitatea, Navele erau im
partite in cite 15 compartimente 
etan!;le, proiectul initial asigurind 
flotabilitatea navei in cazul inundarii 
complete a oricareia dintre ele. Pe
retii etan!;li se inaltau pe nivelul a 5 
punti inferioare, fara insa a atinge 
nivelul puntii principale, Izolarea 
compartimentelor se putea comanda 
automat sau manual prin simpla 
apasare a unui buton de pe puntea 
de comanda, 

- Pentru a conferi navelor 0 silu
eta echilibrata conform conceptelor 
de arhitectura navala ale epocii, s-a 
prevazut !;li construit cite un co!;l su
plimentar, cel din pupa, identic cu 
celelalte trei. 

- Barcile !;li plutele de salvare de 
la bord.aveau 0 capacitate de 1 178 
locuri. In cursa inaugurala pe bord 
se imbarcasera 2 20~ persoane (pa
sageri platitori !;li membri ai echipa- . 

jului), de!;li capacitatea maxima a 
navei era de 3300 (2 440 pasageri !;li 
860 membri ai echipajului) . 

- Recordul de viteza la traversa
rea Atlanticului la acea data (trofeul 
Panglica albastra) era detinut de 
transatlanticul MAURETANIA al 
companiei "Cunard" : 26,06 noduri in 
4 zile, 10 ore !;li 41 de minute, cu so
sirea in New York la 15 septembrie 
1910, TITANIC-ul nu putea atinge 
aceasta viteza cu cei 46 000 CP i n
stalati. 

- Prima cursa a TITANIC-ului nu 
s-a terminat niciodata , De la pleca
rea in voiaj pina la disparitia de pe 
suprafata oceanului au trecut 4 zile, 
15 ore !;li 20 de minute. De la arma
rea completa a navei trecusera nu
mai 13 zile. 

- Plecarea in cursa s-a facut la 
10 aprilie 1914, ora 13, din Sout
hampton, 8-a trecut prin porlul 
francez Cherbourg $i apoi pr in Qu
eenstown in Irlanda, Pe 14 ap ril ie, in 
jurul orei 23, pachebotul intra in 
zona unui cimp de gheata la circa 
400 de mil e de Newfoundland. 0 
nava din apropiere, CALIFORN IAN , 
i i tran sm ite 0 avertizare !;li inchi de 
postul de radio, La 23,40, Frederick 
Fleet marinarul de cart in postu l de 
obse' .a: e de oe cala 'g..; D' ova 

,:: .. Co .... a as .... e ce or.....:- ""a:: :: s: 
cir'Tla la r'Doro. i iner. e - - ,:..-
JIC-ul love!;lte muntele de gheal a cu 

tri bordu l, desch izindu-se "ca 0 cut ,e 
de con~erve" pe 0 portiune de circa 
90 m. In citeva minute apa a atins 
un nivel de 2 m in primele cinci 
compartimente etan!;le ale navei. 
Daca primele patru ar fi fost inun
date complet, TITANIC-ul ar fi putut 
ramine in stare de plutire. Fiind insa 
inundat $i al cincilea, apa, dupa ce il 
va umple complet, se va scurge 
peste punti in' cel de-al !;laselea, apoi 
in al !;laptelea !;li a:;;a mai departe, 
pina la scufundare. Aceasta s-a pro
dus la 15 aprilie 1912, ora 2.20 a.m. 
Cele doua anchete oficiale (brita
nica :;;i americana) au dat 711, :;;i 
respectiv, 703 supravietuitori in bar
cile de salvare, 

- Sinistrul TITANIC-ului stabilea 
un nou trist record in pierderea de 
vieti pe mare: peste 1 500 de vic
time, Rasunetul in epoca :;;i dupa 
aceea a fost imens: mii de articole 
in presa , zeci de carti , filme :;;i chiar 
un serial TV. Efectul cel mai impor
tant a fost adoptarea unei noi legis
latii in domeniul salvarii vietilor pe 
mare, modificarea normelor de 'se
cu ritate $i supraveghere a construc-
tiilor navale, . . 

- Cei care au facut sa se ampli
fice continuu !;ltirile contradictorii $i 
sa prolifereze enigmele legate de 
naufragiu au fost vinatorii de co
morL De:;; i nu s-a dat publicitatii nici 
o $tire oficiala in legatura cu conti
nutul seifurilor navei , maioritatea ar
ticolelor estimeaza valoarea trans
portului de devize la 0 sum a cu
prinsa intre 100 de milioane :;;i 2 mi
liarde de dolari S,UA 

\ 

- Giisirea TITANIC-ului a susci 
tat un interes deosebit din partea 

al "T1 ~ Ie Cl .... o r - 1- - J C ce 
propuneau sa gaseasca so 
pentr u ridicarea navei de a c 
4 000 m ad incim e. Au lost lansa ' 
multime de ipoteze !;l i teorii ind 
nete, unele fiind insot ite de incer 
pe machete. Toate tentat ivele 
descoperire a epavei au e$ua t 
din lipsa unei dotari tehnice co 
punzatoare, fie din sim pl u ... gh in 

- La 1 septembrie 1985, ora 
a.m., camerele de luat vederi ale 
botului submarin de cercetare ~ 
transmit dupa 73 de an i prir 
imagini ale unui obiect scu/und, 
data cu TITANIC-ul : unu l di 
imensele cazane de aburi. Ci 
ore mai tirziu era localizata sec 
nea prova a unei epave rupte in 
bucati $i se faceau primele din 
cite va zeci de mii de fotog ra/ ii. 
incununarea unor ani de pregati 
de eforturi. Expeditia mixta I 
co-americana, utilizind navele 
cerceta ri Le Su rolt, Kn orr !;ll 
mai moderne mijloace de detE 
submarina utilizate pina in pre; 
i$i incepuse activitatea la 28 i 
1985. 

- in 1986 membrii acestei e 
ditii au revenit pentru a cer 
epava in conditi i optime. Au ! 
nava rupta in trei bucati de di r 
siuni respectabile, inconju rate 
mii $i mii de obiecte de di, 
forme $i utilitati raspindite pe 0 
de aproape 2 km cu 0 latime 
xima de 300 m, Partile din nava 
s-au pastrat au fost reprezentat 
planul anexat cu linii de cu loan 
!;lie. 

- Printre miile de sfarimatL 
resturi i nspectate cu aeeasta 0 1 
se gase$te $i un seif cu U!;la blir 
in sus. Membrii expedit iei susti 
nu a putut fi deschis (!l !), 

- Vo pseaua de pe bordu ri a 
in mare parte indepa rtata de a 
rnai ales de catre timp. Microl 
nismele marine transforma fi er 
oxizi ce formeaza excrescenle 
manatoare stalactitel or. Du p, 
ating dimensiuni respectab ile , 
tea se rup sub propr ia greuta 
cad. Epava este corod ata put r 
putin , dar sigur ... 

Majorltatea celor CEl construlesc modele statlce doresc ca rezultatul 
cll lor sa lie 0 plesa deosebltii ,I daca nu intotdeauna acest lucru esle 
bll din punct de vedere calitatlv, de cele mal multe orl este suli cll 
acesta sa reprezlnte 0 nava celebrii. lata 0 call1ate pe care 0 sat islace I 
plln macheta ce v-o propunem spre realizare. Planul navel esle da 
scara ce permlte reallzarea practlca chlar , I modell,tllor 1ncepiilori. C 

. poate II obtlnut prin decuparea dlrectii dlntr-un bloc de tel sau prin 
suprapusa a unor straturl ajustate corespunziitor. Nu excludem posi bi 
slmpla ,I expeditivii de a reallza intreaga machets din carton .pre$ P 
0,15-0,39 mm. Deoarece nava este reprezentata numal 1n porliunea d 
supra apel (opera moarts), modelul trebuie completal prln realiza re; 
cadru corespunzator: 1n pllna vlteza pe suprala~ mii ril (ce poale Ii 
din Ipsos pictat sau pur 1/1 slmplu dlntr-o bucata de ogl indii) , in mor 
r.locnlrll cu alsbergul , in tlmpul sculundarll sau chlar du pii , inlr-o di 
adecvatii. ~I din acest punct de vedere, TITANIC-ul esle un sublecl ge 
Schema de colorare a modelulu l poate Ii obllnulii din sludiul ilustralie 
CEi 1n5olellle artlcolul. 

Cel or ce doresc sa obllnus fol09ra l 11 ,i dale suplim" nta re asupra I 
$1 acliviliilli aceslel nave Ie recomandiim colecli a rev i~ te i "Via!a m 
care ir-::epind din numarul 3/ 1986 prezintii un serial c talia! P" 3 
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~oart e mulţi cititori au cerut re
cac"lel să publ ice la rubri ca " i'Jave 
::e eore" planurile şi noti ţa i stor ică a 
- -ANI C-ului. Pentru a nu repeta 
:eea ce s-a publ icat deja În presa 
~oastră , vom Încerca să facem o f işă 
s n eti că a "caz ului" TITANIC: 

- Nava a fost c onstru i tă de căt re 
sa tl erele "Harland & Wolff" pentru 

co mpania de navigaţie "White Star 
line" . Chila a fost p usă la 31 mart ie 
1909, lansarea ş i botezul avînd loc 
la 31 mai 1911 . In pa ralel, şan ti e ru l 
a construi t şi lansat o navă i dent ică . 
ce a fost botezată Ol YMPIC. Dato
ri tă unor mod i fi că ri operate in urma 
probe lor efectuate cu OlYMPIC-ul , 
TI TAi'J IC. a deveni t la data comple
tării ş i recepţ ionă rii sale, deci la 2 
aprilie 1912, cea mai mare n avă de 
transport a momentului. Avea 269 m 
lungime, 28 m l ăţ im e , o Înălţi me de 
la măru l cata rgulu i la c hilă de 53 m 
si un deplasameht de 46328 t. Sis
temul de propu lsie era mixt : d o uă 
maş in i alternative pentru cele două 
elice din bo rduri ş l o turbină pentru 
eli cea din centru . In acest mod pu
tea f i obţinută o viteză de croazi eră 
de 22,5 noduri (peste 42 km/oră ) În 
co nd i ţii de maximă economi ci tate. 

- T ITAi'JIC-ul a trecut neobser
vat pînă la plecarea În cursa inaugu
rală dato rită Ol YMPIC-ulu i. Ce le cÎ
teva t r aversă r i efectuate de acesta 
au stîrni t largi comentarii În p resă , 

nanime aprec ieri la adresa compa
niei "Wh ite Star" ş i a constructor i
ar, a co nfortu lui de la bord, a luxu
UI şi a securităţ i i "totale" pe care o 

oferea nava pasageri lo r. 
Pent ru marele public OL. YMPI C 

este numele unei nave ca oricare 
alta. Puţ ini sînt aceia care şt i u că 
este nava geamănă a celebrului TI 
-ANIC. Du pă peste treizeci de an i 
de act ivi tate i ntensă , OlYMPIC-ul a 
a,Jns la fi are vechi şi in mod sigur 
aceasta ar fi fost ş i soarta na
.e · soră dacă nu ar fi fost un con
CJ'S de Împrejurăr i si un ... ai sberg . 

- Pe ru a atrage pasagerii pe 
a::es:e J : ("'\e doua ,minuni ale teh-

_ c: ~ca" a /. te S ar a S.JS -
rh ... :e r .... c.~ ca--par" e C<ool:: :-

fort ul şi secu ritatea. Navele erau Îm
pă rţi t e În cîte 15 comparti mente 
e tan şe, proi ectu l i n iţi a l asigurî nd 
flotabilitatea navei În cazul inu ndăr ii 
complete a oricărei a dintre ele. Pe
reţii etan şi se Înălţau pe nivelu l a 5 
punţi inferioare, fără Însă a atinge 
nivelul punţii princ ipale. Izolarea 
compart imentelor se putea comanda 
automat sau manual prin sim pla 
apăsare a unui buton de pe puntea 
de comandă . 

- Pentru a conferi navelor o sil u
etă e chilibrată conform conceptelor 
de arhitectură navală ale epocii, s-a 
prevăzut ş i construit cîte un coş su
plimentar, cel din pupa, identic cu 
cel elalte trei. 

- Bărci l e şi plutele de salvare de 
la bord.aveau o capaci tate de 1 178 
locu ri. In cursa inaugurală pe bord 
se imbarcaseră 2 206 persoane (pa
sageri p lăti t ori şi membri ai echi pa-

jului ), deşi capacitatea max imă a 
navei era de 3 300 (2440 pasageri si 
860 membri ai ech ipajului) . 

- Recordu l de viteză la traversa
rea Atlanticulu i la acea dată (trofeul 
Panglica albastră) era deţin u t de 
tran satlanticul MAURETAN IA al 
companiei "Cunard": 26,06 noduri in 
4 zile, 10 ore şi 41 de minute, cu so
si rea În i'Jew York la 15 septembrie 
1910. TITAi'JIC-ul nu putea atin ge 
această viteză cu ce i 46 000 CP in
st al aţ i. 

- Prima cursă a TITANIC-u lui nu 
s-a term inat n i c i odată. De la pl eca
rea În voiaj pînă la d ispariţ i a de pe 
suprafaţa oceanului au t recut 4 zile, 
15 ore ş i 20 de mi nute. De la arma
rea completă a nave i trecu seră nu
mai 13 zil e. 

- Plecarea în c u rsă s-a făcut la 
10 apri li e 1914, ora 13, di n Sout
hampton. S-a tr ecut pr in por t ul 
fran cez Ch er bourg ş i apoi prin Ou
eenstown În Ir landa. Pe 14 april ie, în 
jur ul orei 23, pachebotul intra în 
zona unui cîmp de g h eaţă la c irca 
400 de mil e de Newfoundland. O 
n avă din apropiere, CALIFO RN IA f\l. 
il transmite o aver t izare şi Înch ide 
postu l de radio. la 23.40, Freder ick 
F'ee: ""a ri ar I de cart in pos u de 
;Jose' .a: e ~e ::;e cata'g.... : " o a 

:;':..:;rt"3 """23 '" e """e ...... r....;- "'a-:::~ 5 
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IC-ul l ove ş t e muntele de 9 ea 2. c 
tr ibordul , desch izîndu-se "ca o cuti e 
de conşe rve " pe o porţi une de circa 
90 m. In cîteva minute apa a atins 
un nivel de 2 m În primele cinci 
compartim ente etanşe ale navei. 
Dacă primel e patru ar fi fost in un
date com plet, TITAi'JIC-ul ar fi putut 
rămîne În stare de pluti re. Fiind Însă 
inundat ş i al c incilea, apa, după ce ÎI 
va um pl e complet, se va scurge 
peste p unţi În ' cel de-a l şase l ea, apoi 
În al şaptelea ş i aşa mai departe, 
pînă la scufundare. Aceasta s-a pro
dus la 15 apri l ie 191 2, ora 2.20 a.m . 
Cele do uă anchete ofi ci ale (brita
ni că ş i am eri cană) au dat 711 , ş i 
respectiv , 703 supravieţ uitori În b ăr 
cile de salvare. 

- Sinistru l TITAi'JIC-ului stabilea 
un nou trist record În pi erderea de 
vieţi pe mare: peste 1 500 de vic
time. Răsunetul În epocă şi du pă 
aceea a fost imens : mii de art ico le 
În presă, zeci de că rţi, fil me ş i chiar 
un seria l TV. Efectul cel mai impor
tant a fost adoptarea unei noi legis
l aţ ii În domeniul sa lvării v i eţ il o r pe 
mare, modificarea normelor de 'se
cu ritate şi supraveghere a construc
ţiilor navale. 

- Cei care au făcu t să se ampl i
fice conti nuu ştir il e contradictorii ş i 
să prolifereze enigmele legate de 
naufragiu au fost vînătorii de co
mori. Deş i nu s-a dat publ icită ţii nici 
o şt i re oficia l ă În legătu ră cu co nţ i 
nutu l seifurilor navei, maioritatea ar
ti colelor estimează valoarea t rans
portulu i de devize la o sum ă cu
prinsă Înt re 100 de mil ioane şi 2 mi
liarde de dolari S.U.A. 

\. 
\ 

- Găs irea TITA NIC-ulu i a susci 
tat un interes deosebi t din par tea 

ra ,...., ~e C tJ • C : 
propu, eau să găsească c s( 
pen tru ri dicarea nave' de a 
4 000 m adincime. Au fost lans 
mulţim e de ipoteze Ş I teori i in 
nete, unele fi ind Îns oţ i t e de incE 
pe machete. Toate tentatlvell 
descoperire a epavei au es ua 
din lipsa unei dotă r i tehn ice c 
punzătoare , fi e din si mplu ... ghi 

- L.a 1 septem brie 1985, ora 
a.m., camerele de luat vederi al 
batului submarin de cerceta re 
t ransmit după 73 de ani prl 
imagini ale unui obi ect scu funl 
dată cu T ITAi'JIC-u l: unu l c 
imensele cazane de aburi. C 
ore mai tîrziu era l oca liza tă SE 
nea prova a unei epave rupte i 
bucăţi ş i se făceau pri mele din 
cîteva zeci de mii de fotog raf ii 
Încununarea unor ani de pr egă 
de eforturi. Ex ped iţ ia m ixtă 
ca-a mericană , uti I izÎnd nave lE 
cercetă ri Le Surolt, Knorr Ş I 
mai moderne mijl oace de del 
subma rină util izate pînă În pre 
Îş i Începuse act ivitatea la 28 
1985. 

- În 1986 membrii acestei E 
diţ i i au revenit pentru a ce 
epava in cond iţ i i optime. Au 
nava ruptă in t rei bucăţ i de di 
si uni respectabile, ÎnconjuratE 
mii şi mii de obiecte de di 
forme şi utilităţi răspi ndite pe o 
de aproape 2 km cu o l ăţ ime 
ximă de 300 m. Părţil e di n navă 
s-au păstrat au fost reprezenta 
p lan ul anexat cu lin ii de culoa r 
şi e . 

- Printre miile de sfărÎmă tl 
resturi inspectate cu această o 
se găseş te ş i un seif cu uşa bli l 
În sus. Membrii expediţi ei susţ 
nu a putut fi deschis (!!') , 

- Vopseaua de pe borduri c 
În mare parte Îndepărtată de a 
mai al es de către ti mp. Mi cro 
nismele marine tran sformă fier 
oxizi ce formează excrescen\e 
măn ă toar e stalacti telo r. Dup 
at ing dimensiu ni respectabile 
tea se rup sub propr ia greute 
cad Epava este co r odata puţ r 
p uţ in , dar sigur .. . 

Majoritatea celor ce construiesc modele statice doresc ca rezultatul 
cII lor să f ie o piesă deosebită şi dacă nu intotdeauna acest lucru este 
bll din punct de vedere calita tiv, de cele mal multe ori este suficll 
acesta să reprezlnte o navă celebră. Ia tă o calitate pe care o satisface I 
plin macheta ce v-o propunem spre realiza re. Planul navei este da 
scară ce permite realizarea practică chiar şi modellştllor începă tori. ( 

. poate fi obţinut prin decuparea directă dintr-un bloc de tel sau prin 
suprapusă a unor straturi ajustate cores punzător , Nu excludem posibl 
s implă ş i expedl tivă de a r;eallza intreaga machetă din carton . p reşp 
0,15-0,38 mm. Deoarece nava este rep rezentată numai În porţiunea d 
supra apel (opera moartă ) , modelul trebui completat prin realizarei 
cadru corespunză tor : in plină viteză pe suprafata mării (ce poate li 
din Ipsos pictat sau pur şi simplu dintr-o bucata de oglin dă) . in mor 
ciocnlrll cu alsbergul, in timpul scufundă rll sau chiar după , intr-o di 
adecvată . ŞI din acest punct de vedere, TITANIC-ul este un subiect ge 
Schema de colorare a modelului poate fi obţinută din studiul ilustraţie 
ce i nsoţeşte artico lul. 

Celor ce doresc să obţl n uă folografi l şi date suplim ntare asupra I 
şi activităţII acestei nave le recomandăm colecţia re • tei "Viaţa m 
care ir:epind din numărul 3/1986 prezintă un serial tallat p- 3 
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Biplan, biloc, pentru observatie, de 
legatura (divizionar) ~i antrenamen!. 
. Motor IAR 7 K - 350 CP, in stea ra· 

Cit cu aer. 
Fuzelajul. Structura metalica, com· 

pusa din 4 lonjeroane ~i cadre transver· 
sale din tub de otel CrMo sudate, in· 
cruci~te cu hobane rotunde ~i diago· 
nale rigide din teava de otel CrMo. 
Este invelit la exterior cu tabla de dural 
~i pinza de in, pastrind forma predece· 
sorilor. 

Aripile identice cu cele ale lui SET - 7, 
la fel ampenajul cu planul fix reglabil in 
zbor, deriva reglabila la soL 

Trenul de aterizare identic cu cel al 
lui SET - 7 avea frine cu comanda me· 
canica, tip SET, comandate de pedale 
fixate pe paloniere. • 

Carenajul motorului, construit cu tao 
bla de dural, este prevazut la partea 
anterioara cu un inel, tip SET, colector 
de e~pament ~i capace de vizitare 
care permit accesul liOOr la motor. 

SET - 7 K era echipat cu: la.mpi de 
aterizaj ~i de bord, aparatura foto ~i ra· 
dio, fuzee HOLT ~i 0 turela tip 
GROSSU pentru miiraliere jumelate 
LEWIS, la postul observatoruIui. 

SET - 7 KB 
Avion de observatie ~i recunoa~tere, 

derivat din SET - 7 K, avind insa care· 
najul motorului prevazut cu voleti regia· 
bili in zbor, renuntindu·se la inelul co· 
lector din partea anterioara. Avea, in 
plus, 0 mitraliera VICKERS cu tragere 
sincronizata prin discul elicei, sub ca· 
pota, pe partea dreapta. Putea primi 
sub planurile inferioare 6 lansatoare de 
bombe tip BARBIERI. 

SET - 7KD 
Avion de legatura divizionar, avind in 

vedere aceasta misiune, s·a renuntat la: 
aparatura foto, mitraliera VICKERS, 
lansatoare de fuzee~i bombe. 

SET - 7 K inclusiv variantele sale pu· 
teau executa zboruri de noapte. 

CARACTERISTICILE TEHNICE ALE 
LUI SET - 7 K 

Motor IAR - 7 K, 420 CP, in stea, racit 
cu aer 
Anvergura plan superior 
diedru plan superior . 
Anvergura plan inferior 
diedru plan inferior 
!,rofunzimea aripilor 
lnaltime 
Suprafata portanta 
Greutate maxima 
Greutate gol 

- 9,80 m 
_ 0°0' 

- 9,58 m 
- 1°30' 

- 1,50 m 
- 3,15 m 
- 26,60 mp 
- 1650 kg 
- 1010 kg 

Itezi maxima ~ sol 
V Jte zi maximi Ia 1 SOO m 
Viteza maxima la 3 000 m 
Viteza minima la sol 
Timp de urcare la 1 ()()( 
Timp de urcare la 2 ()()( 
Timp de urcare la 3 ()()( 
Timp de urcare la • ()( 

Plafon practic 
Plafon teoretic 
Rulaj la decolare 
Rulaj la ateriure 

SET-
Biplan, biloc de anti 
Motor JAGUAR tip 

365 CP, cu 14 cilindri 
destinat in mod spec ial 
rea pilotilor ~i mai ales ( 

Fuzelajul este de sec 
fata ~i se termina la spo 
chie verticaIa. Structur 
tenta este din 4 lonjero 
lemn de frasin in parto 
din brad in partea po 
zate prin mantanti din 
nale din coarde de pian 
panouri de lemn cu c 

Panoul nr. 1 este cor 
inferioara, pina sub 10 
piesa din dural, de care 
curbate ale trenuIui d, 

Extremitatile posterio 
nelor sint legate intre e 
diul unor feruri , de IT 

confectionata din teava 
prinde la partea inferio. 
culatie al bechiei, iar 
rioara axul vertical al 

Fuzelajul este invelit 
tea centrala ~i posten( 
de dural partea anterio 
pina in spatele observ 

Cele doua posturi d 
a9'!zate in tandem. A 
oricare din cele doua II 
rata de trape mascate 

Scaunul din fata este 
tical, cit ~i orizonta l, 
spate nu se poate dep~ 
taL 

Aripile sint cu struct 
cite doua lonjeroane , ; 
atac din lemn de brad. 
pinza. Eleroanele sint I 

zite. Aripile sint rigicfu 
diu I a 4 montanti de ! 
hobane profilate din c 

Ampenajul, partea fix 
din lemn, iar partea n 
totuI impinzit.. 

Trenul de aterizaj E 

doua osii curbate, fixa l 
1. Amortizoarele sim 
de tipuI MESSIER ~i se 
din capul lonjeroanelol 
nele sint oleo pneuma 
de benzina este a9'!za 
rioara a fuzelajului , fii 

SET·7 a fost const 
plare. 

MOTORUL 

Tip JAGUAR 3 - 36 
Aiezaj 127 mm, cUrsG 
Numar cilindri - 14, i 
aer 
Regim normal - 1 6()( 
Regim max. permis -
Sensul de rotatie Ia 
postuI de pilotaj 
Elice bipala din lemn. 

SET - 7 H 

Hidroavion biplan , t 
trenamentuI pilotilor 
din hidroaviatie. 

Identic cu SET7, a I 

insa cue lice tri pala du 
pat cu doua flo!oare d 
time ntale. S·a consl 
exemplar dm aces: t1 

Biplan, bi loc, pentru observa tie , de 
legatura (divizionar) şi antrenament. 

Motor IAR 7 K - 350 CP, în stea ră · 
cit cu ae r. 

Fuze laj u l. Structură metalică , com
pusă d in 4 !onjeroane şi cadre transver
sa le d in tub de ole l C rMo suda te , în
crucIşate cu hobane rotunde ş i diago
nale rigide din ţeavă de otel CrMo. 
Este învelit la exterior cu tablă de dural 
şi pînză de in, păstrînd forma predece
sorilor. 

Aripile identice cu cele a le lui SET- 7 
la fel ampenajul cu planul fix reglabil î~ 
zbor , de riva reglabilă la sol. 

Trenul de ateriza re identic cu cel al 
lui SET - 7 avea frîne cu comandă me
can ică, tip SET, comandate de pedale 
fixa te pe paloniere . • 

Carenajul motorului , construit cu ta 
b lă de dural , este prevă zut la partea 
anterioară cu un inel, tip SET, colector 
de eşapament şi capace de vizita re 
care permit accesul liber la motor. 

SET - 7 K era echipat cu: lămpi de 
aterizaj şi de bord , aparatură foto şi ra
dio , fuzee H O L T ş i o turelă ti p 
GROSSU pentru mitraliere jumelate 
LEWIS, la postul observa tor ului. 

SET - 7 KB 
Avion de observaţie şi recunoaştere, 

derivat din SET - 7 K, avînd însă care
najul motorului prevă zut cu voleţi regla
bili în zbor, renunţÎoou - se la inelul co
lec tor din partea anterioară . Avea , În 
plus , o mitralie ră VICKERS cu tragere 
sincronizată prin discul elicei, sub ca· 
potă , pe partea dreaptă . Putea primi 
sub planurile infe rioare 6 lansat oare de 
bombe tip BARBIERI. 

SET - 7KD 
Avion de legătură divizionar, avÎoo în 

vedere această misiune, s·a renunţa t la : 
aparatură foto, mitralieră VICKERS, 
lansatoare de fuzee si bombe_ . 

SET - 7 K inclusiv va riantele sale pu
teau executa zboruri de noapte. 

CA RACTERISTICIL E T EH N ICE ALE 
LU I SET - 7 K 

Mo t or IAR - 7 K, 420 CP, În stea, răcit 
cu aer 
Anvergu ră plan superior 
diedru plan superior 
Anvergură plan infer ior 
died ru plan inferior 
!,rofu nzimea aripilor 
Ină l ţime 
Su prafaţă portantă 
Greu tate maximă 
Greutate gol 

- 9,80 m 
_ 0°0' 

- 9,58 m 
_ 1°30' 

- 1,50 m 
- 3,1 5 m 
- 26,60 mp 
- 1650 kg 
- 1 010 kg 

tezi m:uJmi SCM 

Vtteu maximi la 1 500 m 
Viteză maximă la 3 ()()() m 
Viteză minimă la sol 
Timp de urcare la 1 00 
TImp de urcare la 2 00 
Timp de urcare la 3 00 
TImp de urca re la ~ Ilo 

Plafo n practic 
Plafon teoretic 
Ru la j la decol are 
Rula; la aterizare 

Biplan, biloc de ant 
Motor J AGUAR tip 

365 CP, cu 14 cilindri 
destinat În mod special 
rea piloţ ilor şi mai ales 

Fuze lajul este de sec 
faţă şi se termină la sp 
chie verticală . Struc IU 
tentă este din 4 lonje rc 
lemn de frasin În pa rt 
din brad În partea pc 
zate prin montanţi din 
nale din coarde de pian 
panouri de lemn cu c 

Panoul nr . 1 este COl 

inferioară , pînă sub le 
piesă din dural, de care 
curba te ale tren ul ui d 
Extremită ţi le posteric 

nelor sînt lega te Între E 
diul unor fe ruri, de n 
confecţionată din teaVc 
prinde la partea inferio 
culatie al bechiei, ia r 
rioară axul vertical al 

Fuzelajul este Învelit 
tea cent rală şi posteno 
de dural partea anterie 
pÎro În spatele obsen 

Cele două posturi c 
aşezate În tandem. /
oricare din cele două I 
rată de trape masca tE 

Scaunul din faţă este 
tical, cît şi orizontal, 
spate nu se poate depl 
taI. 

Aripile sînt cu struc t 
cîte două lonjeroane , 
atac din lemn de brad 
pînză . Ele roanele sînt 
zite . Aripile sint rigidiz 
diul a 4 montanti de : 
hobane profilate din c 

Ampenajul, partea fi> 
din lemn, iar partea r 
totul impinzit.. 

Trenul de ateriza) , 
două osii curbate , fixa 
1. Amortizoarele sîn: 
de tipul MESSIER ş i se 
din capul lonjeroanelo 
nele sînt oleopneuma 
de benzinâ este aşeza 
rioară a fuzelajului , fi: 

SET-7 a fost const 
plare. 

MOTORUL 

Tip J AG UAR 3 - 3C 
Alezaj 127 mm, curse 
Număr c ili ndri - 14, i 
aer 
Regim normal - 1 60 
Regim max . permis -
Sensul de rotaţie la 
postul de pilotaj 
Elice bipală din lemn 

SET - 7 H 

Hidroavion biplan . 
trenament ul pi lotilor 
din hidroaviatie . 

Identic cu SET- 7, a 
însă cu elice trioală dJ: 
pat cu două noioare d 
timentare . S·a cons 
exenpla r rur aces: 
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_ ;: -ce: ... :.2 oj"':.c: 0" oe cava el" e 
a::::- s a ce 0" ae Infante" 'e. 

Aces: t.p de autovehicule a fo st foloslt 
Oln pr mele zil e ale celel dintii conflagratii 
mondiale ca un mijloc de protectie a mili
tarilor in operatiil e ofensive ~i defensive 
de pe fronturile din Europa, Africa ~i 
ASia. EI a constituit in anii 1914-1915 $i 
prima jumatate a anului 1916 singurul 
sprijin eficace care permitea unitatilor sa 
depa~easca barajele de foc ale infanteriei 
ce dispunea de armament automat: mitra
liere $i J'lu~ti-mitraliere. Ulterior, rolul lor 
a fost preluat de tancuri, vehicule mai pu
ternice $i mai rezistente in conditiile cim
purilor de lupta, a caror prima aparitie se 
semnaleaza in septembrie 1916. 

Conducerea militara de la Bucure~ti, 
permanent receptiva la nouta\ile in dome
niu l tehnicilor militare semnalate cu prile
jul bataliilor din anii 1914-1915, pe
rioada cind Romania a pastrat neutral ita
tea, a decis in primavara anului 1916 im
portul din Franta al mai multor ma~ini 
blindate inarmate cu mitraliere. Ca ur
mare, armata romana, intrata in razboi in 
august 1916 pentru eliberarea teritoriilor 
romane~ti aflate sub stapinire straina, a 
folosit inca din primele saptamini ale 
campaniei 4 asemenea mijloace moderne 
de sus\inere a ac\iunilor sale. Eficienta 
lor a determinat guvernul roman sa f aca 
noi demersuri in strainatate pentru achi
zitionarea de noi autoblindate destinate 
inzestrarii diviziilor de cavalerie. Ele ur
mau sa intre in posesia trupelor romane 
in cursul anului 1917. Din cauza eveni
mentelor politice ~i militare din Rusia -
revolutia burghezo-democratica din pri
mavara anului 1917 ~i decliln~area Marii 
Revolutii Socialiste din Octombrie -, 0 
parte din armamentul imporlat de 
Romania din Occident ~i care era trans
portat pina la la$i pe teritoriul rusesc nu 
a mai sosit la destinatie. Din aceasta 
cauza, Marele Cartier General Roman a 
propus generalului D. Scerbacev, coman
dantul trupelor ruse pe Irontul roman esc 
- propunere la care a subscris ~i gene
ralul H.M. Berthelot, ~eful misiunii mili
tare franceze in Romania -, ca in schim
bul armamentului intirziat pe traseu -
deoarece necesitatile operative impuneau 
de urgenta completarea inzestrarii trupe
lor romane - sa i se cedeze din depozi
tele ruse aflate in apropierea frontului 
echivalentul armamentului si tehnicii de 
lupta retinute pe teritoriul 'Rusiei (pu~ti, 
mitraliere, tunuri , obuziere, autoblindate, 
aerostate, avioane ~.a.). Acest schimb a 
fost acceptat ~i armata romana a benefi
ciat intr-un timp relativ scurt de 0 anu
mita cantitate de armament model ru
sesc. 

Cu a'cest prilej in 'dotarea trupelor ro
mane au intrat ~i citeva automobile blin
date "Austin Putilov". Acestea erau loarte 
noi, am putea spune ca aproape nu 
aveau istoric, cele mai recente datirid din 
1915. 

Cum s-a aju ns la producerea lor? 
Armata rusa a dis pus la inceputul raz

boiu lui , in 1914, de autoblindate "Rus
so- Bait" - primele produse de acest lei 
ale industriei ruse de armament - , dar 
util izarea lor in actiunile militare a de
monstrat ca ele nu corespundeau necesi
ta tilor, militarii repro~indu-Ie blindajul 
slab ~i manevrabilitatea scazuta . Ca ur
mare au fost importate din Marea Britanie 
autoblindate "Austin" modele 1914 ~i 
1915. Importurile au lost scazute deoa
rece uzinele britanice nu au lost capabile 
sa acopere in acela~i timp nevoile arma
tei engleze ~i ale armatei ruse. Din 
aceasta cauza guvernul de la Petersburg 
a decis sa-~i rezolve cu propriile mijloace 
nevoile de dotare. 

Hotarirea a prins viata in a doua juma
tate a anului 1915, cind la uzinele "Puti
lov" ~i "Ijorsk" din Petersburg s-a inceput 
fabricarea in serie a automobilelor blin
date tip "Austin". 

Constructori i au folosit, la fel ca ~i cei 
orl tanici, ca baza in materializarea 
oroiectului ~asiul camionului "White" de 
, 5 t, pe care au amenajat 0 caroserie 
conceputa in cea mai mare parte de ingi
nerii de la "Putilov". Ea se asemana doar 
'n partea din lala cu modelul britanic, 
'estul caroseriei avind evidente elemente 
de ori ginalitate. Forma specilica era con
' erita de ce le doua turele a~ezate in dia
gonala - la modelele engleze~ti erau dis
ouse paralel -, ceea ce contribuia la ma
m ea unghiului acoperit cu foc de arma
mentul de bord. Baza turelelor era mai 
coborita decit la "Austin"-urile model 
191 4 si 1915, de unde rezulta ~i 0 mai 
Duna stabilitate a ma~ini i Blindajul,labri
cat in Rusia , era intre 8 mm - Irontal , la
:,,-a' si in spate - si 6 mm - pe capota. 
. nterior habitac lul era cap itonat cu 
:cstav pentru a proteja echipajul de SO
:~, e pe drumurile acc identate. Vizoarele 
2. 'OSI mlc50ra te ceea ce a sporit 
5e:,,":a1ea echipajului iar la uitlmele 5e-

Tipul de 
autoblindat 

,,Austin" 
md.1914 

"Austin" 
md.1915 

,,Austin-Putilov" 

Greutate Lungime 

5,3 t 4,75 m 

5.3 t 4.90 m 

5,2 t 4.90 m 

o 0 0 0 0 
o 0 0 

0 0 

o 

-
inaltime 

~ inaltime motor Blindaj (mm) 
Latime de la Tip Armament Echipaj 

pamint motor Fata Lateral Sus 

;z:: 2 mitraliere 1,95 m 2,4m 0.40 m cal. 8 mm 4-5 6 6 6 
"Austin" 

2,03 m 2,4 m 0,40 m ;z:: 2 mitraliere 5 8 5 5 cal. 8 mm 

;z:: 2 mitraliere 1.90 m 2,4 m 0,25 m cal. 7,62 mn 5 8 8 6 
"Austin" 
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Planurile au lost reallzate cu sprilinul 
revlstei " Modelist Konstruktor" , u.n. S. S. 
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-',:;85: ::: de au! ehicule a ost folosit 
;: '1 pr ~e e z le ale celei dintîi confl agraţ ii 
- o"olal e ca un mijloc de protecţie a mili
tanlor În ope raţi i le ofensive şi defensive 
de pe fronturil e din Europa, Africa ş i 
Asia. EI a constituit În anii 1914-1915 ş i 
pr ima j umătate a anului 1916 singurul 
sprijin eficace care permi tea u nită ţilor să 
depăşească barajele de foc ale infanteriei 
ce dispunea de armament automat: mitra
liere şi !,uşti-mitraliere. Ulterior, rolul lor 
a fost preluat de tancuri, vehicule mai pu
ternice şi mai rezistente În co ndiţ i ile cîm
puril or de luptă , a căror primă apariţie se 
sem nalează În septembrie 1916. 

Conducerea militară de la Bucureşti, 
permanent receptivă la noută ţile În dome
niul tehnicilor militare semnalate cu pri le
Jui bătăliilor din ani i 1914-1915, pe
rioadă cînd România a păstrat neutralita
tea, a decis În primăvara anului 1916 im
portul din Franţa al mai multor maşini 
blindate Înarmate cu mitraliere. Ca ur
mare, armata română, intrată În război În 
august 1916 pentru el iberarea teritorii lor 
româneşti aflate sub stăpînire străi nă , a 
fo los it Încă din primele săptămîni ale 
campaniei 4 asemenea mij loace moderne 
de susţinere a acţiu nilor sale. Efi cienţa 
lor a determinat guvernul român să facă 
noi demersuri În st răinătate pentru achi
ziţionarea de noi autobl indate desti nate 
inzestrării diviziilor de caval erie. Ele ur
mau să intre În posesia trupelor român e 
În cursul anului 1917. Din cauza even i
mentelor pOlitice şi mi litare din Rusia -
revoluţia burghezo-democrat ică din Pri 
măvara anu lui 1917 şi declanşarea Mar ii 
Revoluţii So cial iste din Octombrie - , o 
parte din arma mentul importat d e 
România din Occident şi care era tran s
portat pînă la laşi pe teritoriul rusesc nu 
a mai sosit la destinaţi e. Din această 
cauză , Marele Cart ier General Român a 
propus generalulu i D. Scerbacev, coman
dantul trupelor ruse pe frontul românesc 
- propunere la care a subscris ş i gene
ral ul H .M. Berthelot , şeful misiunii mili 
tare franceze În România - , ca În sch im
bul armam entulu i Întîrziat pe traseu -
deoarece neces i tăţile operative impuneau 
de urgenţă completarea Înzestrării trupe
lor române - să i se cedeze di n depozi
tele ruse aflate În apropierea frontulu i 
echivalentul armamentului şi tehnici i de 
luptă reţinute pe teri toriu l Rusiei ( puşt i, 
mitraliere, tunuri, obuziere, autobli ndate, 
aerostate. avioan e ş .a . ) . Acest schimb a 
fost acceptat şi ar mata română a benefi 
ciat Într-un timp relat iv scu rt de o anu
mită cantitate de armament model ru
sesc. 

Cu acest prilej În dotarea trupelor ro
mâne au intrat şi cîteva automobile bl in
date "Austin Putilov" . Acestea erau foar1e 
noi, am putea spune că aproape nu 
aveau istoric, cele mai recente datînd din 
1915. 

Cum s-a ajuns la producerea lor? 
Armata rusă a dispus la Începutul ră z

boi ului. În 1914, de autoblindate "Rus
so-Balt" - primele produse de acest fel 
ale industriei ruse de armam ent -, dar 
util izarea lor În acţ i unile militare a de
monstrat că ele nu co respundeau necesi
ta ţilor , mil ita r ii rep roşÎndu-le bli ndaj u l 
slab şi manevrabil itatea scăzută. Ca u r
mare au fost importate din Marea Britanie 
autoblindate "Austin" modele 1914 şi 
1915. Importurile au fost scăzute deoa
rece uzinele britan ice nu au fost capabile 
să acopere în ace l aş i tim p nevoi le arma
te i engleze şi ale armate i ruse. Din 
această cauză guvernul de la Petersbu rg 
a decis să -şi rezolve cu proprii le mijloace 
nevoile de dotare. 
Hotărîrea a prins v iaţ ă În a doua j umă

ate a anului 1915, cînd la uzinele " Pu ti
Iov" şi " Ijorsk" din Petersburg s-a Început 
abricarea În serie a au tomobil elor blin

:late t ip "Austin" . 
Constructorii au folosit , la fel ca ş i cei 

Drltanici , ca bază in materi ali za rea 
Drol ectului şas iul camionului "White" de 
1 5 t, pe care au amenaj at o caroserie 
concepută În cea mal mare parte de ingi
r,eri i de la "Puti Iov" . Ea se asemăn a doar 
'r partea din faţă cu modelul britan ic, 
'estu l caroseriei avînd evi dente elemente 
de originalitate. Forma specifică era co n
'erită de cele două turel e aşezate În di a
gona lă - la modelele englezeşti erau dis
;:;.>se paralel - , ceea ce contribuia la mă
",ea unghiului acoperit cu foc de arma
""entul de bord. Baza turelelor era mai 
coborită decît la "Austin"-urile model 
'914 si 1915, de unde rezulta şi o mai 
DJnă stabilitate a maşinii. Blindajul , fabri
ca in Rusia era Între 8 mm - frontal , la
',,'a s, in spate - şi 6 mm - pe capotă 
. ~ erior habitaclul era capitonat cu 

__ ;a.. pentru a proteja echipajul de şo
_' e pe drumurile accidentate. Vizoarele 

'os; "' Iesorate ceea ee a sporit 
e:u.· ~atea eC"1tOaJu iUl ar la ultimele se-

Ti pul de 
autoblindat 

,,Austin" 
md.1 914 

"Austin" 
md.1915 

.Austin-Putl lov" 

Greutate Lungime 

5, 3 t 4, 75 m 

5.3 t 4.90 m 

5,2 t 4,90 m 

o o o o o 
o o o o 

o o 

o 

Lăţime 

1.95 m 

2, 03 m 

1,90 m 

o o O 
o 

o 

o 
o 
o 
o 
o 

o o 

o 00 O 
O o 

0 0 

Înălţime 

2,4m 

2,4 m 

2,4 m 

o e o o O o 
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Înălţime 

~ motor de la Tip Armament 
pămînt motor 

;z: 2 mitraliere 0,40 m ca l. 8 mm 
" Austin" 

~ 2 mitraliere 0,40 m cal. 8 mm 
"Austin" 

~ 2 mitral iere 0,25 m cal. 7,62 mrr "Austin" 
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rii fabricate au fost ins 
sticla incasabila. Sis tem 
armamentului de bard 
"Maxim" calibrul 7,62 
neschimbat, fiind fom 
blindaj de 7 mm dispus1 
cealalta a fiecarei amb 
Deoarece mitraliere le a 
racire cu lichid , constn 
in partea superioara a ' 
un rezervor cu lich id d. 
printr-un furtun la rad 

Dotat cu un motor ,,/1 
cu 4 cilindri , autoblind, 
lov" dezvolta , ca ~ i tipu l 
1915, 0 viteza de 60 km 
de 200 km. Pe linga rez 
dis pus in spatele aut 
exista un rezervor sup 
sub bord, de unde, prin 
priu ma~inii, condu catc 
duce cantitatea de benz 
necesara pornirii motor 
iarna. 

Rotile erau prevazutE 
pline ce foloseau un ma 
tie proprie, fabricat dup 
nala, iar suspensia era a, 
foaie. 

La fel ca ~i la modelul 
tele automobilulu i ex ista 
de pilotaj, care permitea 
~inii in situatiile d ificlle ( 
lupta. Constructori. au 
instaleze aparator ile roi' 
acestea influen\au nega! 
manevra pe terenurile a 

La tipurile de "Aust.n F 
in 1916 s-a insta lat lum,r 
pentru actiuni!e de noaa! 
fata ~i respecti v in spat 

Intre anii 1915- 1916 u; 
fabricat 200 de automob 
tin Putilov" ale caror ca 
printre cele mai reus,te 
gen fabricate i n anll pn 
mondiale. 

Armata roman a a utiliZe 
"Austin Putil ov" , alatun d. 
din dotare, pina la mijlocu 
tru , cind ele au fost inlocL 
cehoslovace " Skoda" s 
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rii fabr icate au fost ,ns 
st i clă incasabilă . Siste rr 
armamentului de bord 
" Max im" cali bru l 7,62 
neschimbat , fiind fom 
blindaj de 7 mm dispus 
cealaltă a fiecărei amb 
Deoarece mitra ll ere le a 
răc ire cu lichid, const r 
În partea superioa ră a 
un rezervor cu li chid o 
pri ntr-un furtun la raO, 

Dotat cu un motor ,) 
cu 4 c ilindri, autobl,nd 
Iov" dezvolta , c a şi tipul 
19 15, o viteză de 60 km 
de 200 km. Pe linga re: 
dis pus În spatel e au 
ex ista un reze rvor sur 
sub bord, de unde, p'" 
pri u maşini i, condu căt· 
duce cantitatea de ben 
necesară porn irii moto 
ia rnă. 

Roţile erau prevăzut 
pli ne ce foloseau un m, 
ţ ie proprie, fabricat du 
nală, iar suspensia era" 
foaie, 

La fel ca şi la modelL 
tele automobil ului exista 
de pilotaj. care perm,te. 
şini i În s i tuaţiile dif ,clle 
luptă . Constructori, au 
instaleze apărători le ro 
acestea influenţau nega 
man evră pe terenurile 

La t ipurile de "Aust,n 
În 191 6 s-a instalat lum 
pentru acţiun i i e de noa~ 
faţa şi respectiv În sp. 

Intre anii 191 5-1 916 
fabricat 200 de automot 
tin Putilov" ale car or c 
printre cele mai reuşItE 
gen fabricate În an, i c 
mondiale. 

Armata romană a utili 
"Aust in Putilov", alături 
din dotare, pînă la mij lo 
tru, cînd ele au fost Înlo 
cehoslovace "Sk oda" s 

BIBLIOGRJ 

BÂRZO TESCU. L Au tomo 
trebuinţarea lor in razboiul 
Contribu1ii la Istoria razboi 
mânia Militara nr 3 mar 
cAŢOlu It -col S' Traci 
războ i ul mondial."r ~..
mart,e 1921 
H EIGEL FR'Tl. Taschenb< 
c e.... , 93C1 

The IIlu .trated EnC)c "pa< 
TiII"'wc: ;u"Iof" ~"",... ....... -----~ 



o 

o 

o 

o 

{) 

I 
1 
I 
1 0 
I 
I 
I 
I 
10 
I-
I 
IQ 
I 
I 
I 
10 
I 
10 
I 

, I Q 
-I 
I 
I 
1 0 

1 0 
I 
IQ 
I 
I 
I 
I {) 
I 
I 0 
-I 
I {) 

, I 
: 1 0 
10 ---I 
1 
I () 

I 
I 
1 0 
I 
10 
I 
I 

I 
I I 
1 0 I 

I 1 
I I 

: 0 I 
I 1 
II 
I -: 
I 0 I 
I I 
I I 
I I 
: 0 1 
1 1 

I I 
I 0 I 
I I 
L __ _ -' 
I I 
1 0 I 

I r 
I I 
I I 
I 0 I 

- I 
I 0 I 
I I 
I 1 

I 0 I 
I I 
I 0 i 
i- -- ~-
I 1 

I 0 1 

I 
o 1 

I 
I 
I 

I 0 

I 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

L~~,==~:c=r::r:ock::::~:r:r:r::o::r::co:r:i~~m!rri i c 
1 

I 
I 
I 
I 

o I 

I 0 

I 
I 
I I 

I () 
I 

I 
~ - ---- -+ -
: 0 I . 
I I 

Q I 1 
I 0 1 

: 0 I 
@ I I 

I 0 I 
1 I 

ffV,,_-l-_-- 1 0 I 
,- -I I 
J I 0 I 

I 0 I 
I I r--- -T-
1 0 I 

I 0 : 
I · 1 
I 0 I 
I I 

! I I 
I 0 I 
I I 
I 

!) 
1 0 

I 
I 
I 0 
I 
I 

01 

;11 I, 

\J I 
I I 
I I o I iOJ I o I I 
I I 
1 o I 

iOJ 1 I 
1 I 10 

· 1 I- I 
1 o 1 
10 I 
1 I 1 

I o 1 

10 o 1 o I 1 

1 1 
O 1 O 

1 

1 o I 
/0 

1 1 -/ 
1 L ____ / 
/ 1 I 
/ O 1 o I 
1 O I r 
I I I 
1 () I 1 

1 
I o 1 

I I 
1 I o 1 

I O I 1 

1 I I 
1 O 

I o 1 

1 
/ 

1 

1 
O 

1 o 1 

1 I / 
1 

: I 1- - - l -
I o / I 
I () 1 o I --- / 

I 1 
1 

I I o I 
1 o 

1 
1 

I 1 
1 

1 
1 

I 
O 

1 o 1 
1 o I 1 
1 

1 
1 o I I 1 1 O I I I o I 1 1 

I c 
1 I 
I I 
1 o I 1 

o ,- --- -+ _. 
1 I 

I 
o I 

I 
I 
1 

I 
1 

I 
I 
1 o I 
1 
1 

/ - - -, --
o 1 

1 
1 

' 1 
I 
I 
1 

/ 

I 



II 
t~ 

:1 

.. 

" 

I 
! I ' 

, I 
••• • • • • • 

-- - --~--~-.... ... 

Este nava reprezentativa a f10tei 
noastre din 1938 pina in anii '70, 
este nava pe care 0 ~tia fiecare ce
ta tean al Republicii Socialiste 
Romania ~i care a purtat, daca nu 
fiinta, cel putin 0 data, gindurile fie
caruia timp de aproape 40 de ani 
pe mare. 

Popularitatea "T ransilvaniei'" se 
poate explica nu numai prin frumu
setea ei, prin reclama facuta de 
ONT, ce avea in vitrina sedivlui 
central 0 frumoasa macheta 1/ 100, 
prin pliantele ce invitau la excursii, 
ci mai ales prin renumele ce ~i I-a 
facut imediat dupa razboi, dnd pe 
o mare pustiita de trafic, invadata 
de griurile flotelor militare ~i zigza
gurile coloraturii de camuflai, i~i 
face aparitia 0 nava de un alb stra
lucitor, adevarat mesager al pacii 
scapat miraculos din razboi ce 
efectueaza curse prin toata Medite
rana. "Lebada Marii Negre"a repa
triat mii de ' refugiati, a intregit fami
Iii, a dus oamenii muncii in croa
ziere de odihna, a dus tineri casa
toriti in luna de miere ~i, mai pre
sus de orice, a purtat cu cinste tri
colorul in toata Mediterana. 

La intra rea in exploatare (26 iu
nie 1938), "Transilvania" ~i nava 
sora "Basarabia'" (26 septembrie 
1938) reprezentau tot ceea ce era 
mai modern in tehnica navata. Ge
neralizarea propulsiei cu motoare 
diesel la navele de mari dimensiuni 
a constituit un important progres 
in constructiile navale, acest tip de 
motor permitind realizarea unor vi-

Cele doui rnotonave aveau ur
rna toarele caracteris tici: 
Lungime ............. 123,44 m 
Latime .................. · ............ 17,60 m 
Pescaj ................................. 5,74 m 
Deplasament ...... · ...... 3 918/6672 t 
Viteza ........................ . 21,5 noduri 
Puterea ma~inilor ........ · 14400 CP 

!rul fUll !rul tru) IIUl ~~_---IWii 
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teze mari in condi 
mice, pornirea in ( 
reducerea spatiului 
lui motor prin elil 
noaselor caldari d 
abur. 

Solutia a fost ( 
adaptarea ei de ca 
tara germana pe 
buzunar'" din clasa 
von Spee" : 

Primele nave de 1 
pulsie diesel au fos 
~i "Basarabia"; ele , 
dria firmei construc 
ter & Wein" di 
Toate revistele ma 
ani cuprindeau fot< 
nave, ele fiind sim 
publicitare a ~nti E 

Este interesant d, 
Serviciul Maritim F 
comanda pentru c 
printr-un concurs la 
pat ~se firme com 
tari. "Burmeister &. 
gat concursul, ob 
prin oferirea celor r 
conditii la pretul c 

In cadrul probelc 
"Basarabia" a realiz 
devenihd astfel cea 
tonava de pasageri 

Cele dow pasagE 
liniile de navigatie ( 
tanbul - Pireu - Ale 
- Haifa - Beyrouth 
Pireu - Istanbul -
dow curse pe sap 

Apoi incepe ra zbo 

• • • . . 
• • • 
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Este nava reprezentativă a flotei 
noastre din 1938 pînă în anii '70, 
este nava pe care o ştia fiecare ce
tă ţe an al Republ icii Socialiste 
România şi care a purtat, dacă nu 
fi inţa, cel puţin o dată, gîndurile fie
căruia timp de aproape 40 de ani 
pe mare. 

Popularitatea "Transilvaniei" se 
poate explica nu numai prin frumu
se ţea ei, prin reclama făcută de 
ONT, ce avea în vitrina sedivlui 
central o frumoasă machetă 1/100, 
prin pliantele ce invitau la excursii, 
ci mai ales prin renumele ce şi l-a 
făcut imediat după război, cînd pe 
o mare pustiită de trafic, invadată 
de griurile flotelor militare şi zigza
gurile colora t urii de camuflaj, îşi 
face apariţia o navă de un alb stră
lucitor, adevărat mesager al păc ii 
scăpat miraculos din război ce 
efectuează curse prin toată Medite
rana. "lebăda Mării Negre" a repa
triat mii de refugiaţi , a întregit fami
lii, a dus oamenii muncii în c roa
ziere de odihnă , a dus tineri căsă
toriţi în luna de miere şi , mai pre
sus de orice, ci purta t cu cinste tri
colorul în toată Mediterana. 

La intrarea în exploatâre (26 iu
nie 1938), "Transilvania" şi nava 
soră "Basarabia" · (26 septembrie 
1938) reprezentau tot ceea ce era 
mai modern în tehnica navaIă . Ge
neralizarea propulsiei cu motoare 
diesel la navele de mari dimensiuni 
a constituit un important progres 
în constructiile navale, acest tip de 
motor permiţînd realizarea unor vi-

Cele două m otonave aveau ur
mă toarele caracter is tiei : 
Lungime . .. _ . _ . _ . . . . . 123,44 m 
Lăţime · · ···· · · ··· · ·· ······· · · ··· ···· · 17,60 m 
Pescaj ........... ...... .... -.. .... ... .. 5,74 m 
Deplasament·· ··········· 3 918/ 6 672 t 
Viteză .... ..... ..... .... .... ... 21 5 noduri 
Puterea maşinilor · · · · · · · ·· vi 400 CP 
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teze mari în condi 
mice, pornirea în ( 
reducerea spatiului 
lui motor prin elil 
noaselor căldă ri d 
abur. 

Solutia a fost , 
adaptarea ei de că 
tară germană pe 
buzunar" din clasa 
von Spee" . 

Primele nave de I 
pulsie diesel au fos 
şi "Basarabia", ele ' 
dria firmei construc 
te r & Wein" di 
Toate revistele ma 
ani cuprindeau fot< 
nave, ele fiind sim 
publicitare a şan ti e 

Este interesant d, 
Serviciul Maritim F 
comanda pentru c 
printr-un concurs la 
pat şase firme con" 
ţări . "Burmeister &.. 
gat concursul , ob
prin oferirea celor 
c ondiţii la pret ul c 

În cadrul probele 
"Basarabia" a realiz 
devenind as tfel cea 
tonavă de pasageri 

Cele două pasagE 
liniile de naviga tie ( 
tanbul - Pireu - Ale 
- Haifa - Beyrouth 
Pireu - Istanbul -
două curse pe săp 

Apoi începe ră zbc 
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" -:-;c:. ... . a;-.;a . ca ..J'!!c supra "!e;:"::
:o~. e:ec:.Jea.Z3 curse de caJaton 
;oane rentabile Pe vechiul traseu 
Clnamte de ra zboi $i, avind cereri 
in continuare , extinde cursele $i in 
Mediterana occidentala . 

Aceste curse se restring dup3 
1951 ca urrnare a cre$terii concu
renlei $i "T ransilvania" Incepe sa 
execute croaziere pentru Oficiul 

Tational de Turism. 
Acesta editeaza pliante, contac

teaza par teneri straini $i nava efec
tueaza continuu curse de placere 
in Marea Neagra, In &:lee, Adria
rica sau de-a lungul coastelor nor
dice ale Africii. Este perioada de 
glorie $i maxima rentabilitate a na
vei . Apoi vlrsta I$i spune cuvtritul $i 
incep reparatiile capitale, 0 data, 
de doua ori .. . 

Pentru modeli$ti este 0 macheta 
deosebit de frumoasa (cu 0 supra
lata laterala cam mare, deci· nu 
prea recomandata claselor de navi
gatie), cu 0 linie arhitecturala 
splendida: 

Celor care doresc sa cunoasca 0 

palpitanta evocare a modului cum 
au fost salvate atlt "Tran,silvania"; 
cit $i "Basarabia'" de la distrugere 
in timpul celui de-al doilea ra zboi 
mondial Ie recomandam articolul 
din numarul 8/1985 al revistei "Ma
gazin istoric"; sub semna turile lui 
Niculae Koslinski $i Petre Popes
cu-Deveselu. 

. :-a..- ' ."-• .a ca W1lC 5 ;rra ;e;_
:0:- e:ec:....ează C' rse de calăro!l 
,Dane rentabile Pe vechiul traseu 
dma:nre de ră zboi şi, avînd cereri 
[n continuare, extinde cursele şi în 
~1edirerana occidentală . 

Aceste curse se restrîng după 
:951 ca urmare a creşterii concu
rentei şi " Transilvania" începe să 
execute croaziere pentru Oficiul 
"'ational de Turism. 

Acesta editează pliante, contac
ează parteneri străini şi nava efec
uează continuu curse de plăcere 

in Marea Neagră, în Egee, Adria
rica sau de-a lungul coastelor nor
dice ale Africii . Este perioada de 
glorie şi maximă rentabilitate a na
vei. Apoi vîrsta îşi spune cuvîntul şi 
încep reparatiile capitale, o dată, 
de două ori ... 

Pentru modelişti este o machetă 
deosebit de frumoasă (cu o supra
faţă laterală cam mare, deci' nu 
prea recomandată claselor de navi
gaţie), cu o linie arhitecturală 
splendidă : 

Celor care doresc să cunoască o 
palpitantă evocare a modului cum 
au fost salvate atît" Tran.silvania", 
cit şi ,,&sarabia" de la distrugere 
în timpul celui de-al doilea război 
mondial le recomandăm articolul 
din numărul 8/ 1985 al revistei "Ma
gazin istoric"; sub semnăturile lui 
Niculae Koslinski şi Petre Popes
cu-Deveselu. 
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;i:J~-=-.G~ spec~:;or SQ\;~eOCl ae a 
:::-22 _;"; ::-:~oc ief:m !jI fiab il. destinar 
~.s2.:-~ ;Je orimil a unor satelil i cu 0 

;;2'"~:a:e ce ;:>ina la 500 kg. 
?rClec:a~ea ~; construirea acestei ra· 

;: ..... e:e de ware serie au avut loe lntre 
=..-_ :958-1%2. La 16 martie 1%2 a 
:;'5: ;J:a.sat pe orbita satelitui ~tiintifir 

Cos:nos·1'·, satelit ce a constituit p 
Jog..:J ;mui vast ~i complex program ,. 
;:€;C€rare a spapului cosmic ~ i a Terrei. 

In:-re anii 1969-1972 aceasta racheta 
a S€!\.it ~i pentru plasarea pe orbita a 
sa:e::;ilor din seria "Intercosmos", pro· 
;:em la care a participat ~i tara noas· 
:r2. . 

Rachera, cu 0 lungime totala de 31,5 
:7' •. are doua trepte : prima treapta de 
2:..3 m, iar treapta a doua de 10 m. 

?rima rreapta este propulsata de 4 
::1o:oare de tipul RD·214 care functio· 
.eaza cu combustibil lichid ~i dezvolta . 
_:1 impuis specific de 725 Kn pe durata 
a 140-150 s . 

Treapta a doua, propulsata de un 
:-:1o:or de tipui RD-1l9 ce functioneaza 
:0: cu combustibil lichid, are un impuis 
s;J€Cific de lOS Kn ~i functioneaza 
250-300 s . 

In schila aJaturata prezentam racheta 
ce a pus pe orbita satelitul "Intercos
mos-!'. 

Recomand rachetomodeli~tilor con
s:nrirea machetei acestei rachete, cu 
care In anui 1986 am ci~tigat titlul de 
campion national la clasa S.5 c. 

Dupa cum se poate observa din schi
;e~e alarura te , construirea acestei ma
chete pentru clasa S.5 pune unele pro
b'erne legate atlt de constructia pro
pnu-zisa a modelului, cit ~i de adapta
rea sa pentru zbor. 

Penrru modeli~tii cu mai putina expe
'.en;a voi detalia in continuare unele 
particularita p in realizarea acestei ma
cne:e, cu alit mai mult cu cit, incepind 
din acest an , Regulamentul F.AI. pre
\.-ede ca modelele de la aceasta clasa sa 
alba un diametru minim de IS mm pe 
cel putin 20% din lungimea corpului. 

Avind in vedere aceasta cerinta a re
gularnenruiui, modelul, indiferent daca 
-a fi construit in una sau doua trepte , 
-a trebui sa aiba diametrul exterior de 

:S,5- 19 mm , functie de materialele ce 
cor fi folosite . Pentru' realizarea unui 
~odel competitiv recomand folosirea fi
:,rei de sticla sau a cartonului pre~pan 
ce 0,1 mm. 

Cele lalte piese pot fi construite din 
:e:nn de balsa sau tei, acordindu-se 0 

c:: mai mare atentie finisajului. 
Grilajul dintre trepte poate fi confec

;JO'1at din sirrna de cupru cositorita, li
::uea acestuia de celelalte elemente ale 
:.achetei facindu-se cu clei epoxi sau 
~rcldit. 

. .;ciaprarea modelului pentru zbor se 
.0 face func tie de tipui rnotoruiui de 
care dispuneti ~i greutatea totala a mo
':::el'Jlui gata de zbor. Recomand folosi
rea arnpenajelor din plexiglas de 1 mm 
e:spuse la 120". Suprafata ampenajelor 

a fi srabili ta astfel incit sa se aduca 
cen;rul de presiune al rachetei intr-o 
:xlZ:;1€ convenabila fata de centrul de 
5:€"..l:ate. 

?entru recuperare recomand folosi
~ea unei para~ ute de culoare galbena 
:Jer.:TU a face mai u~oara loealizarea 
-:-.ode.uiui de catre operatorii de la teo
co ':e. 

Conside r ca acest model poate 
aax:e satisfactii deosebite oricarui ra
c.JE:.crnodelis t, deoarece complexitatea ' 
-:xxJe:ului pentru clasa S .5 este destui 
::e :-.c:cata, iar in cazui unei adaptari 
::c~espur.zatoare pentru zbor se poate 
o:;;:;:-.e un punctaj deosebit de ridicat ~i 
,c_zbor. 

::1 finala campionatuiui national de 
a::.!. :recut , folosind un motor cu 0 in
::'--z.ere de S s, am obtinut 0 inaltime de 
56J :-:1 . lnalprne suficienta pentru a urea 
:>e P'~-n.a rreapta a podiumului. 

~lerl;ionez ca planui prezenrat. con· 
:0"" :1Cilor cerinle ale Regularnen:L:.J = . pea -e ob i'J1e UIl ;::l\.:a~: ra; ,-.ace .a 
::o.. __ -:1ef.:a;:e. pe :nga cces:c :x ::e 

:~_·:~.o:".o:3~_-r.-:.~~r "- ;:~o:c::? __ 
_ _ ~~....... ~=--:--es:-'-::'c ::i:?-
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_";:e.z.s:i !'2C~e:2. CO;;,s ~.-:e !"OC!... 

2::::-~..c~ ~:a!Ş;:;Io, SOI,;.en<:: ce a 
::~G2 _ - . 7.. .ei~. şi lÎaall, desrhc: 
;>- ~'-a ;:-e om;2 a ~nor sa:eli;1 cu o 
~e:..:z:e ce ;:>ire la 500 Kg. 

?raec=ec Şl consTruirea aces tei ra · 
.::-..:..-e ce rrare serie au avut loc intre 
;0- .958-1962. La 16 martie 1962 a 
;os: ;J;asat pe orbi tă satelitul ştiinlik 
Co~·' · · , satelit ce a constituit p 

.os' unui vast şi complex program . 

.::e;ce=e a spaţiului cosmic şi a Terrei. 
l:".:~e anii 1969· 1972 această rachetă 

~ sen..ir şi pentru plasarea pe orbită a 
:;a:ei;ilor din seria "Intercosmos", pro· 
;:-am la care a participat ş i ţara noas· 
ti 

Rac eta, cu o lungime totală de 31,5 
r. are două trepte, prima treaptă de 
2[,3 m , iar treapta a doua de 10 m . 

?nma treaptă este propulsată de 4 
lT :Oiire de tipul RD·214 care funcţio
nează cu combustibil lichid şi dezvoltă . 
_n L'11puls specific de 725 Kn pe durata 
G 40-150 s. 

Treapta a doua, propulsată de un 
;::o:or de tip ul RD-119 ce funcţionează 
: 0 cu combustibil lichid, are un impuls 
s-;:-ecific de 108 Kn şi funcţionează 
251)-300 s. 

In schiţa ală turată prezentăm racheta 
ce a pus pe orbită satelitul "Intercos· 
;:-,05-7' . 

Recomand rachetomodeliş tilor con· 
sruirea machetei acestei rachete , cu 
cC!'e in anul 1986 am cîştigat titlul de 
G.,'7lp!on national la clasa S.5 c. 
După cum se poate observa din schi

",:e alăturate, construirea acestei ma
cnete pentru clasa S.5 pune unele pro
, eme legate atît de construc ţia pro· 
pr. . zisă. a modelului , cît şi de adapta
:-ee sa pentru zbor. 

Pentru modeliştii cu mai put ină expe
::eniă voi detalia în continuare unele 
;:a.--ticularităţi în realizarea acestei ma
c.~:e. cu atît mai mult cu cît, incepînd 
C acest an, Regulamentul F.A. I. pre-

e ca modelele de la această clasă să 
GJbă un diametru minim de 18 mm pe 

e' putin 20% din lungimea corpului . 
Avind în vedere această cerinţă a re

g-. .JG.mentului, modelul , indiferent dacă 
'il ~ construit în una sau două trepte. 
c trebui să a ibă diametrul exterior de 
:8,5-19 mrn, functie de materialele ce 
.Uf fi folosite . Pentru· realizarea unUl 
model competitiv recomand folosirea fi· 
orel de sticlă sau a cartonului preşpan 
ce 0, 1 mm. 

Celelalte piese pot fi construite din 
e:nn de balsa sau tei, acordîndu-se o 

ci, mai mare atenţie finisajului . 
Grilajul dintre trepte poate fi confec

;JOnat din sîrmă de cupru cositorită, li
::area acestuia de celelalte elemente ale 
rccnetei făcîndu·se cu clei epoxi sau 
cradn. 

Maptarea modelului pentru zbor se 
c :ace funcţie de tipul motorului de 

(Gre dispuneti şi greutatea totală a mo
c",,," . gata de zbor. Recomand folosi
ree ampenajelor din plexiglas de 1 mm 
C • pese la 120". Su prafata ampenajelor 

a stabilită astfel încît să se aducă 
'en:rul de presiune al rachetei într~o 
:XJZ::;Ie convenabilă faţă de centrul de 
;:e'-..Ita e. 

Pe ru recuperare recomand folosi· 
-ee nel paraşute de culoare 'galbenă 
::oer.:n.. a face mai uşoară localizarea 
-..ode.~ui de către operatorii de la teo-
ou:e 
Consider că aces t model poate 
~ satisfacţii deosebite oricărui ra
- e:anodelist, deoarece complexitatea 
-ode .. tii pentru clasa S.5 este destul 
=€ ,.c.x:a tă , iar în cazul unei adaptări 
--,es . .;.r_zătoare pentru zbor se poate 

. - lE' un punctaj deosebit de ridicat şi 
oi! ZlXJr. 

~-: -nala campionatului naţional de 
C!1_ :rec..: . folosi nd un motor cu o în
~-=re de 8 s, am obţinut o înăltime de 

" -.-., inalrrme suficientă pentru a urca 
:>e pr~rnc eapra a podiumuJui. 

~.\er.;lOnez că planul prezenta. cor.· 
. '-" :-.oi 'o~ cerin;e ale Reg'.Larr.en:_~ 
:= ;.. 1 poc'e ob;rr:e .lr: ;Jl..nc:ra ~.c'''.c 
=-DC..-...--:;er.2 ;-e ?€'::nsă cces:a ~x -2 
.:esa:e :J :O:og!C...:.e c - -: t. -::z: =~ __ 
~ ~ - - _- 3 :::~.:: ?.:--es::-- :::E =" 
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in Zlj ele de necontestatti importanta 
straregica ale actului revolu\ionar de la 
23 August 1944, aviatia romana a avut 
un rol hotaritor la apiirarea Bucure~tiu
lui , la zadarnicirea manevrelor de atac 
~i retragere ale trupelor terestre ro
mane ~i sovietice prin actiuni de bom
bardament, observatie, apiirare a spa
tiului aerian ~i misiuni de lupta in spa
tiul inamic. Printre alte aparate de vire
toare pot fi amintite ~i "G" 'urile, care, 
alaturi de avioanele IAR-80, in misiuni 
conjugate cu aviatia sovietica, au pus 
de multe ori in dificultate aviatia ger
mana, precum ~i apiirarea antiaeriana a 
aerodromurilor germane, a convoaielor 
rutiere sau de cale ferata . Actiuni 
demne de istorie pot fi citife in citeva 
carli apiirute in ultimii ani in Iibrarii: 
"Misiune de sacrificiu", "In cautarea 
eroilor"; "Inimi cit sa cuprinda cerul pa
tri~i" etc. 

In acest numar al revistei prezentam 
aparatul Me-109 E, care in perioada de 
dupii 23 August 1944 a fast utilizat ca 
avion de ~oala pentru trecerea pilotilor 
de vinatoare pe "G"'urile ce au fost 
construite ~i la Uzinele IAR din Bra~ov. 

G 

Mihai ANDREI . Razvan BUJOR 

o 

CI' ,<; l.; - G-i> a '€a mowr 
DB-605 A-I de I4 5 CP ( 084 , 
1M armamentul se compunea din dOLB 
mitraliere MG-17 de 7,92 mm ~i dOLB 
MG-FF de 20 mm. Pe linga acestea , 
pentru misiuni de bombardament avio· 
nul putea fi echipat ~i cu bombe: 
1 x 250 kg sau 4 x 50 kg sau 2 x 80 kg. 
Combustibil - 296 kg. Date tehnice 
Me-109 E (Me-109 G): anvergura -
9,85 (9,92) m; lungimea - 8,63 (8,85) m; 
inaltimea - 3,40 (3,20) m; suprafata por· 
tanta - 16,20 mp; greutatea totala -
2 505 (3 400) kg; viteza maxima - 570 
(615) km/ h; I distanta de zbor - 663 
(800) km. 
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in Zl.ele de necontestată importanta 
s:rateglc3 ale actului revolutionar de la 
23 August 1944, aviaţia română a avuI 
un rol hotărîtor la apărarea Bucureştiu· 
lui, la zadărnicirea manevrelor de atac 
şi retragere ale trupelor terestre ro
mâne şi sovietice prin acţiuni de bom
bardament, observaţie, apărare a spa
tiului aerian şi misiuni de luptă În spa
tiul inamic. Printre alte aparate de vînă 
toare pot fi amintite şi "G" -urile, care, 
a lături de avioanele IAR- 80, În misiuni 
conjugate cu aviaţia sovietică , au pus 
de multe ori În dificultate aviatia ger
mană , precum şi apărarea antiaeriană a 
aerodromurilor germane, a convoaielor 
rutiere sau de cale ferată . Acţiuni 
demne de istorie pot fi citite în cîteva 
cărţi apărute În ultimii ani În librării: 
"Misiune de sacrificiu", "In căutarea 
eroilor" , "Inimi cît să cuprindă cerul pa
trifi" etc . 

n acest număr al revistei prezentăm 
aparatul Me- 1Q9 E, care în perioada de 
după 23 August 1944 a fost utilizat ca 
avion de şcoală pentru trecerea piloţilor 
de vînătoare pe "G" 'urile ce au fost 
construite şi la Uzinele IAR din Braşov. 

~D 

'-'[ - "'-J - -"'" c.-c.G. ,. 

DB-605 A-l de l ;5 CP ( ,,\.\..1. 
Iar annamenrul se compunea din dOLE 
mi traliere MG- 17 de 7,92 mm ş i dOLE 
MG -FF de 20 mm. Pe nngă acestea , 
pentru misiuni de bombardament avio· 
nul putea fi echipat şi cu bombe: 
1 x 250 kg sau 4 x 50 kg sau 2 x 80 kg. 
Combustibil - 296 kg. Date tehnice 
Me- 109 E (Me-109 G): anvergura -
9,85 (9,92) m; lungimea - 8,63 (8,85) m; 
Înălţimea - 3,40 (3 ,20) m; suprafaţa por· 
tantă - 16,20 mp; greutatea totală -
2 505 (3 4(0) kg; viteza maximă - 570 
(615) km/h; I distanţa de zbor - 663 
(800) km. 
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of St. Louis» 

111$0 

~rflprt:lrt' £t (lyPf fflt-'!"I t U · 

U r rcfAgur"ll:=. tt 
Ry ir JY P Ifl tr LJ( it Insu ::, 1 

n">o I ,J "'11 Spu tlit Wp - tt1at 
dt)(j I Not ~ d l C d <-1vI O ilUI 

u :1'11''') Bo tPI at S~"ot 0 1 St 
:, .... rn (Je recunu') lln\a penttu 

acc'rjat df' lo :"", ul tol l! dc estUi 
.. "J'LI a lost consttull In I"nile 
~aD" It' 1927 In mellefele unel mt Cr 

~ fnrr-en e dm Son DH·~go co n 
d t:: T U I) di e I a Ll d e R y d fl 

' 82) Ry an NY P (New YOI 
s '1u el8 n,G! pe departe () rf'lll, 

,:; .... e '« (t:'otle stm phtat ea sa con'itrllc 
~'g "c uneOrl p, na la pllml tlv caci 

I ~ . an abla Int"nlata nu d lspll nea 
' - p, ~e l .en la Sl n,CI de capacl tatea 

. abr ca tl ylOane mal complexe 
- a'o u ela a versiu ne a Illodelulul 

'abr'cal le eurenta un mlc mono-
1"aS0! ma nomotor cu trel loelhl 
,,'u rea Sl do tarea lUI s-au avut in 

\- .... ;: joua cennte de maxim; inl por
OD' lI'erea unel au tpnom ', l1(' zbor 

1 ar 51 "t ll lza l P3 unul motor Cit 
:. ::: u' II' tunc\lOnare In aeest seo p 

_:OPeC;" s ' a decls In prlmul lind , sa 
_' ~ S '1 g u r ~'elerind nav igat o rdlui 

... a i' tu sa u in It t ll de benz ina In 
_ :ec r ' a tuzela)ul anteri o r a fost mod, 

e' 'U a put~a pllnl l u n rezervOi de 
_ ~en S l unl Impreu na ell rezervoa

~ - , 'a'1dara din allp ' , aces ta sporea la 
~~_ t can lltatea de carburant . cu care 

_ - j:;e ' g , putea at lnge. 111 nevole. !armul 
;---c~a . sau cel ibene. In vederea eVl ta 

~ u -oaten mall de la tra leet (cansu
,,'e de earburant) . Li ndbergh a aeo r' 

,,'e- t,e deosebltil dotari l cu apara
;~ tord Aeeasta depa~ea eu l1!ul1 pe 

!) snIJlta la aVlOanele vremi i. In PII
Ryan NY-P era echlpat cu un 

-pas ru tndue\le mag netiea " Pio neer". 
precI s decit busola obl ~ nUlta 

, ~ entru prima data de Byrd in Ar' 
:- est Instrument avea sa -I 3) ute 

~e ~ j~e'g h sa "nlmerpasca" !ar nllJl ir -

r :ez CL 0 abatere e.. 3 mile l a\a de 
: _ - ' _ an tecalclJla l. Ryan NY- P mai era 
: 'e,a z~: cu al timet ru. vitezometru . or i
z: -' a':' ci al Indicator de viraL com pas 
- a :- e ~ e oblsnuit . indicatoare de nivel ~ i 
:; 'eS ~ -e pentru u lei ~ i benzina etc , Fa\a 
- e e:;a ' atele de serie. Ryan NY-P a fost 
=:: - 5 derat Sl din pu nct de vedere aero
-e-; c tot in sco pul reducerii eonSlJmu

_ 5-a mar·t anvergura. iar partea ante
:=.' a a 'uze la)ului a fost carenata . sacri
: -.::_ -se eh lar vi zlbi l it atea trontala , Mo
: _ a es a fost tOtU~1 unu l in stea. raci t 

_ ae' de hp Wllg ht Whir lwind J-se. de 
<£0: ::;::: CU 9 c il indri, in jec\ie de benzina 
; : : a de aer incalzita , Lindbergh s-a 
' : 'a'" ;)entru un astl el de motor in do-

- 'a :e a evita IIscuri le suplimentare la 
;Z'= s'a r t explls avintindu-se peste 
- ' a- ' c c~ un avion echipa t cu motor ra 
:. :_ aoa pred lSPUS mereu la suprain
;a = 'e s g' pare in plus. larg ra spindit in 
__ ,- Fok ker Lockheed, Ford . Bel , 

_, Ba e" Keystone si b in ei n\el es 
: .r ".- " w ind daduse dovada unel fla-

_ "...., arcabl le 
::-s:'x: a :UI Ryan NY-P (care in pre-

'2- ' e;;'e exous la National All and Sp ace 
_5 =_- : '\ W ashin gton) este mlxta tu

- a _ a 'e se~ e le t ul din leVI de olel su
== 5 c ~ exeep!la capotel motorulul 
: -'ec' :;-ata d in tabla de A I eloxata 
~'= :J -::> et ""pi flZ lt Postul de Pllota) 
~.: ... .:a:"1a :ncr's8. ru doua fF?"'est~e 

::::- ;J O" era de acces oartp a,: 

- ;:;: ~ .-? ", . :: .: r 
~:.-?- -o)-- .... -? 
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RYAN NY-P SPIRIT 
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of s Louis» 

t:" ff'f uf,o,>llnţR pt:'lIlfU 
13! <..1;..0 IOLuJ!orll dCP'S tU! 
a f'J~[ cuns trul! In 1111111" 

t:" 1921 In ~ltt-'lle-Ipje llnel miCI 
er-p din San Dit .1qo con 
Tu I J ela Li ,j e fi y a r, 

qa2f Ry"r' N Y P (New Yo, 
n J fora n,u Pe depl1rle (] ,fini, 

... ;:.. o?:t o!:'Dţle ;;lmpl ltaten Sti cO rJ"itruc 
~ =l a unp(fl p,na la p"m,llv tac, 
HJar (lbla Infnnta ta nu dispunea 

.... ~ ... ~t:'t en ta SI niCI de caparl tAtea 
ii ]Vloane ma, comp1e)l.{' 

,. tu "'f~ o verSiune a modeluluI 
- a r cal'e cu renta un mic rnol1O-

-aso' monomoto, cu trei locu , I 
~"UHea SI dotarea lUI s-au avut În 

t:' joua cerinţe de moxlmr lfllpor 
t, . ne'ea unei au lp"om ll df' zbor 

• r SI ut ll lliHf'H unUI motor Cit 
;:; r funcll onare In acest sco p 

s-a decIs. In p"mul rind să 
~'eferind l1avlgalordlui 

SaU in Irtll de benzina In 
a 'uzelaJul antellor a fost modl 

., • u a put~a primi un rezervoi de 
_ ~enSlunl Impreuna cu rezervoa

- -la dara din aliPi acesta sporea la 
.ant,ta tea ae carburant cu care 

-e'g . Dutea atinge, lil neVOie, larmul 
• ~ , sau ce l IbetlC In vederea eVltă

abatell mall de la [Ialect (consu
-e carbu rant) Lindbergh a acor-
-"e deuseblta dotaril cu apara-

!)()rd Aceasta depaşea Cu rT)u lt pe 
) u'ta la aVioanele vremii In PfJ-

')ci Ryan ~IY-P era ech ipat cu lin 
" Cu nduclle magnetică " P,oneer", 

precIs decît busola obisnu ita 
, c~ntru prima data de Byrd In Ar
"-cest Instrument avea sa -I alute 
"e"gh sa "nlme,,,ască" larmul 11 -

- :;=z eL. o abatere 3 mile fala de 
- --'u an ~ecalculal. Ryan NY-P mai era 
: =,a:L' cu altlmetru, vitezometru, ori
::- . a'" c al indicator de virai, compas 
- ag"9' C obisnuit , indicatoare de nivel ş i 
: "S _ -e oentru ulei şi benzină etc. Fală 
== ,,:a'a:ele de serie, Ryan NY-P a fost 
~:=-5 Jera SI din punct de vedere aero
:;-a, C ot in scopul reducerii consumu
_ s-a martI anvergura, iar partea ante
-a'il a '~ ze iaj uiui a fost carenata, sacri-
- -=_-se c Iar VIZibi litatea frontală . Mo-

- _ a es a fost totuşi unul În stea, răcit 
_ il;;' ::e lip Wrrght Whirlwind J-5C, de 
22': ::;::: Cu 9 Cili ndri, Injeclie de benzină 

: za de aer Încalzita. Lindbergh s-a 
- :,;" ~e":ru un astfel de motor in do-
"a ~= a Ev'ta riscurile suplimentare la 

;2'9 5-ar • expus avintÎndu-se peste 
- ' il-' ~ C UI' avion echipat cu motor rao. :... aDa pred iSPUS mereu la supraÎn
':': -e S Q' pare In plus, larg răspîndit În 
_" .- ~o'ker Lock heed. Ford Bel
a.-.:a 5ac~ Keystone si blneÎnleles 
: a- ","' w nd daduse dovada unei fla-

·"..-,areabrle 
C:-o"uc: a lUI Ryan NY-P (care in pre

;;"' =5'" "'pus la National AII and Space ;=_ - j" ,'ias rngton) este mixta fu
" • _ a e scheletul din leVI de olel SLJ-

-= 5 ;;~ excep~ a capotel motor ulUI 
:- ec' 0"8'a Cln tabla de AI eloxala 
s'e co-::- e '-p'nz,t Postul dE' DI' al 
F'c : ~5=- la -<"Ic" sa eu doua 'prl?::.l-e 
-,::. a=-: :0; era dE" a::c,;;.'" 
ea;: 'a 
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folosesc profiluri 5ubjiri ~i 'sint impinzite 
Trenul de aterizare este fix , cu bechia de 
tip patina. 

Ryan NY-P a fost incercat in zbor, pen
tru prima data, la 28 aprilie 1927, la San 
Diego, chiar de Lindbergh. A fost un test 

.. in "doi", caci , din intimplare, I 
avionului se afla, ascunsa in fu 
plsica! (Nu era singura felina pal 
la "aventura Atlanticului" ; prirr 
ele, neagra, luind "oficial" parte 
t,va dirijabilului "America" , in 1! 
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folosesc profiluri subţi r i ş i ·sÎnt ÎmpÎnzite 
Tr enul de aterizare este f ix, cu bechia de 
t ip pat ină . 

Ryan NY-P a fost Încercat În zbor, pen
tru prima d ată , la 28 april ie 1927, la San 
Oiego , chiar de Lindbergh. A fost un test 

.. in ·do i" , căci , din Întîmplare, I 
avionului se af la, ascu nsă În fu 
p isică! (Nu era singura f e lină pa 
la "aventura Atlanticul ui "; p r IIT 
ele, neagră, luînd "ofici al" parte 
liva dirijabilului "America" , În l' 
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prafaia ponama 2970 m2; greutate gol 
975 g; greutatea la decolare 2381 kg; vi
teza maxima 218 km / ora; viteza de croa
ziera la 3/ 4 din puterea motorului, 176 
km / ora; plafonul maxim 6730 m; autono
mie 6615 km. Ryan NY-P este vopsit 
complet argintiu, inscripliile fiind execu
tate w negru. 

Charles Augustus Lindbergh 
(1902-1975). de~i foarte tinar la data tra
versarii, era totu~i un pilot cu 0 temeinica 
pregatire profesionala, dublata de 0 rezis
tenIa ./izica ~i 0 tenacitate cu totul deose
bite. Invalase sa piloteze in 1922, urmase 
cursurile a doua ~coli de avialie, dintre 
care ultima, apartinind de Army Air Ser
vice, foarte pretenlioasa, se deprinsese sa 
zboare pe orice vreme, se calise moral , 
ducind, 0 vreme, viala grea $i plina de 
riscuri a pilolilor din circurile aeriene 
(numili de W, Faulkner "sub-eroi, capabili 
de performanle extraordinare, dar inu
tile"), iar in perioada imediat premerga
toare traversarii, pe cind era pilot-$ef la 
compania Robertson Aircraft, ambilia de 
a a'sigura deplina regularitate a legaturi
lor pO$tale dintre St. L.uis $i Chicago ii 
adusese renumele de "Safe Mail", Intrind 
in competilia pentru' premiul Orteig 
(25 000 de dolari la traversarea Atlanticu
lui), inca necucerit dupa opt ani de la in
fiinlare, Lindbergh era, poate, pentru cei 
mai mulli, un outsider. Va demonstra 
contrariul, zburind singur in avionul sau 
6200 km, 33 de ore si 30 de minute, fara 
radio, fara echipament calduros, fara sa 
se mi~te si fara macar sa alipeasca, 
orientindu-se doar du pa indicaliile apara
tel or de bord $i harta intinsa pe genunchi 
si calculindu-$i deriva dupa direclia valu
rilor unui ocean peste care "Nancy Four" 
a lui Read trecuse in salturi mici, iar "Vic
kers"-ul lui Alckok si Brown "sa rise" doar 
din Terra Nova in Irlanda, rupindu-se la 
aterizare, un ocean care ii invinsese pe 
Wellman (pe "America"), L.ocatelli (Dor
nier Wal). Hawker $i Grieve (Sopwilh) si 
acoperise cu apele sale "L:Oiseau Blanc" 
(l.evasseur). tragind-o in adincu ri cu 
echipaj cu tot (Nungesser $i Coli). 

"Spirit of St, Louis" a decolat spre Pa
ris in dimineala zilei de 20 mai 1927, ora 
7,52 (12.52 GMT). de pe ROOSEVEL.T 
FIEL.D (New York). rulind pe 0 pista imbi
bata cu apa pregatita de si pentru faimo
sui amiral Byrd, in acelasi scop, si oferita 
de acesta lui Lindbergh, cu un deplin 
fair-play, A fost un adevarat "scramble" 
determinat de un buletin meteo favorabil 
din ziua precedenta, care anunla timp 
frumos pe cea mai mare parte a traiectu
lui. La 9,40 (14.40 GMT) Ryan NY-P sur
vola Halifax (New Scotland), zburind spre 
NE pentru a atinge paralela de 50" pe 
care avea sa 0 urmeze pina in Irlanda, In
limpinat pe neasteptate de 0 furtuna de 
zapada, prin care a zburat, incercind me
reu sa scape, vreme de 4 ore, Lindbergh 
a avut primul "moment greu", gindin-

at:a: .,c .... -se C ... ,:r ... ,...... .s 
°na: me S! JO'"',....,·s \.e 
flcindu-s, pe-w ~ ". 
inamte de a se i ~o'e:J: 
larg vede ghetar P Jl I 
fie frig , insa cablna jr 
suporte mal uSor. 'n 
zboara deasupra nor c 
int,-un automobll ce ( 
strada. in zor! nlmere: 
povita ii jivreaza putern 
a fost al doilea .,mo I 
Lindbergh s-a gindll sa 
renuntat imed lat ee s 
este prea tirziu . Spre 0 
barei de peseult goa e 
servil un om 0 oeoleste 
"Interesindu-se" daca s 
cel bun spre Ir landa. n 
"Poate nu ma auzise P 
sem. Se zgiia numal la r 
zut ca sint doar vrew" 

L.a 17.00 GMT zares te 
intuneeata a unui tarm 
boara cit mai jos, sa-s 
se afla, iar larmul aLsI 
care I-a recu noscut 1fT' 

atunci cel mai frumos 
care-I vazuse vreodata 
Anglia trece la mlea i 
cu amaraciune ca n 
seama. Se insela. "une 
Cherbourg" - anunla c 
jurnalelor pariziene de 
sub tipar la ora 21 Gt,,.'T 
itori ai capita lei franc 
ajunga la aeroportu l e 
lui "Sp irit of St. l.ouis 
blocali pe drumurile de 
zile Parisului. "Spint 0' 
brusc din intuneric, a 
lime, stralucind in lurn 
Lindbergh lanseaza 0 
Irei tururi de pista atE 
parca $i-ar fi inchelat , 
zona .. $i atunci , ee l 0 
s-au repezit , toli 0 dat. 
venit l Era 21 mai 1927 
minute, lar tinarul blon 
extenuat, care locma l ~ 
zbor, de dincolo de At la 
inl a sa spuna doar 
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:lra' ala portanta 29 70 ' g reulal e gol 
975 kg, greutatea la decolare 2 381 kg; VI
teza max imă 218 km / ora; viteza de croa
ziera la 3/ 4 din puterea motorului, 176 
km / ora; plafonul maxim 6730 m; autono
mie 661 5 km. Ryan NY-P este vopsit 
complet arg intiu , in scripţ iile fiind execu
tate cu negru. 

C ha r les Augu st us Lindbergh 
(1902-1975), deşi foarte tinar la data t ra
versarii , era t otuş i un pilot cu o temeinică 
pregatire pr ofesiona l ă , dublată de o rezis
tenţă ,f iz ică şi o tenacitate cu totul deose
bite. Invă ţase să piloteze În 1922, urmase 
cu rsuri le a două .şcoli de av ia ţie, dint re 
care ul t ima, aparţ i nînd de Army Air Ser
vice, foa rte pretenţioasă, se deprinsese sa 
zboare pe orice vreme, se călise moral, 
ducînd, o vreme, viaţa grea şi p l ină de 
riscuri a piloţil o r din ci rcur ile aeri ene 
(num iţi de W. Faul kner "sub-eroi, capabi li 
de performanţe extraordinare, dar inu
tile"), iar În perioada imed iat premergă
toare t raversări i, pe cînd era pilot-şef la 
compani a Robertson Air craft , ambiţia de 
a a'sigu ra depl ina regu la ri tate a legaturi
lor poşta l e dintre St . L.uis şi Chicago Îi 
adusese renumele de "Safe Mai l" . Intrînd 
în competiţ i a pentru' premiul Orteig 
(25 000 de dolari la t raversarea At lant icu
lui ). încă necucerit după opt an i de la În
f ii nţare, Lindbergh era, poate , pent ru cei 
mai mulţ i , un outsider. Va demonstra 
contrari ul , zburînd singur în av ionul său 
6200 km, 33 de ore ş i 30 de minute, fără 
radio , fă ră echipament că l duros, făra să 
se mişte şi f ără măcar sa aţipeasca, 
orientîndu-se doar du pă indicaţiile apara
telor de bord şi har ta înt insă pe genunchi 
şi calcul î ndu -şi deriva du pă direcţ i a va lu
rilor unu i ocean peste care "Nancy Four" 
a lui Read t recuse În salturi mic I, iar "Vic
kers"-ul lui Alckok si Srown "sarise" doar 
din Terra Nova În 'Ir landa, rupîndu-se la 
aterizare, un ocean ca re îi Învinsese pe 
Wellman (pe "Am erica") , L.ocatelli (Dor
nier Wal) , Hawker şi Gri eve (Sopwith) ş i 
acoperise cu apele sale "L.'Oiseau Slanc" 
(L.evasseur), t ragînd-o În adîncuri cu 
echipaj cu tot (Nungesser şi Coli). 

"Spirit of St. L.o uis" a decolat spre Pa
r is în di mineaţa zilei de 20 mai 1927, ora 
7.52 (12.52 GMT), de pe ROOSEVEL T 
FIELD (New York ). rul Ind pe o pistă Îmbi
bată cu apă p reg a t ită de ş i pentru faimo
sul amira l Byrd , În acelaşi scop , şi oferită 
de acesta lui L.indbergh, cu un deplin 
fair-play. A fost un adevarat "scramble" 
determinat de un buletin meteo favorabi l 
din ziua precedentă, care anunţa timp 
fru mos pe cea mai mare parte a traiectu
lu i. L.a 9.40 (14. 40 GMT) Ryan NY-P sur
vol a Ha li fax (New Scotland), zbur înd spre 
NE pentru a at inge paralela de 50" p e 
care avea sa o urmeze pÎna În Ir landa. In
tîmpinat pe neaştepta te de o furtuna de 
zapadă, prin care a zburat , Încercînd me
reu să scape, vreme de 4 ore, Lindbergh 
a avut pri mul "moment greu", gîndin-
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flc,ndu-s pe~' ~ I 
inainte de a se . 'le'eo: 
larg vede ghe;ar :J J: 1 
fie frig, insa cabina '~ 
suporte mal usor, ''1 
zboara deasupra no' c 
Într-u n automool ce 
st rada . in zo" mmere, 
poviţa ii livrează putern 
a fost al do ilea .,mofT' 
Undbergh s-a gindit sa 
renu nţat im ediat ce 5 
este prea tîrzi u Spre:J 
băr ci de pescuit goa e 
serva un om o ocoles:e 
"lnteresÎndu-se" daca s 
cel bun spre Ir landa ' . 
"Poate nu ma auz ise C 

sem. Se zg îia numai la ' 
zut c ă sînt doar vreu' 

L.a 17.00 GMT zareSle 
Întunecata a unu i ţar m 
boara cît mal jos. să , 5 
se afla , iar ţăr mul aLs' 
c are l-a recu noscut rr 
atunci cel mai frumos 
care-I văzuse vreoda:a 
Ang lia trece la mica 'o 
cu amarâciune ca ~ 
seama . Se însela ... Ine 
Cherbourg " - a n unţa c 
jurnalelor pari Ziene de 
sub tipar la ora 21 G ,
itori ai cap italei franc 
ajungă la aeroportul ~e 
lui "Spirit of St L.OU IS 
bl ocaţi pe drumUril e de 
zile Parisului. .. SPir it o' 
brusc din Întunellc, a 
ţim e, straluci nd În lu 
Lindbergh lanseaza o 
trei turu" de pistă alE 
parcă ş i-a r fi Închelal L 

zonă .. Şi atunCI , cel 1 
s-au repez it. to ţ i o dati 
venit! Era 21 mai 192 
minute, iar tinăru l blon 
extenuat, care tocma ' , 
zbor . de d incolo de At ,a 
inta să s pu n ă doar 
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Acest avlon cu geometrle variabilil a 
fost pentru prima data prezentat public 
de zlua aviatiei sovietlce la '9 iulie 1967, 
pe aeroportul Domodevo din Moscova. 
Zborul demonstratlv a fost executat 
atunci de catre pllotul de incercare 
Alexandr Fedotov, multlplu recordman 
Mondla!. Exista mai multe varlante con
structive, dintre care putem mentiona 
urmatoarele: 

MIG-23. Varlanta originala prezentata 
la demonstratla menjionata. Trecerea 
arlp .or din pozilia rabatala in cea pliata 
s-a facut atunci in circa 4 secunde. 

MIG-23S. Aceasta versiune are cea 
m larga raspindire. Ampenajul orizon
lal a fosl reproieclat, realizindu-se 0 dis
tanla mal mare inlre el ~i aripl. Datele 
tehnice se vor referl la aceasta varlanta. 

MIG-23U. Aceasta varianta poate II 
utilizata pentru ahtrenament ~I ~coalii, 
dar ~I In mlslunl de lupta avlnd doua 
locuri. Cel din spate este supralnaltat ~I 
este dotal cu un periscop pentru vedere 
In spate. 

MIG-23Se. Este Identic ,cu varlanta S, 
exceptind aparatura de bordo 

MIG-23D. Prlnclpala caracteristlca a 
acestei variante este bolul modlflcat 
pen' m! iuni de atac la so!. Arlpile au 0 
any gur, marlts 

lala prlnclpalele caracterlstlcl tehnlce 
ale varlanlei S; 
Lunglme lola Is 16,80 m 
Arvergura 

(cu arlplle intinse) ' . .. 14,25 m 
(cu arlpile pllale) .. .•..... 8,17 m 

ureutate estimatii 12700-15000 kg 
V eza maxima 

la I a1tlme . . .. 2,3 Mach 
eza maxima 

la nlvelul marll 1,1 Mach 
Flaza de aCliune . 960 km 

P, ,urlle modelului de avlon au fost 
eal zale ulilizind desenele revistel "Kri

od na" din U.R.S.S. 
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Acest avion cu geometrie variabilă a 
lost pentru prima dată prezentat public 
de ziua avlallel sovietice la '9 Iulie 1967, 
pe aeroportul Domodevo din Moscova. 
Zborul demonstratlv a fost executat 
atunci de către pilotul de incercare 
Alexandr Fedotov, multiplu recordman 
mondial. EXIsta mai multe variante con
strucllve, dintre care putem menliona 
următoarele: 

MIG-23. Varianta originală prezentată 
la demonstra\la menlionată. Trecerea 
ar 1I0r din poziţia rabatată in cea pUată 
s-a făcut atunci In circa 4 secunde. 

MIG-23S. Această versiune are cea 
mal largă răspindire Ampenajul orizon
tal a lost reprolectat. realizindu-se o dis
tanţă mal mare Intre el şi aripi, Datele 
tehnice se vor relerl la aceasta variantă. 

MIG-23U. Această variantă poate II 
.Itllizată pentru ahtrenament şi şcoală, 
dar şi 'o mi luni de luptă avind două 
ocurl. Cel din spate este suprainălţat şi 

este dotat cu un periscop pentru vedere 
spate. 
MIG-23SE. Este Identic cu varianta S, 

axcepllnd aparatura de bord. 
MIG-23D. Principala caracteristică a 

cestel varlanle este botul modllical 
pent ' . atac la sol. Aripile au o 
anv 

lală prlnclpalale caracteristici tehnice 
e variantei S: 

Lungime tolală . 
AnvergurA 

(cu aripile intlnse) . 
(t'U rlplle pllale) 

Greut.le estimată 
leza maxima 

I inrilUme 
eza maxl:na 

16,80 m 

14,25 m 
8,17m 

12700-15000 kg 

2,3 Mach 

la nivelul mărII 1,1 Mach 
ază de acţiune . 960 km 
P anurlle modelului de avion au 'asI 

zale ullllz,nd desenele revistei "Krl
d na d U.R S.S. 

G-G 
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SIMULA TORUL RC 
PE viNT SI. PE VALURI 

- -u~aru trecut v-am prezentat un 
~:-a- -n BASIC. care transpus pe un 

-- :-_ ato' personal va permite sa va an-
n - .ederea partlclpari i la un con-

- 15 de r-,omodele telecomandate. clasa 
F1 La inceput am considerat 

c navlgatle ideale: apa linl,'?tita, 
fara vint sau curenti laterali. 

Jl tate . lucrurile nu stau intot
t' Oaca in ziua de concurs apa 
ag t 'a de vgluri. ambar catla noastra 

, '1 'Ita cind la dreapta. cind la 
')'1 I , conducerea ei printre ballze 
-e IT .:t mai com plicata . La fel stau 

;' _, e eilca in zona de concurs bate un 
'n' 2' _ral. ambnrcati a va fi deplasata 

"' rpnt in directia vintului , pe 0 por-
• -e c t. aseu aceasta poate chiar sa ne 
~. dar pe alte portiuni , cite efortur i 

::> a 0 mentine pe dlrectiel Oacil avem 
c' sa fi e si vint si valur i, atunei 

'Sha pilotului este pusa 10 gren in
II 

C; ne pregatim deei sa i nfruntam 
_este conditil vitrege. Pe apa nu Ie pu

.~~ ,wea "Ia comanda", in ziua hota rita 
-;'U antrenament. in schimb Ie putem . 1'- re lativ simplu, de 10 consola eal

r al ulu i, care poale f.i invatal sa Ie $i-
~z Sa vedem cum. 

1. Vint puternic in rafale 
P, '1tru a crea "vintl.l l" se vor introduce, 

- programu l de baza deja existen t, urma
" 'ele irstructiuni supl imentare: 
&2' LET C 3 

'-0 "ET 0 ~ 3 
• ~ .ET S = 0 
325 n S = S + 1 

e I "~S(X-131) \ 4 THEN GO TO 24 

rectiile, deranjind bunul mers al ambarca
tiei noaslre, poale Ii creal cu urmatorul 
sel de instructiuni, care se adauga la pro
gramul de baza : 
180 LET S = 0 
305 L.ET S = S + 1 
400 IF ABS(X-131) < 4 THEN GO TO 43 o . 
410 LET E ~ (INT(RNO'5))-2 
420 IF INT(S/4) = S/4 THEN L.ET X = X + 
E 
430 L.ET F = (INT(RNO' 5)) - 2 
440 IF INT(S/ 4 + 0.5) = (S/4 + 0 .5) 
THEN LET Y = Y + F 
450 PL.OT X,Y 

Din nou, sa vedem cum putem modi
lica lorta siisau Irecvenla valurilor . Oaca 
vi se par prea mari, inlocuill expresia 
(INT(RNO' 5))-2 prin (INT(RNO. 3) )- 1, 
atit in 410, cit si in 430. Oaca Ie dOrlli si 
mal mari , atunci inlocUitl in ambele in
strucliuni cu (INT(R~IO· 7))-3. Oaca do
rili val uri mai dese, inlocu iti in 420 ex
presia S/4 cu S/2 in ambele parti ale ega
IItatii, iar in 440 pe (S/4 + 0,5) = S/4 + 0 
.5 prin 1~IT(S/2) O S/2 ; daca, din contra, vi 
se par prea dese, inlocuili in 420 pe S/4 
prin S /6 'sau S / 8, iar in 440 la leI. 

Oaca dorili sa aveli si vint si val uri, veli 
- introduce in programul de baza ambele 
pachete de instrucliuni (evident, scriind 0 
singura data instrucliunile 180 si 305 
care sint comune). $i atunci sa va vedem! 

Va urem succes! Sa stili ce veti ave a 
nevoie de aceasta urare, pentru ca pilota
rea se va dovedi a nu Ii deloc usoar!!. Un 
ultim slat: macar pentru primele antrena
mente, pe vint sau pe valuri, lasati in in
structiunea 150 din programul de baza 0 
valoare mariclca pentru J. 

NT (S/5) 'S/5 THEN GO TO 24 3. Introducerea programului 
·'X.=X+ C 

:..T Y '" Y + 0 
"LOT X, Y 

~\J aceste InSlructiuni introduse, am
catla noastr8 va Ii impinse, pe tot par-

..J'sul traseului, de catre un vinl din 
s .. 1-vest. Oa.eil vintul vi se pare prea pu
C'" e, inlocu itl in instructlunile 160 si 17 
Z pe 3 eu 2 sau chi ar eu 1. lar daca , din 
:ontra, sinteti ,un "as" al piiotalUlui, inlo
c_ tl in instructiunea 320 pe S/5 cu S/4 
sau cu S/3, in ambele parti ale inegalita-

Ev,dent, putem modilica si dl rectia vin
_ U' nu numai tarla sa, inloculnd va lorile 

a" DUlte in Instructlunile 160 $1 170 ast
'e 

pentru vint dlrl vest C 4 51 0 " 0 
pentru vint din sud C 0 ~I 0 = 4 

- pentrLl vin! din sud-est· C = -3 Sl 0 = 
3 
_ pentru yin! din est · C = - 4 $i 0 " 0 
- pentru vint din nord-est C = - 3 si 0= 

- 3 
pentru vint dill nord ' C = 0 si D = - 4 
Dentr u vint din nord-vest : C = 3 si 0 = 

3 

~. Valuri puternice 
;::'eetul unor valuri ce yin din toate di-

Banuim ca programul de baza 11 avell 
deja pe 0 caseta de pe care il intrqducet l 
pe calculator prin LOAD "nume". Inainte 
de a lace aceasta, scrieti pachetul de .in
structiuni corespunzatoare vinlului si 
"salvati-I e" si pe ele pe caseta sub un alt 
nume, de pilda "VI NT". $tergeti memoria 
si proeedati la lei cu instructiunile pentfu 
valuri, Re care Ie veti salva sub numele 
"VAL.". in zi ua antrenamentului, incareati 
programul de baza si laceti eiteva trasee 
"de aeomodare". Dati apqi de pe tasta
tura comanda MERGE "VINT" si pornlti 
casetolonul. L.a aparitia O.K.-ului, progra
mul complet este gata. Oaea mai apoi do
riti sa introduce\i si valurile , atunci dal ' 
inca 0 data MERGE "VAL," si incarcatl -I 
peste programul deja existent. la sa Vp 

'dem, merge? 

LlVW MIHAIL SALOW 

Erata 
ERATA. in Inslrucllunea 270, prl. 

mul semn: se inlocul~le cu ; decl: 
270 PRINT AT 11, 13; "Tlmpul:" 

in Inslrucllunea 2420, slmbol OS se 
'nlocul~le cu 0$, decl: 2420 IF 0$ 
,,1" THEN GO TO 3000. 

SERVOCOMUTATOR 
Posesorii statiilor de telecomanda proportionale au nevoie de multe ori ~ i 

comanda tot-sau·nimic (pentru pornirea-oprirea unui electromotor, bec et 
Schema alaturata, relativ simpla, realizata cu dow circuite integrate I, 

CMOS (produse in mod curent de Microelectronica), are dteva avantaje rem 
bile: 
- consum extrem de mic (circa 0,15 rnA dnd releul nu e actionat), consumul l 
tajului fiind practic cel al releului; 
- prag de actionare foarte precis. neexistind posibilitatea unui regim tranzi! 
- fiabilitate ridicata ~i imunitate la perturbatii (nu este necesara decuplarea cu 
densatoare a sursei de alimentare). 

Schema folose~te 4 porti SAU- NU (cuprinse in circuitul MMC4001, CD 
etc.), din care 3 pe post de inversoare ~i 4 porti $I-NU (circuitul MMO 
CD4011 etc.). Grupul R-C creeaza 0 constanta de timp ce determina pragt 
basculare al bistabilului R-S, realizat cu ultimele dow porti $I-NU. in ab~ 
semnalului la intrare cele do.w ie~iri ale bistabilului sint A = 1, B = 0 (datorita 
densatorului Cl). Frontul pozitiv al impulsului de comanda determina incepere 
carcarii condensatorului C prin semireglabilul R. Analizind starile logice in fie 
situatie, constatam ca: 
a) daca impulsul de comanda dureaza mai putin dedt timpul de incarcare a 
densatorului, bistabilul basculeaza (A = 0, B = 1) pe frontul descrescator al in 
sului. Tranzistorul neprimind curent in baza, releul nu va fi actionat; 
b) daca impulsul de comanda e mai lung dedt timpul de incarcare a condensa' 
lui, nu se va produce basct,!larea, releul raminlnd anclan~t, situatie ce ramil1E 
schimbata pina la aparitia unui nou . impuls, dnd ciclul se repeta. 

Exista, a~dar, un prag bine stabilit, releul fiind achonat doar daca durata in 
surilor depa~~te acest prag. Conectind rezistorul Rl in punctul B, montajl 
functiona invers, adica releul va fi actionat pentru impulsuri mai scurte dedt Vi 
rea de prag. Aceasta proprietate permite utilizarea, pe acela~i canal, a dow C( 

tatoare cu constante de timp Kl ~i K2 diferite. Presupunind Kl < K2, primul cc 
tator va folosi ie~irea B, al doilea ie~irea A. Intra rile de semnal se leaga in pal 
Daca durata impulsului de comanda "t"este t > Kl ~i t < K2, niei un releu nu 
actionat. Pentru t < Kl e actionat primul releu, pentru t > K2 al doilea, Pl 
transmite, a~dar, doua comenzi tot -sau·nimic pe acela~i canal. 

Pentru u~urinta constructiei se dau alaturat cablajul ~i dispunerea pieselor. 
seele punctate reprezinta conexiuni realizate pe cealalta fata a placutei; mai ~ 
este utilizarea unui cablaj stratificat dublu placat. Valorile pieselor nu sint cri 
Singurul reglaj este cel al constantei de timp, semireglabilul R inlucuindu·se ( 
rp7istenta convenabil aleasa , in jur de 60 k!1. 

+"BV FLORIN D, 

R, = 15k 
[, = 1,5nF 

[2. [J =1OnF 
[ =47nF 
01" 1N4()01, 'k 
T, = B[ 107, .~ 

SIMULATORUL Re 
~ ... _t'~"' •• , A 

~~ 1WNT ŞI . PE VALURI 
-~~aru trecut v-ar!' prezentat un 

'- BASIC care t ~nspu s pe un 
pE'fsonal va perrr ,t" sa va an
.',de"ea parliclpa' la un con
'. Jmodele telecomandflte. clasa 

. La inceput <1"1 considerat 
mh 'gaţle Ideale: apa 1In',$tlta, 

fara vint sau curf'nţi laterali 
1 tnte. lucruril e nu stau intot

Da ca in ziua de concurs apa 
'3 de v1lurl. ambar ca\,;) noastra 
. 1ta cind la dreaptd . cind la 

conducerea ei pmltre ballze 
t mal com plicata . La fe l stau 

ee: lca in zona de concurs bate un 
• '11. ambnrcaţi a va fi deplasata 
ert in direcţia vîntului , pe o por

- r 'aseu aceasta poate chiar sa ne 
",r pe alte po rţiu ni, cite eforturi 

menţi n e pe direcţiei Daca avem 
sa fi e şi vint şi valu ri. atunci 

l piiotuiui este pusa la grea irr 

pe pregatim deci sa infruntam 
e condiţii vitrege. Pe apa nu le pu
l.0i! "Ia comanda", in ziua hota rita 

.: J antrenament. in sch'mb le putem 
relativ simplu. de la co nsol a cal
'lU I. care poate f.1 Învaţat sa le si-

ez Sa vF;d"m cu m, 

1. Vint puternic in rafale 
.... '!tru a creii "vintu l" se vor Introduce, 

rogramul de baza deja eXistent. urma
ele nQrucţluf11 supl imentare. 

lET C - 3 
lET O = 3 
r"' S 0 
rS=St 1 

.~ liS(X-131) 4 THEN GO TO 24 

I~II (S/5) S/5 THEN GO TO 24 

·X-Xt C 
.. fY=Yt D 
LOT X, Y 

u aceste Instrucţiuni introduse, am-
caţ.a noastra va fi impinsa, pe tot par
Sul traseuluI , de catre un vint din 
-.est. Da.ca vintul v. se pare prea pu

Inlocuiţi in Instrucţlunrle 160 şi 17 
~ ; e 3 cu 2 sau chiar cu 1. Iar daca , din 
ot1tra sînteţi un "as" al piiotaJului . Înlo

::" in Instrucţiunea 320 pe S/ 5 cu S/4 
sa" cu S/3. in ambele parţi ale Inegallta-

Ev'dent, putem modifica SI dlr ecţ.a vin
'u li nu numai tAria sa, inlocu.nd valorile 

.. ou,te În instrucţ iunil e 160 Ş' 170 ast
e 

; 

'.E'ntr u vint d.n vest C 4 5' D . 0 
::>ent ru vînt din sud C 0 Ş' D = 4 
::>enm. vint din sud-est C - -3 Ş' O . 

_ pentru vînt din est C = -4 Ş I D = e· 
pentru vînt din nord-est C = - 3 ŞI 0= 
-3 
pentru vînt din nord C = 0 şi 0 = - 4 
pent. u vînt din nord-vest : C = 3 şi O " 

Valuri puternice 
"'ectul unor valuri ce vin din toate dl-

recţiile, deranjind bunul mers al ambarca
ţ.er noastre, poate fi creat cu urmatorul 
set de instrucţiuni , care se adaugă la pro
gramul de bază : 
180 LET S = 0 
305 LET S = S t 1 
400 IF ABS(X- 131) < 4 THEN GO TO 43 
o 
410 LET E ~ (INT(RNO'5))-2 
420 IF INT(S/ 4) = S/4 THEN LET X = X t 
E 
430 LET F = (INT(RND' 5)) - 2 
440 IF INT(S/ 4 t 0.5) = (S/4 t 0 ,5) 
THEN LET Y = Y t F 
450 PLOT X,Y 

Din nou , sa vedem cum putem modi
f ica forţa Si. sau frecvenţa valurilor . Dacă 
VI se par prea mari, inlocuiţl ex presia 
(lNT(RND· 5)\-2 prin (INT(RND· 3) )-1, 
atît in 41 e:. cit ş i in 430, Daca le do"ţi şi 
mal mari , atunci inlocu.t. in ambele in
strucţiu ni cu (INT(R~IO' 7))-3, Dacă do
fiţi valUri mai dese, inloc u.ţi În 420 ex
presia S/4 cu S/ 2 În ambele părţi ale ega
I 'taţii , iar În 440 pe (S/4 + 0,5) = S/4 t 0 
.5 prin INT(S/2) n S/2: daca, din contră, vi 
se par prea dese, Înlocuiţi În 420 pe S/4 
prin S /6 sau S /8, iar În 440 la fel. 

Daca doriţi să aveţi şi vint şi valuri, veţi 
. In troduce În programul de bază ambele 
pachete de instrucţiuni (evident, scriind o 
sin gura data instrucţiunile 180 şi 305 
care sînt comune) , Şi atunci sa vă vedem! 
Vă urăm succes! Să ştiţi ca veţi avea 

nevoie de aceasta urare, pentru că pilota
rea se va dovedi a nu fi deloc uşoară , Un 
ultim sfat : macar pentru primele antrena
mente, pe vînt sau pe valuri, lăsaţi În in
strucţi unea 150 din programul de bază o 
valoare maricica pentru J . 

3. Introducerea programului 
Banuim ca programul de baza il aveţi 

deja pe o caseta de pe care ÎI intrQduceţ, 
pe calculator prin LOAO "nume" , Inainte 
de a face aceasta, scrieţi pachetul de .In
s trucţiuni corespunzătoare vîntului şi 
"salvaţi-le" şi pe ele pe caseta sub un alt 
nume, de pilda "VINT". Ştergeţi memoria 
şi procedaţi la fel cu Instrucţiunile pentru 
valuri, Re care le veţi salva sub. numele 
"VAL", In ziua antrenamentulu., Incarcaţl 
programul de baza şi faceţi cîteva trasee 
"de acomodare" , Daţi apQi de pe tasta
tura comanda MERGE "VINT" şi porniţ i 
casetofonul. La apariţia O,K,-ului , progra
mul complet este gata, Daca mai apoi do· 
riţi sa introduceţi şi valurile , atunci daţ , 
inca o data MERGE "VAL" şi Încarcaţ, ·, 
peste programul deja existent. Ia sa Vf' 

·dem. merge? 

LIVIU MIHAIL 8ĂLO/U 

Erata 

ERATĂ. in Instrucţiunea 270, pri
mul semn: se inloculeşte cu ; deci; 
270 PRINT AT 11, 13; ,,11mpul:" 

in instrucţiunea 2420, simbol OS se 
Inloculeşte cu 0$, deci: 2420 IF 0$ 
,,1" THEN GO TO 3000. 

SERVOCOMUTATOR 
Posesorii staţiilor de telecomandă proporţionale au nevoie de multe ori şi 

comandă tot·sau·nimic (pentru pornirea- oprirea unui electromotor, bec et 
Schema alăturată, relativ simplă , realizată cu două circuite integrate 1. 

CMOS (produse În mod curent de Microelectronica), are cîteva avantaje rem 
bile: 
- consum extrem de mic (circa 0,15 mA cînd releul nu e acţ ionat ) , consumul , 
tajului fiind practic cel al releului; 
- prag de actionare foarte precis, neexistînd posibilitatea unui regim tranzit 
- fiabilitate ridicată şi imunitate la perturbaţii (nu este necesară decu plarea cu 
densatoare a sursei de alimentare) . 

Schema foloseşte 4 porţi SAU- NU (cuprinse În circuitul M MC400l, CD 
etc.) , din care 3 pe post de inversoare şi 4 porţi ŞI-NU (circuitul MMCt 
CD4011 etc.) . Grupul R- C creează o constantă de timp ce determină pragI 
basculare al bistabilului R- S, realizat cu ultimele două porţ i ŞI-NU , in ab, 
semnalului la intrare cele două ieşiri ale bistabilu lui sînt A = 1, B = O (datorită 
densatorului CI), Frontul pozitiv al impuls ului de comandă determină Începere 
cărcării condensatorului C prin semireglabilul R. Analizînd stările logice În fie 
situaţie , constatăm că; 
a) dacă impulsul de comandă durează mai puţin decît timpul de Încărcare a 
densatorului, bistabilul basculează (A = O, B = 1) pe frontul descrescător al in 
sului. Tranzistorul neprimind curent În bază, releul nu va fi acţionat ; 
b) dacă impulsul de comandă e mai lung decît timpul de Î ncărcare a condensa 
lui , nu se va produce bascularea, releul rămînînd anclanşat , situaţie ce rămÎ!lE 
schimbată pînă la apariţia unui nou . impuls, cînd ciclul se repetă, 

Există , aşadar, un prag bine stabilit , releul fiind acţionat doar dacă durata in 
surilor depăşeşte acest prag. ConectÎnd rezistorul R l În punctul B, montajl 
funcţiona invers, adică releul va fi acţionat pentru impulsuri mai scurte decît Vi 

rea de prag. Această proprietate permite utilizarea, pe acelaşi canal, a două ce 
tatoare cu constante de timp Kl şi K2 diferite. Presupunînd K l < K2, primul ce 
tator va folosi ieşirea B, al doilea ieşirea A. intrările de semnal se leagă În pal 
Dacă durata impulsului de comandă "t" este t > Kl şi t < K 2, n ici un releu nu 
acţionat, Pentru t < Kl e actionat primul releu, pentru t > K2 al doilea. Pl 
transmite, aşadar, două comenzi tot·sau·nimic pe ace laş i canal. 

Pentru uşurinţa constructiei se dau alăturat cablajul şi dispunerea pieselor. 
seele punctate reprezintă conexiuni realizate pe ceala l tă faţă a plăcuţei; mai t 
este utilizarea unui cablaj stratificat dublu placat. Valorile pieselor nu sînt cri 
Singurul reglaj este cel al constantei de timp, semireglabilul R inlvcuindu·se ( 
yp"istentă convenabil aleasă . În jur de 60 kll . 
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PREOROCU ANDREI, Bueure~ti. in
cercat i sa va adresati autorilor planu
rll or respective , scriind pe adresa re
vlste i. 
MOROIANU CORNEL, rulcea. L.uati 
legatura cu conducatorul cercului de 
navomodele de la Casa Pionierilor 
din ora~ul dv. Veti fi ajutat. 
GAVRILA . ADRIAN-DANIEL, Foc,anl. 
Daca planurile automobilului FIAT T 
1905 sint loarte vechi sau originale, 
avind sulicient de multe detalii ~i 0 
lorma grafica corespunzatoare, desi
gur ca pot Ii publicate. Textul ce in
sote~te planurile trebuie sa cuprinda 
o notila istorica, datele tehnice ~i 
eventuale indicatii pentru realizarea 
modelului. 
ACHEAUA CONSTANTIN DUMITRU, 
Str. M. Emlnescu 962, comuna Ber
ceni, Sectorul Agrlcol IIlov 8269, 
cauta numarul experimental din 1983 
~i nt. 1/ 1984 (2) , pentru care olera 
3/1984 (4), 4/ 1985 (9) , 4/1986 (13) ~i 
1/1987 (14). 
NICOLAE SORIN, Str. Nuculul 6, 
2200 Bra,ov, cauta toate numerele 
dintre 1/ 1983 ~i 4/ 1985. 
LUCA ~TEFAN, Cralova. V1 ave a lun
gimea de 7,77 m, latimea de 7,77 m, 0 
greutate de 2 180 kg. Avea 0 raza de 
actiune de 208 km, cu 0 viteza de 
circa 560 km/ h, liind propulsata de 
catre un pulsoreactor. 
TONECHI VOICU, Tlml,oara. Tehno
logia de realizare a revistei nu ne per
mite sa publicam postere color pe pa
gina de mijloc. Vom line seam a de 
dorinlele dv. 
DAMIAN MARIUS, Constanla. Pentru 
Ralale detinem loarte multe lotografii 
color. Poate delineti dv. planurile. 
Pregatim in schimb concurentul aces
tui avion, EAP. 
CHI~ DORIN-Oradea. Pen-elope lace 
parte din programul naval britanic 
pentru 1932- 35. A participat la actiu
nile de lupta legate de ocuparea Nor
vegiei in 1940, a escortat ' convoaie 
pentru Malta in 1941 ~i 1942, a luat 
parte la anqaiamentele navale in gol
ful Sirta in- 1942, a participat la es
corta navelor de debarcare din Sicilia ' 
in 1943 ~i a lost sculundata la 18 le
bruarie 1944 de catre submarinul U 
410. Acesta va Ii ~i el distrus la rindul 

lu i la 11 mar tl e 1944. Pl anul mentio
nat de dv cuprinde toate datele teh
nice necesare pentru construclia mo
delului. 
PARASCHIV CODRIN-ANTONIU, 
la~i. Din cele 10 nave celebre pe care 
ni Ie solicitali, nu avem nici una in 
pregatire. Poate avionul. 
MULlCZ PETER THOMAS, Tlml,oa
ra. Va mullumim pentru sugestii. Am 
transmis colaboratorilor no~tri ideea 
de a ne oferi spre publicare nu numai 
locomotive, ci ~i vagoane. 
COTOTROGEA DANIEL, Gura Vali. 
Noi nu putem transmite scrisoarea 
dv. incercali singur. 
SORESCU Constantin, Bueure,ti. 
L.uati legatura telelonic cu redactia. 
KIRALY SANDOR, Satu Nou, Bra,ov. 
Cautam ~i noi un constructor ~i pla
nuri deja realizate de motoare cu 
aburi pentru navomodele. 
PUZLAI MARIUS, Salonta. Nu sintet l 
singurul care solicita planurile avioa
nelor lui Vlaicu. L.e vom publica. 

Luerarea "Materlale compozlte" a gen. 
. mal or dr. Ing. ~telan Ispas, Edltura Teh
nlca, 1987, vine d umple un gol In lItera
lura roman a de speelalltale. Prezentlnd 
lehnologlile de reallzare ,I malerlalele 
"de ultima ora" din domenlul construcllI
lor aerospallale, carle a poale II de un 
real 10101 luluror celor ce lucreaza in do
menlu, dar ,I modell,lIIor. 

Eleelulnd prln Ind,1 natura paslunll 
lor 0 munea de plonleral, modell,tli de 
perlormanla pot gasl In acealla lucrare 
mulle raspunsurl la Inlrebarlle: cum sa 
reallzez un model mal u,or, mal rezls
lenl, mal competltlv. Majorllalea dalelor 
din lucrare slnl penlru prima dali publl
cale in IImba romina, ele IIind rezullalul 
unel ample acllvllall de slnleza a lule de 
artlcole de slrlcla speclalilale. Pulell 
gasl cele mal Imporlanle caraclerllllci 
lehnlco-lIzlce ale malerlalelor, relele, 
compozllll, reglmurl de lucru, lehnologll. 
(C.C.). 

Redactor-tet Ing. lOAN ALBESCU 
Redactor-tef adjunct prof. GHEORGHE BADEA 

GAVRILA NICOLAE, Str. Cazarm ii. 
bl. lA, sc.A, et. 3, ap. 16, Caranse~ 
1650, judelul Cara,-Severln, sch imba 
nr. 1/ 1984 ~i 2/ 1986 contra 2/ 1985, 1 
~I 4/ 1986. 
MAXIM MARICEL, TAcLAuANU MI
HAIL, Galall, Distrugatoarele roma
ne~ti din clasa "R" sint in rezerva 
noastra de plan uri ~i au sa apara , Nu 
insa loarte curind. 
MIHAl ANDREI, Bd. 1 Decembrle 
1918 nr. 44, BI. MP 1, ap. 2 seclor 3, 
Bucure,tl, dore~te sa colaboreze pe 
teme de avialie. Of era colectii com
plete ale revistei MODELlSM, lotogra
Iii, planuri, articole la schimb. 
PAHONTU FLORIN, Galall. Ali inva
lat foarte bine structura submarinului. 
Invalali acum ~i pulin desen tehnic. 
OPREA CATALIN, Clmpulung Maldo
venesc. Va mullumim pentru sugestii. 
Din pacate nu putem sa va sprijinim 
in procurarea carli lor solicitate. 
GROzAVESCU RAZVAN, Tlml,oara. 
Elicopterele solicitate sint in lucru. 
MACARIE DOREL, Voluntarl. Am 
transmis datele lurnizate cu amabili
tate de dv. Ideea de a prezenta blin .. 
datele participante la marea batalie 
de la Kursk din '1943 este interesanta. 
Va multumim. 
~TEFANCU CHRISTIAN, Aleea T. 
Neculal 39, bl. 959, sc. 0, et. 2, ap. 7, 
la,1 6600, dore~le sa corespondeze 
pe teme modelistice. Programul poate 
Ii implementat ~i pe calculatorul dv. 
A~teptam scheme ale unor dispozitive 
realizate practic, pentru model ism. 
ANDREI CONSTANTIN, comuna le
dera, Str. Ruda 304, cod 0272, judelul 
Dlmbovlla, dore~te sa corespondeze 
pe teme de aviatie. 
MORA ALEXANDRU, Slnlcolaul Ma
re. Submarinele moderne sint de cu
loare neagra, cu unele variatii de 
nuante catre gri. Nu detinem planuri 
de spargatoare de ghea\a. 
MU~AT TEODOLINDA, Bucure,U. 
Calculatoarele personale nu pot fi 
inca achizitionate din comer1ul socia
lisl. Ele au intrat insa in dolarea case
lor pionierilor, a diverselor institu!ii 
socialiste. Rubrica de programe de si
mulare pentru model ism va continua 
sa apara atita timp cit primim noi ~i 
noi colaborari. 
BACHUS HELMUT, SIr. Arbac 20, bl • 
28, el. 3, ap. 15, Tlml,oara, dore~te sa 
gaseasca primele 10 numere ale re
vislei. 
FLUERA$ LUCIAN, Str. Republlcll 10, 
bl. J, et. 4, ap. 19, 1976 Slnlcolau 
Mare, judelul Tlml" dore~le sa cores
pondeze pe teme modelistice. 
CRISTEA VASILE, Cloroglrla. Princi 
palul scop al publicarii fotograliilor ~i 
ilustra\iilor alb-negru sau color este 
de a fi utile celor ce do rase sa con
struiasea macheta respectiva. 
NEAGU BOGDAN, Str. Vlctorlel 46, 
bl. 11, Ie. 2, ap. 21, Bralla, eod 6100, 
dore~te detalii pentru cuirasatul Ya
mato. 
PRELIPCEANU RADU, Boto,anl. So
lieitarea dv. a lost satisfacuta in acest 
numar . 
VONVEA EMIL, Str. T. Vladlmlrescu, 
bl. 13 EO, el. 4, ap. 15, judelul Hune
doara, dore~te sa corespondeze pe 
teme aero, auto, navo. Olera 0 folo
grafie a lui Yamato contra fotogralii 
de avioane. Dore~te ultimele 10 nu
mere nle revistei . 
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PRE OROCU ANDREI , Bucu reşti. in
c e rcaţ i să va a d resaţ i autorilor planu
fll or respective , scr ii nd pe adresa re
vistei. 
MOROIANU CORNEL, rulcea. Luaţi 
l eg ătura cu conducătorul cercului de 
navomodele de la Casa Pionierilor 
din oraşul dv. Veţi fi ajutat . 
GAVRILA , ADRIAN-DANIEL, Focşani. 
Dacă planurile automobilului FIAT T 
1905 sint foarte vechi sau originale, 
avind suficient de multe detalii şi o 
formă grafică corespunzătoare , desi
gur că pot fi publicate. Textul ce in
soţeşte planurile trebuie să cuprinda 
o notiţă istorică , datele tehnice şi 
eventuale indicaţii pentru realizarea 
modelului. 
ACHEAUA CONSTANTIN DUMITRU, 
Str. M. Eminescu 962, comuna Ber
ceni, Sectorul Ag r icol Ilfov 8269, 
caută numărul experimental din 1983 
ş i nr. 1/ 1984 (2), pentru care of e r ă 
3/1984 (4), 4/ 1985 (9). 4/1 986 (13) şi 
1/1 987 (14). 
NICOLAE SORIN, Str. Nuculul 6, 
2200 Braş ov, cau tă toate numerele 
dintre 1/ 1983 şi 4/1985. 
LUCA ŞTEFAN, Craiova. V1 avea lun
gimea de 7,77 m, l ăţimea de 7,77 m, o 
greu tate de 2 180 kg. Avea o rază de 
acţ iune de 208 km, cu o vit eză de 
circa 560 km/h, fiind propulsată de 
căt r e un pulsoreactor. 
TONECHI VOICU, Tim işoara. Tehno
logia de realizare a reviste i nu ne per
mite să publicăm postere color pe pa
gina de mijloc. Vo m ţin e seama de 
dorinţele dv. 
DAMIAN MARIUS, Constanta. Pentru 
Rafal e deţin em foar te multe fotografii 
color . Poate deţin eţi dv. planuril e. 
Pr egătim in schimb concurentul aces
tui avion , EAP. 
CHIŞ DORIN- Oradea. Penelope face 
parte din programul naval brita nic 
pentru 1932- 35. A participat la acţi u 
nile de l u ptă legate de ocuparea No r
vegiei in 1940, a escortat ' co nvoai e 
pentru Malta in 1941 ş i 1942, a luat 
parte la an qaiamente le naval e În gol
ful Sirta i n' 1942, a partic ipal la es
corta navelor de debarcar e d in Sicilia ' 
i n 1943 şi a fost scu fundata la 18 fe
bruar ie 1944 de c ă t r e submarinul U 
410. Acesta va f i ş i el distrus la ri ndul 

lui la 11 ma rtie 1944. Plan ul me nţ io 

nat de dv C\lprl nde toate datele teh· 
nice necesare pentru construcţia mo· 
delului. 
PAR A SCHIV CODRIN-ANTONIU, 
laşi. Din cele 10 nave celebre pe care 
ni le solicitaţi, nu avem nici una i n 
pregăti re . Poate avionul. 
M ULlCZ PETER THOMAS, Timişoa
ra. Vă mulţumim pentru sugestii. Am 
transmis colaboratorilor noştri ideea 
de a ne ofen spre publicare nu numai 
locomotive, CI şi vagoane. 
COTOTROGEA DANIEL, Gura Văii. 
Noi .nu putem transmite scrisoarea 
dv. Incercaţi singur. 
SORE SCU Consta ntin, Bucureşti. 
L.uaţi legătur a telefonic cu redacţia. 
KIRAL Y SANDOR, Satu Nou, Braş ov. 
Căutăm şi noi un constructor şi pla
nuri deja real izate de motoare cu 
aburi pentru navomodele. 
PUZLA I MARIUS, Salonta. Nu sinteţl 
singurul care solicită planurile avioa
nelor lui Vlaicu. L.e vom publica. 

Lucrarea "Materiale compozlte" a gen. 
. maior dr, Ing, Ştefan Ispas, Editura Teh
nică , 1987, vine să umple un gol In litera
tura română de specialitate. Prezentind 
tehnologiile de realizare şi materialele ' 
"de ultimă oră" din domeniul constructII
lor aerospatlale, cartea poate fi de un 
real folos tuturor celor ce lucreali in do
meniu, dar şi modellştuor. 

Efectulnd prin Insă,1 natura pasiunII 
lor o muncă de plonlerat, modellştll de 
performantă pot găsi In această lucrare 
multe răspunsur i la IntrebArile: cum să 
realizez un model mal uşor, mal rezis
tent, mal competitiv. Majoritatea datelor 
din lucrare 81nt pentru prima datA publi
cate in limba română, ele fiind rezultatul 
unei ample actlvltătl de sinteză a sute de 
articole de strictă specialitate. Puteti 
găsi cele mal Imporlante caracteristici 
tehnlco-flzlce ale materialelor, retete, 
compozitII, regimuri de lucru, tehnologII, 
(C.C,) 

Redactor-.et Ing. IOAN ALBESCU 
Redactor-şef adjunct prof. GHEORGHE BADEA 

GAV R ILĂ NICOLA E, St r, Cazărm l i . 
bl. 3A , sC.A, el. 3, ap. 16, Caransebeş 
1650, judetul Caraş-Severin , sch imba 
nr. 1/ 1984 şi 2/ 1986 contra 2/ 1985, 1 
SI 4/ 1986. 
MAXIM MARICEL, TAcLAuANU MI
HAIL, Galati, Distrugătoarele româ
neşti din clasa "R" sînt in rezerva 
n oastră de planuri şi au să apară , Nu 
Î nsă foarte curînd. 
MIHAI ANDREI, Bd. 1 Decembrie 
1918 nr. 44, BI. MP 1, ap. 2 sector 3, 
Bucureşti, doreşte să colaboreze pe 
teme de aviaţie . Oferă colecţii com
plete ale revistei MODELlSM, fotogra
f ii , planuri, articole la schimb. 
PAHONŢU FLORIN, GalatI. Aţi Învă
lat foarte bine structura submarinului. 
Invăţaţi acum şi puţin desen tehnic. 
OPREA CATALIN, Cimpulung Moldo
venesc. Vă mulţumim pentru sugestii. 
Din păcate nu putem să vă sprijinim 
În procurarea cărţilor solicitate. 
GROzAVESCU RAZVAN, Timişoara. 
Elicopterele solicitate sînt i n lucru. 
MACARIE DOREL, Voluntari. Am 
transmis datele furmzate cu amabili
tate de dv. Ideea de a prezenta blin·· 
datele participante la marea bătălie 
de la Kursk din 1943 este interesantă. 
Vă mulţumim. 
ŞTEFANCU CHRI STIAN, Aleea T. 
Neculal 39, bl. 959, se. D, et. 2, ap. 7, 
Iaş i 6600, doreşte să corespondeze 
pe teme modelistice. Programul poate 
fi implementat ş i pe calculatorul dv. 
Aşteptăm scheme ale unor dispozitive 
realizate practic, pentru modelism. 
ANDREI CONSTANTIN, comuna le
dera, Str. Ruda 304, cod 0272, judetul 
Dimbovita, doreşte să corespondeze 
pe teme de aviaţ i e. 
MORA ALEXA NDR U, Slnlcolaul Ma
re. Su bmarinele moderne sint de cu
loare neag ră , cu unele va riaţii de 
nuanţe către gri. Nu deţinem planuri 
de s pă rgătoare de g heaţ ă. 
M UŞAT TEODOLINDA, Bucureş ti. 
Calculat oarele personale nu pot fi 
Î ncă aChiz iţion ate din comerţul soci a
list. Ele au intrat insă i n dotarea case
lor pion ierilor , a diverselor instituţii 
socialiste. Rubrica de programe de si
mulare pentru modellsm va cont inua 
sa apară atita timp cit pr imim noi ş i 
noi col a bor ă ri. 
BACHUS HELMUT, Str. Arbac 20, bl . 
28, el. 3, ap. 15, Timiş oara, doreşte să 
găsească primele 10 numere ale re
vi stei. 
FLUERAŞ LUCIAN, SIr. RepublicII 10, 
bl. J, et. 4, ap. 19, 1976 Slnlcolau 
Mare, judetul Tlml" doreşte să cores
pondeze pe teme modelistl ce. 
CRISTEA VASILE, Cloroglrla. Pr inci
palul scop al publică rii fotografiilor şi 
ilu st r aţiilor al b-negr u sau color este 
de a fi utile celor ce doresc să con
struiască macheta respectivă. 
NEAGU BOGDAN, Str. Victoriei 46, 
bl, 11, l e. 2, ap. 21, Brilla, cod 6100, 
doreş te detalii pentru culrasatul Va
mato. 
PRELIPCEANU RADU, Botoşani . SO
licitarea dv. a fost sati sfăcută În acest 
număr. 
VONVEA EMIL, Str. T. Vladlmlrescu, 
bl . 13 EO, el. 4, ap. 15, judet ul Hune
doara, dor eş te sa corespondeze pe 
teme aero, auto, navo. Oferă o foto
g rafi e a lui Vamato contra fotografii 
de avioane. Doreşte ultimele 10 nu
mere nle revistei 

Secretar responsabil de redac1le: Ing. ILIE MIHAESCU 
A.pd.A.etor resnonsabll luellment: Ina. CRISTIAN CRAclUNOIU 

Tiparul executat la 
Combinatul Poligraflc 
.. Caea Sc:intelr' 
Adml nlltraţ la 
"OlTUAA gcINTl1lA 

SUMMA 

Page 2 - "The Il O'r An 
Romanian Independence 
Page 3-5 - "Tltanlc- lor 
story. drawings and lame 
Page 6-11 - The 01lglna 
111 the "Romanian Tradltl on 
the hlstory 01 the Roman lan a 
article includes coloured ax! 
and lechnical notes by Con 
and Dan Antoniu . 
Page 12-13 - "AuSt lll'P 
car in the Romanian Army. W 
hlstory and plans, accom pa M 
modelling. 
Page 14-1 9 - The shlp 1111 

the drawings of the famo 
passanger "Transilvania" Th 
copies of the orig1l1als 111 Ro 
Page 20-21 - The _Sp 
section includes the plans, de 
drawings of the "lnlercosm05 

. nllsslle. 
Page 22-23 - The new 
Planes 01 WW2" incllldes 
nian colours. 
Page 24-27 - "The Xl 
Events" sectlon jllp, ellil Ilie 
tures 01 Charles llllrlhe rUhl ţ 
lOllis". 
Page 28-29 - Tile 
section includes Ihe MIG 2 
metry Soviet iet. 
Page 30-31 .- Answers 
letters, subscriptlon delalls 
artlcles for readers requesls 

,~ I.P.L.-23 August. 
'. 2.4'300 Tîrgu Mureş, 
( Ieriale de modelism, 
:'·: Ielor şi preţurilor pu 
'.': merele precedente. 
'; . Comenzile pot fi fac 
<! tre persoane particul 
.'. editia de a depăşi s 
;-'; Iei. Şanii se achită 
,; primirea coletului. 

Asociatia sportivă 
ghln, Strada Mihai 
tel. 20881 Reghln , II ~ 
Illor loclaliite , 1 SPt 
dell, tl placaj aviatic Ş 
diverse dimensiunI. 
c:iallete vor depun 
ferme, Iar parUcul 
menllonlndu-ae cantl 
men.lunlle solicita l e 
pedlază col ele sub 
100 tel. 

I S N 4243 

Subscrlpllon department: 
ROMPRESFILATELIA 
preaă POBox 12-201. 
Grlvllel 64-66, telex 10 
Prlce for one year (4 I 
equlvalenl. 

Aboflamenlele la 
DELISM se pcl fa 
P T.T.R .. faclorii poş 
zorii din intTeprinde 
Revisla poal~ fi gas 
13, poLitia 83 din c 
se. edllate în R.S. 
Prelul unuI abon 
lei anual (4 numer 
t3.11 de tivrare la 




