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Desla~urat in pitorescul cadru plontar 
avind gazda municipiul Piatra Neam1 
Festivalul sporturilor tehnico-aplicat ive 
allat la a 8-a editie, a reunit 111 startul in 
trecerilor peste 1 500 de tineri din lo r 
matiunile de pregatire a tineretului pen 
trlj apararea patriei din intreaga tara. 

Intre disciplinele de mare atractie sit 
ate in programul acestui lestival, mode 
lismul (sportul tuturor virstelor), cu pa 
tru finale (aero, racheto, navo ~i auto) , 
ci~tigat in popularitate prin participare 
numeroasa, prin precizia executar 
exercitiilor, prin lantezia dirijarii modele 
lor ~i, nu in ultimul rind, prin numerOSl 
public atras de mi~carea modelelor exe 
cutate prin miile de ore de muncji ~i oer 
seyerenta. . 

I ntrecerile au lost e~alonate in dou 
zile de sarbiitoare a sportului, astlel inc 
in prima s-a deslii~urat concursut de BE 
rom odele ~i rachetomodele, 'urmind CI 
de navomodele ~i automodele pentru 
doua zi. 

$i daca privirea concurentilor, arbitr 
lor, oficialilor ~i spectatorilor era indre~ 
tata spre inaltimi, urmiirind zborul aviol 
nelor (planoarelor) ~i rachetelor la cl l 
sele de concurs S4, S6 ~i F,A, atentia II 
s-a indreptat ~i spre luciul apei, ~i spr 
autodromul din lata Casei de cultura 
sindicatelor, urmarind evokltia loar 
buna a tinerilor participanti la navoml 
dele ~i automodele, la clasele EX, A, ~i F 

Ci~tigatorul concursului de rachet, 
modele, tinarul Manole Mihai Andrei , 
virstii de 15 ani, a urmat exemplul car 
pionului national la aceasta clasii (8< 
Torodoc Dorin din judetul Suceava, re 
lizind zboruri maxime la prima ~I a dOl 
lansare. Aezultate loarte bune au obtin 
~i tinerii Urziceanu Ciitiilin ~i Neagu D 
niela din judetele Dimbovita ~i Meh 
dintl, clasati In aceastii ordine pe locu r! 
2 ~i 3. latii ~i ocupantii locurilor 4, 5 ~i 
Binder Klaus, judetul Sibiu; Aaicu Sori 
judetul Vrancea; Aiter Vasile, jude1 
Buziiu. 

o alta probii de mare atractie, aerom 
delele, la clasa F,A (planoare), a aliniat 
start !ineri cu aptitudlni tehnlce deos 
bite. Intre ace~tia, Lupulescu Ciilin R 
nato S-3 remarcat prin cele cinci lanSl 
executate, realizind ~i un timp loar 
bun, aducind pentru judetul Gorj loe 
cel mai inalt de pe podium. La putine s 
cunde dupii ci~tigiitor s-au clasat tinE 
Toader lulian ~i Zaharia Aadu din jue 
tele Vilcea ~i Baciiu. Locurile 4, 5 ~i 6 
lost ocupate de Fako Laszlo din C 
vasna, Novac Marius din Dimbovi\a 
Pirvu lulian diR Teleorman. 

A doua zi, in aceea~i atmosle 
sarbiitoreasca, s-au desla~urat intree 
rile la auto ~i navomodelism. $i aici au . 
vins tinere\ea, antrenamentul, prega 
rea pSihica a concurentilor. La clasa E 
clasa libera de nave prototip sau expe 
mentale, a ci~tigat tiniirul Siminciuc L 
cian din la~i. Celelalte locuri au lost oe 
pate in ordine de: locul II - Muntea 
lulian din Baciiu; locul III - Csakany [ 
vid din Bra~ov; locul IV - Biro $telan ( 
Constanta; locul V - Udrea Marian ( 
Caliira~i ~i locul VI - Fidea Teodora ( 
judetul Alba . . Concursul de automod 
a lost cel mai pasionant prin prob 
de concurs prezentate, viteza pe cire 
~i slalom. Ci~tigatorii intrecerii de VIII 
pe circuit au execuat 0 proba de bs 
,pentru a Ii departaja\i, primele ~ase 
curi liind ocupate de urmatorii tin 
Ausu Marian, judetul lalomita; Bartl F 
hard, jude\ul Timi~; Spac lonel , judE 
la~i; Strhnei Cristian, judetul Ar 
.Lupulescu Calin Aenato, jude\ul Gorj 
Vasilescu Silviu din jude\ul Vilcea. 

Cele patru ramuri ale modelismului 
care s-au intrecut tinerii in cele doua 
de concurs au desemnat ci~t i gat 
editiei a 8-a a Festivalului sporturi lor t 
nico-aplicative la aceasta disciplina . 
de\ul Vilcea a acumulat cele mai mr 
puncte, ocupind in final locu l I. Pe 10 
rile urmatoare s-au clasat jude\ele: D 
bovita, Bacau, Bistri\a-Nasiiud , lasr 
Sibiu. 

impletind armonios munca de cer 
tare, proiectare, construc\ ie 5r exp 
mentare cu exerci\ iul l izic necesar dr1 
selor compet iti i, sport ivii modelist 
ri dica permanent nivelul competl\rel I 
nice ~i a condi\lei f·zlce. ob\inind re 
tate rel"'"1arcab Ie 'n compe ' i e "te'''l 

Desfăşurat in pitorescul cadru plont 
avind gazdă municipiul Piatra Near 
Festivalul sporturilor tehnico-apl icatil 
aflat la a 8-a ediţi e , a reunit la startul ; 
trecerilor peste 1 500 de tineri din fe 
maţiunile de pregătire a tineretulu i pe 
tn! apărarea patriei din intreaga ţară . 

Intre disciplinele de mare atracţie sit 
ate in programul acestui festival, moc 
lismul (sportul tuturor virstelor). cu ţ 
tru finale (aero, racheto, navo ş i auto) 
CÎştig at in populari tate prin participar 
numeroasă, prin precizia execu tă 
exerciţ iilor, prin fantezia dirijă r ii mode. 
lor ş i, nu in ultimul rind, prin numeros 
public atras de mişcarea modelelor e~ 
cutate prin miile de ore de muncii ş i PI 
seyerenţ ă . 

Intrecerile au fost eşalonate în do 
zile de să rbătoare a sportului, astfel in 
in prima s-a desfăş urat co ncursul de a 
romodele şi rachetomodele, 'urmind e 
de navomodele ş i automodele pentru 
doua zi. 
Şi d acă privirea concurenţ ilor, arbit 

lor, of icialilor şi spectator ilor era i ndre 
tată spre înă l ţ im i , urmărind zborul avic 
nelor (planoarelor) ş i rachetelor la c 
sele de concurs S4, S6 ş i F,A, atenţi a 1 

s-a indreptat ş i spre luciul apei , ş i s ţ 
autodromul din faţa Casei de c uit u ră 
sindicatelor, u rmărind evoluţia foal 
bu nă a tinerilor participanţ i la navom 
deie ş i automodele, la clasele EX, R, ş i 
Cîşti găto rul co ncursului de rachet 

modele, tînă rul Manole Mihai Andrei, 
virstă de 15 ani, a urmat exemplul ca l 
pionului naţiona l la această clasă (8 
To rodoc Dori n din judeţ ul Suceava , re 
lizind zboruri maxime la pri ma şi a do 
lansare. Rezultate foarte bu ne au obţir 
şi ti nerii Urziceanu Cătălin ş i Ne agu C 
niela din j udeţe l e Dim boviţa şi Me~ 
d inţi, clasaţi I n această ordine pe locur 
2 ş i 3. Iată şi ocupanţii locurilor 4, 5 ş i 
Binder Klaus, j udeţ Ul Sibiu; Ra icu Se r 
Judeţul Vrancea; Riter Vasile, judel 
Buză u. 

O altă probă de mare atracţi e , aer om 
delele, la clasa F,A (planoare). a alin iat 
start ţiner i cu apti tudini tehnice deos 
bite. Intre aceşti a , Lupulescu Călin Fi 
nato s-a remarcat prin cele cinci l an~ 
executate, realizind şi un timp foal 
bun, aducind pentru judeţul Gorj loc 
cel mai înalt de pe podium. La puţi n e s 
cunde după cîşti găto r s-au clasat tin e 
Toader lulian şi Zaharia Radu din juc 
ţe le Vil cea şi Bacău . Locu rile 4, 5 ş i 6 
fost ocupate de Fako Laszlo din C 
vasna, Novac Marius din Dimboviţa 
Pirvu lulian d in Te leorman. 

A doua zi, in aceeaş i atmosfe 
sărbătorească , s-au desfăşurat întrec 
riie la auto şi navomodelism. Şi aici au 
vi ns ti nereţea, antrenamentul, prega 
rea psihică a concurenţilor . La clasa E 
c l asă liberă de nave prototip sau expe 
mentale, a ciştigat tinăru l Siminciuc L 
ci an din laş i. Celelalte locu ri au fost oe 
pate i n ordine de: locu l II - Muntea 
lulian din Bacău; locul III - Csakany [ 
vid din Braşov; locul IV - Biro Ştefan ( 
Constanţa; locul V - Ud rea Marian ( 
CăIăraşi ş i locul VI - Fidea Teodora ( 
judeţul Al ba . . Concursul de automodt 
a fost cel mai pasionant prin prob 
de concurs prezentate, vi teza pe circ 
şi slalom. Clş ti gătorii înt recerii de VII! 
pe circuit au execuat o probă de ba 
.pentru a fi departajaţi, primele şase 
curi fi ind ocupate de u rmăto r i i t in 
Rusu Marian, ju deţ ul la lom iţa ; Bart l F 
hard , Judeţ ul Tim i ş; Spac Ionel, jude 
l aşi; Străş ne i Cristi an, judeţul Ar 
Lupulescu Căl in Renato, j udeţul Gorj 
Vas ilescu Si lvi u din j udeţ ul Vîlcea. 

Cele patru ramu ri ale modelismu lul 
care s-au Intrecut tinerii i n cele două 
de concurs au desemnat cÎştigăt 
ediţi ei a 8-a a Festival ulu i sporturilor t 
nico-aplicative la această disciplină . 
d eţu l Vilcea a acumu lat cele mai mi 
puncte, ocu pind În f inal locul 1. Pe 10 
riie următoare s-au clasat j ud eţele : D 
bov iţa, Bacău, Bistr iţa-Năsăud , I aş I 
Sibiu. 

Îm pletind armonios munca de cel 
tare, proiectare, construcţ ie SI exp 
mentare cu exerciţiul fizic necesar d,' 
selor competiţii , sport ivii modelis 
ridică permanent nivelul competiţie I 
ice SI a cond iţ ie i f,zlce :>b 'ni nd re 

:a:e re,...,arcab e '- compe i e :er ;) 



• REVOLUTIA industriala i:;;i are marii ei 
constructori $i ingineri. Daca podurile :;;i con
structiile metal ice iI au pe francezul Gustave 
Eiffel ca maestru de necontestat, constructiile 
navale iI au pe inginerul britanic de origine 
franceza Isambard Kingdom BruneI. Fiu al 
unui emigrant francez, tinarul Brunei i$i desa
vir$e$te educatia intr-o Anglie cuprinsa de fe
bra marilor descoperiri in domeniul ma$inis
mului. EI se manifesta ca geniu creator in rea
lizarea traseului feroviar britanic denumit 
Great Western Railway - Marea Cale ferata 
de Vest. La vremea respectiva era insa obi$
nuit cu constructiile de geniu naval, el fiind 
proiectantul porturilor $i docurilor de la 
Plymouth, Monkwearmouth, Briton Ferry, 
Brentford $i Milford Haven. Prima nava reali
zata de el este Great Western, 0 nava cu zba
turi care stabile:;;te un nou record de traver
sare a Atlanticului, la prima cursa in 1838, cu 
15 zile $i jumatate fiind, in acela$i timp, :;;i cea 
mai mare nava de lemn cu aburi construita 
pina atunci. Dupa numai 7 ani, 0 noua creatie 
a lui Brunei , Great Britain, prima (lava cu elice 
$i corp metalic, imbunatate$te recordul ante
rior realizind traversarea in numai 15 zile. Era 
prima nava cu elice ce traversa Atlanticul $i a 
fost din to ate punctele de vedere un succes. 

Nu este deci de mirare ca prestigiul de care 
se bucura Brunei a dus la materializarea unui 
proiect ambitios: realizarea unei nave de $ase 
ori mai mare decit Great Britain. in .1852, Bru
nei $i-a expus proiectul unei comisii directo
riale a lui Eastern Navigation Company, ce era 
implicata in comertul cu India $i Australia. Se 
$tia ca navele mari sint mai rentabile pe dis
tante lungi decit cele micl, putind transporta 
cantitati mai mari de marfuri, pasageri $i com
bustibil la un pret unitar mai convenabil, cu 
viteze superioare. 

Proiectul prezentat de Brunei era revolutio
nar. Nava lui avea dublu fund, fiind practic 0 
nava introdus8 intr-o alta nava, avea intarituri 
longitudinale $i transversale montate intr-o 
maniera noua, ce urma sa fie utilizata inca 0 
suta de ani. Nava .era compartimentata prin 
pereti etan$1 din 20 in 20 de metri. Propulsia 
era mixta, doua zbaturi uria$e, cu un diametru 
de cite 17 metri, 30 de pale $i 3,96 metri la
time, erau actionate de 0 ma$ina cu aburi de 
1 000 cai putere, 0 elice de 7,3 metri diametru 
cu pasul 1,12 metri $i $ase catarge, pe care se 
putea desfa$ura 0 suprafata considerabila de 
vele (545 metri patrati). Numai cu zbaturile, 
nava putea realiza 7,25 noduri, elicea fiind ro
tita de un motor auxiliar de mica putere pen
tru a nu frina prin producerea de virtejuri. Nu
mai cu elicea realiza 9 noduri, iar cu ambele 
sisteme de propulsie mecanica 14 noduri, vi
teza le$ita din ,comun pentru 0 nava comer
ciala in acea epoca. 

Pentru construirea $i exploatare'a navei, se 
constituie 0 companie speciala: Eastern 
Steamship Company ce pune la dispozitia 
constructorului suma de 377 200 liresterline. 
Construirea navei este data firmei unui alt pio
nier al constructiilor navale - John Scott 

Russel. Acesta contracteaza realizarea cocii $1 
a ma$inii cu aburi pentru zbaturi. Ma$ina eli
cei $i elicea sint realizate de catre firma Ja
mes Watt. La realizarea cocii sint batute ma
nual trei milioane de nituri. in timpul celor trei 
ani de constructie, din februarie 1854 pina in 
octombrie 1857, Russel da faliment, deoarece 
nu prevazuse corect manopera, trei muncitori 
$i un vizitator i$i pierd viata in accidente $i 
Brunei este nevoit ' sa conduca personal co
lecta de fonduri $i cemstructia. in sfir$it, dom
ni$oara Hope (Speranta) boteaza nava, spar
gind traditionala sticla de $ampanie. Lansarea 
urma sa se desfa$oare lateral, inovatie intro
dusa tot de catre Brunei , deoarece Tamisa nu 
era SJ,Jficient de larga in zona $antierului. Nava 
porne$te cu numele Leviathan pictat pe pupa, 
se deplaseaza circa un metru $i se opre$te. 
Unul dintre I~nturile frinelor se rupe ranind 
trei muncitori $i omorindu-I pe al patrulea. 
Orice incercare ulterioara de a mi$ca nava se 
dovede$te inutila. Sint construite ma$ini hi
draulice speciale ce imping nava centimetru 
cu centime,tru $i, dupa trei luni de eforturi, gi
gantica coca plute$te. Cu acceasta ocazie se 
stabile$te un record ce nu a fost nici astazi ' 
depa$it : pentru lansarea navei se confectio
neaza parime din fibra vegetal a cu un diame
tru de 385 milimetri! Cheltuielile aferente lan
sarii au dus devizul la 732 000 lire sterline, 
adica la aproape dublul cheltuielilor prevazute 
inilial. Eastern Steamship Company, primul 
armator al navei, era in stare de faliment $i 
este lichidat. Coca nou lansata este remorcata 
la Deptford, unde zace un an , de la 30 ianua
rie 1858 pina la inceputul lui 1859, cind este 
preluata de catre Great Ship Company, ce fi
nanleaza lucrarile de armare $i ii schimba nu
mele in Great Eastern (Marele Estic) . in au
gust 1859, nava este terminata $i gata pentru 
probele de mar:;;. Avea 211 melri lungime, 36 
lalime la cutia zbaturilor $i un pescaj de 9,12 
metri. Deplasamentul lui Great Eastern de 
27 859 nu avea sa fie depa$it de nici 0 nava 
pina la lansarea Lusitaniei in 1907. Putea trans
porta 4 000 de pasageri $i 6 096 tone de 
marfa. Combinalia zbaturi-elice poate parea 
astazi stranie; dar navele cu mai multe elice 
nu fuses era inca inventate. Era 0 nava care 

. $i-a depa:;;it epoca $i cabinele clasei I se bu
curau de nemalauzitul lux de a fi dot ate cu 
cazi de baie :;;i apa rece sau calda la robinete. 

Cu sanatatea zdruncinata de necazurile 
constructiei, Brunei sufera un infaret in ziua 
probelor de motoare, 5 septembrie 1859, apoi 
paralizeaza partial :;;i moare ,zece zile mai tir
ziu, fara sa afle ca, pe 9 septembrie, blocarea 
unel supape de siguranla a provocat 0 explo- 
zie puternica in sala ma:;;inilor, aruncind in aer 
punlile de deasupra $i oparindmajoritatea 
mecanicilor. 

Vasul este reparat timp de 4 luni, dar ime
diat dupa aceea, comandantul Harrison, :;;eful 
de echipaj,:;;i un mus se ineaca datorita rastur
narii barcil de serviciu . Este numit un nou co
mandant :;;i, deoarece compania nu mai ave a 
suficiente resurse fi nanciare pentru a trimite 

nava spre Austra , a, pleaca apr aDe p st 
(numai 60 de pasageri , printre care sl Ju e 
Verne, ce va scrie dupa voiaj Ora,ul Plutltol 
pe 17 iunie 1860 catre New York $i sose$t 
dupa numai 10 zile. Este prim ita cu 14 salv 
de salut, fiind singura nava comerciala ce s 
bucurase pina atunci de 0 asemenea cinste . I 
port, vaporul constituie punctul de atract ie , 
newyorkezilor $i, pentru a recupera din piel 
deri, se percep taxe pentru vizitare, care sir 
incasate de la circa 150000 de curio$i. M, 
mult, se organizeaza excursii de doua zil 
care insa se dovedesc un e$e9 datorita lipSl 
de alimente $i pat uri la bordo In prima excu 
sie se inscrisesera 2 000 de platitori , dar n 
existau decit 200 de paturi. La a doua excu 
sie nu au fost decit 100 de platik)ri. Nava s 
intoarce in Marea Britanie cu $i mai putini p, 
sageri. 

Executa 0 noua traversare reu:;;ita $i la ir 
toarcere este inchiriata de catre guvernul br 
tanic pentru a transporta 2 144 de soldati, 4~ 
de femei $i copii, impreuna cu 122 de cai I 
Quebec in Canada. De$i efectueaza travers< 
rea, stabilind un nou record, in numai 8 zile 
jumatate se intoarce cu numai 500 de pas, 
geri. La urmatoarea plecare, lista de pasage 
era insa mult mai bOgata . Pleaca din Liverpol 
$i dupa trei 'zile nimere$te intr-o furtuna und 
se rupe axul cirmei. Nava ramine in voia vall 
rilor. Sint turtite carcasele zbaturilor, sint dl 
formate zbaturile, ruliul atinge valori c 
aproape 450 , pasagerii avind ' de suferit gro8; 
n ic. Toate obiectele neamarate sparg perel 
oglinzile, rup miini :;;i picioare. Vasul e remo 
cat dupa trei zile, pasagerii sint debarcali , rI 

paraliile navel dureaza opt luni $i costa 60 DC 
lire sterline. In mai $i iunie 1862, se execu' 
inca doua traversari reu$ite $i in august ! 
stabile$te propriul record: 1 530 de pasage 
platitori. Nava nU-$i dezminte insa reputal i 
ajunsa la New York, se love$te de 0 stine 
submarina ce nu aparea pe hiirti; se face 
spartura de 25 de metri lungime $i 0 latin 
de 1,2 metri. Dublul fund i$i dovede$te util lt, 
tea $i vasul ajunge cu bine in port unde es 
reparat partial , prin utilizarea unui chese 
etan$. Se intoarce in Anglia, este reparat 
mai executa trei traversari, dar cu mare defi ( 
financiar. 

De$i s-a dovedit 0 nava de pasageri fa 
succes financiar, Great Eastern va reputa l 
mare suc.ces ca transportor de cabluri subm 
rine. Ideea realizarii unei legaturi telegraf il 
,intre Europa $i America ajunsese in stadi 
realizarilor practice, iar Great Eastern era si 
gura nava suficient de mare pentru a trar 
porta un cablu de aproape 4000 de kil 
metri. Inchiriata in 1865 de catre Atlantic Tel 
graph Company, este u$or modificat pent 
noua misiune $i porne$te la 15 iulie din 
landa. Dupa ce depune cu bine mai mult I 

jumatate din cablu, acesta se rupe $i capa l 
liber se pierde pe un fund de 1 800 metri. C 
experienla acumulata, in anul urmator a$a 
cu bine un nou cablu, ce este inaugurat la 
iulie 1866. La intoarcere, prin contributia in! 
nerului Daniel Gooch, fost asistent al lui Br 
nel, este recuperat $i capatul pierdut al cabl 
lui din 1865, astfel ca nava se intoarce 9u in 
un cablu transatlantic operalional! . 

Soarta este insa implacabila cu aceas 
nava. Este inchiriata de catre 0 societate 
nanlata de catre guvernul francez pentru 
transporta vizitatori americani la marea exp 
zilie mondiala de la PariS, fiind reamenajc 
cu mari cheltuieli pentru transportul de cal 
tori. Dar actiunea se soldeaza cu un fiasco I 
tal din punct de vedere financiar, compar 
franceza dind faliment. 

Dupa 0 perioada ete inactivitate, vasul e! 
transformat din nou in purtator de cablur i 
executa cu succes instalarea unei legaturi I 
legrafice intre Franta $i Statele Unite ale Am 
ricii. A~aza apoi unul intre Marea Britan ie 
India, altul intre India $i Suez,iar in 1872 trar 
porta eel de-al patrulea cablu transatlant 

Timp de 12 ani rugine$te, fiind achizit ionc 
pentru numai 26000 lire sterline, pentru a 
transformata in ... circ plutitor! Apoi trei , 
circula prin porturile britanice cu mari pa 
carde publicitare ale diver$ilor gimna:;;ti , CC 
torSioniiilti, r dresori $i jonglerl prezenti 
bordo Se face, apoi, inca 0 ince!care de a 
transformata in muzeu plutitor. In 1888, e! 
vinduta la fiare vechi unui antreprenor c, 
era convins ca a facut 0 afacere exceler 
oferind pentru ea 16000 de lire. Traditia 
Great Eastern de a-$i ruina tot i propriet, 
fu nclioneaza perfect : de$ i antreprenoru l c 
t ine 58000 de lire pe fierul rezultat din c 
montare, nava se doved9$te alit de solid cc 
struita incit lucrarile au durat mai bine de ( 
an lar manopera a depiisit 0 data si jumau 

pnef C.J 

• REVOLUŢIA industrială işi are marii ei 
constructori ş i ingineri. Dacă podurile şi con
stru cţiil e metalice il au pe francezul Gustave 
Eiffel ca maestru de necontestat, con strucţiile 
naval e il au pe ingi nerul britanic de origine 
f r a n cez ă Isambard Kingdom Brunel. Fiu al 
unu i emi grant francez, tinărul Brunel işi desă
virşeşte educaţia intr-o Anglie cuprinsă de fe
bra marilor descoperiri in domeniul maşi n i s
mu lui. EI se man ifestă ca geniu creator in rea
lizarea traseului feroviar britanic denumit 
Great Western Railway - Marea Cale ferată 
de Vest . La vremea respectivă era ins ă obiş
nuit cu construcţiile de geniu naval, el fiin d 
proiectantul portu rilor şi docurilor de la 
Ply mouth, Monkwearmouth, Briton Ferry, 
Brentford şi Milford Haven. Prima navă reali
zată de el este Greal Weslern, o nav ă cu zba
tu ri care stab il eşte un nou record de traver
sare a Atlant icului , la prima cursă in 1838, cu 
15 zile şi jum ătate fii nd, in acelaş i timp, şi cea 
mai mare navă de lemn cu abu ri constru it ă 
pină atunci. După numai 7 ani, o nouă creaţi e 
a lui Brunel, Greal 8rllaln, prima navă cu elice 
ş i corp metalic, îmbunătăţeşte recordul ante
rior realizînd traversarea în numai 15 zile. Era 
prima navă cu el ice ce traversa Atlanticul şi a 
fost din toate punctele de vedere un succes. 

Nu este deci de mirare că prestigiul de care 
se bucura Brunel a dus la materializarea unui 
proiect ambiţios : realizarea unei ~ave de şase 
ori mai mare decit Greal 8rllaln. In 1852, Bru
nel şi-a expus proiectul unei comisii di recto
riale a lui Eastern Navigation Company, ce era 
i mplicată în comerţ ul cu India ş i Australia. Se 
şti a că navele mari sint mai rentabile pe dis
tanţe lungi decit cele mici, putind transporta 
cant it ăţi mai mari de mărfu r i, pasageri şi com
bustibil la un preţ unitar mai convenabil, cu 
viteze superioare. 

Proiectu l prezentat de Brunel era revoluţio
nar. Nava lui avea dublu fund, fiin d practic o 
navă introdusă înt r-o a ltă nav ă , avea în t ăritur i 
longitudinale ş i transversale montate într-o 
manieră nou ă, ce urma să fie utili zată încă o 
s ut ă de ani. Nava .era compartimentată prin 
pereţi etan şi din 20 în 20 de metri. Propulsia 
era mixtă, două zbaturi uriaşe, cu un diametru 
de cite 17 metri, 30 de paie ş i 3,96 metri l ă
ţime, erau acţionate de o maşină cu aburi de 
1 000 cai putere, o elice de 7,3 metri diametru 
cu pasul 1,1 2 metri ş i şase catarge, pe care se 
putea desfăşura o suprafaţă considerabilă de 
vele (545 metri pătraţi). Numai cu zbaturile, 
nava putea realiza 7,25 noduri, el icea fiind ro
t i t ă de un motor auxili ar de mică putere pen
tru a nu frina prin producerea de vîrtej uri. Nu
mai cu elicea realiza 9 noduri, iar cu ambele 
sisteme de propulsie mecanică 14 noduri, vi 
teză ieşit ă din comun pentru o navă comer
cială în acea epocă. 

Pentru construirea şi exploatarea navei , se 
constituie o companie specială: Eastern 
Steamship Company ce pune la dispoziţi a 
constructorului suma de 377 200 lire sterline. 
Construirea navei este dată firmei unui alt pio
nier al construcţiilo r navale - John Scott 

Russel. Acesta contractează realizarea cocii SI 
a maşini i cu aburi pentru zbaturi. Maş i na el i
cei ş i elicea sînt realizate de către firma Ja
mes Watt. La realizarea cocii sîn t bătute ma
nual trei milioane de nituri. În timpul celor trei 
an i de construc ţ i e, din februarie 1854 p in ă în 
octombrie 1857, Russel dă fal iment, deoarece 
nu prevăzuse corect manopera, trei muncitori 
şi un vizitator işi pierd vi aţa in accidente şi 
Brunel este nevoit" să conducă. personal co
lecta de fonduri şi co nst r u cţ i a . In sfîrşit , dom
n işoara Hope (Speran ţa ) botează nava, sp ăr
gind trad iţionala sticlă de şampan ie. Lansarea 
urma să se desfăşoare lateral, inovaţie intro
dusă tot de către Brunel, deoarece Tamisa nu 
era SJ.Jficient de l argă în zona şantierulUi. Nava 
porneşte cu numele Levlalhan pictat pe pupă, 
se deplasează circa un metru şi se opreşte . 
Unul dintre I "nţuri le frînelor se rupe răn ind 
trei muncitori ş i omorindu-I pe al patrulea. 
Orice incercare I,jlte rioară de a mişca nava se 
dovedeşte i n util ă. Sint construite maşini hi
draulice speciale ce împing nava cent imetru 
cu centimetru şi, du pă t rei luni de eforturi , gi
gantica cocă pluteşte . Cu acceastă ocazie se 
stabileşte un record ce nu a fost nici ast ăzi ' 
depăşit : pentru lan sarea navei se confecţi o
nează parîme din fi bră vegeta l ă cu un diame
tru de 385 milimetri! Cheltuielile aferente lan
sării au dus devi zu l la 732 000 lire sterli ne, 
adică la aproape dublu l cheltuieli lor prevăzute 
iniţ ial. Eastern Steamsh ip Company, primul 
armator al navei , era in stare de fa liment şi 
este lichidat. Coca nou lansată este remorcată 
la Deptford, unde zace un an , de la 30 ianua
rie 1858 pînă la începutul lui 1859, cind este 
p re l uată de către Great Ship Company, ce fi 
nanţează lucrările de armare şi ii schimbă nu
mele in Greal Eallern (Marele Estic) . În au
gust 1859, nava este term in ată ş i gata pentru 
probele de marş. Avea 211 metri lungime, 36 
l ăţi me la cutia zbaturilor şi un pescaj de 9,12 
metri. Dep lasamentul lu i Greal Eallern de 
27 859 nu avea să fie depăşit de nici o nav ă 
pîn ă la lansarea Lusitan iei în 1907. Putea trans
porta 4 000 de pasageri şi 6 096 tone de 
marfă. Combinaţ i a zbatu ri-elice poate părea 
astăz i stran ie,. dar navele cu mai multe elice 
nu fuseseră în că inventate. Era o navă care 

. şi -a depăşit epoca şi cabinele clasei I se bu
cu rau de nemaiauzitul lux de a fi dotate cu 
căz i de baie şi apă rece sau caldă la robinete. 

Cu sănătatea zd runcinată de necazurile 
construcţie i , Brunel s uferă un infartt în ziua 
probelor de motoare, 5 septembrie 1859, apoi 
paralizează parţial ş i moare zece zile mai tir
ziu, fără să afle că, pe 9 septem brie, blocarea 
unei supape de siguranţă a provocat o explo- -
zie putern i că în sala maşin i l or, aruncînd în aer 
punţile de deasupra ş i opărind majoritatea 
mecanicilor. 

Vasul este reparat t imp de 4 luni, dar ime
diat după aceea, comandantul Harrison, şefu l 
de eChipaj, şi un mus se îneacă d atorită răstu r
nă rii bărc il de serviciu . Este numit un nou co
mandant şi, deoarece compan ia nu mai avea 
suficiente resurse financiare pentru a trimite 

a a spre A,-,sHa a p eacă aproaoe OuS 
(numai 60 de pasageri pnntre ca e si J I 
Verne, ce va scr ie după voiaj Oraşul Plullto 
pe 17 iunie 1860 către New York ş i s oseş 
după numai 10 zile. Este primită cu 14 sal, 
de salut, fiind singura navă comercia l ă ce : 
bucurase pînă atunci de o asemenea cinste . 
port, vaporul constituie punctul de atracţ i e 
newyorkezilor şi , pentru a recupera din pie 
deri, se percep taxe pentru vizitare, care si 
încasate de la circa 150000 de cur i oş i. M 
mult, se organizează excursii de două zi 
care însă se dovedesc un eşe<;: datorită l ips 
de alimente şi paturi la bord. In prima excu 
sie se inscriseseră 2 000 de plătitori, dar r 
existau decit 200 de paturi. La a doua excu 
sie nu au fost decît 100 de pIăti~ri. Nava : 
intoarce în Marea Britanie cu ş i mai puţi n i p 
sageri. 
Execută o nouă traversare reuşită şi la i 

toarcere este închiriată de către guvernul b 
tanic pentru a transporta 2 144 de soldaţ i , 4: 
de femei ş i copi i, împreu nă cu 122 de cai 
Quebec în Canada. Deşi efectuează travers 
rea, stabilind un nou record , în numai 8 zile 
jumătate se întoarce cu numai 500 de pas 
geri. La următoarea plecare, lista de pasag! 
era însă mult mai bogată . Pleacă din Liverpo 
şi după trei 'zile nimereşte într-o furtună uni 
se rupe axul cirmei. Nava rămîne i n voia va l 
rilor. Sînt turtite carcasele zbaturi lor, sînt d 
formate zbaturile, ruliul atinge valori ( 
aproape 450 , pasagerii avînd de suferit groa 
nic. Toate obiectele neamarate sparg pere 
oglinzile, rup miini şi picioare. Vasul e reme 
cat după trei zile, pasagerii sînt debarcaţi , r 
paraţi i le navei durează opt luni şi costă 60 O 
lire sterline. In mai şi iunie 1862, se execu 
incă două traversări reu ş ite şi În aug ust 
stabileşte propriul record: 1 530 de pasag l 
plăt i t ori. . Nava nu-şi dezm inte însă reputaţ 
ajunsă la New York, se loveşte de o stin, 
submari nă ce nu apărea pe hărţi ; se face 
spărtură de 25 de metri lungime ş i o Iăţi r 
de 1,2 metri. Dublul fund işi dovedeşte uti lll 
tea şi vasul ajunge cu bine in port unde es 
reparat parţial , prin utilizarea unui chesl 
etanş . Se întoarce in Anglia, este reparat 
mai execută trei traversări , dar cu mare def i 
financiar. 

Deşi s-a dovedit o navă de pasageri fă 
succes financiar, Greal Eallern va reputa I 
mare succes ca transportor de cabluri subm 
rine. Ideea realizării unei legături telegrafi 
,intre Europa şi America ajunsese în stad 
realizărilor pract ice, iar Greal Ealtern era si 
gura navă suficient de mare pentru a trai 
porta un cablu de aproape 4000 de kil 
metri. Inchiriată în 1865 de căt re Atlantic Te 
graph Company, este uşor modificat penl 
noua misiune şi porneşte la 15 iulie din 
landa. După ce depune cu bine mai mult 
jumătate din cablu, acesta se rupe ş i capă 
liber se pierde pe un fund de 1 800 metr i. I 
experienţa acumulată, în an ul următor aş, 
cu bine un nou cablu , ce este inaugurat la 
iulie 1866. La întoarcere, prin contribuţ i a in 
nerului Daniel Gooch, fost asistent al lui BI 
nel , este recuperat şi capătu l pierdut al cab 
lui din 1865, astfel că nava se întoarce cu in 
un cablu transatlantic operaţional! ' 

Soarta este însă i mp lacabilă cu acea: 
navă . Este înch i riată de către o societate 
nanţată de către guvernul francez pentru 
transporta vizitatori american i la marea eX f 
ziţie mondială de la Paris, f ii nd reamenaj l 
cu mari cheltuieli pentru transportul de că 
tori. Dar acţ iu nea se soldează cu un fiasco 
tai din punct de vedere financiar, compal 
franceză dînd faliment. 
După o perioadă qe inactivitate, vasu l e: 

transformat di n nou in purtător de cabl uri 
execută cu succes instalarea unei legătu ri 
legrafice între Franţa şi Statele Unite ale Arr 
ricii. f,şază apoi unul între Marea Britanie 
India, altul intre India şi Suez,iar in 1872 trai 
portă cel de-al patru lea cablu transat lant 

Timp de 12 ani rugineşte , fiind achiz i ţ i o n. 
pentru numai 26000 lire sterline, pentru a 
transformată în ... ci rc plutitor ! Apo i trei , 
circulă prin porturile britanice cu mari pc 
carde publicitare ale diverşilor gimnaşt i, ce 
torsionişti , - dresori şi jongle·ri prezenţ i 
bord. Se face, apoi, încă o încercare de a 
transformată în muzeu plutitor. in 1888, e: 
vîndută la fiare vechi unui antreprenor c. 
era convins că a făcut o afacere excelel 
oferind pentru ea 16000 de lire. Trad iţia 
Great Ealtern de a-şi ruina toţi propriet, 
fu ncţionează perfect: deşi antreprenorul c 
ţine 58 000 de lire pe fierul rezultat din ( 
montare, nava se dovedeşte atît de solid ce 
struită încît l ucrările au durat mai bine de ( 
an Iar manopera a depăş i t o dată SI J UI'1ă t 
",~"'c.f 
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AR·316B 

:.ste pnmul elicopter construit in se- 43 de state. iar alte citeva sute sint utili-
• de industria romaneasca de profil. zate in avialia civila. in acest sens. nu 
l oaza unei licenle SNIAS (Aerospa- este lipsit de interes sa amintim faptul ca 
; e Franla. Alegerea s-a facut avindu- Alouette III. delinator in anii '60 al unor 
I '" vedere alit prestigiul internalional remarcabile recorduri de altitudine 
"mel ( .. numiirul unu" pe piala de eli- ramine in continuare un .. calarator" re~ 

:o:ere din Europa occidentala). cit ~i dutabil: dam exemplul companiei ameri-
::J.J.aritatea de exceplie a tipului ales. cane Rocky Mountains Helicopters care 
E-3'6 Alouette III. Acesta a fost proiec- are in dotare elicoptere dintre cel~ mai 
- S construit la sfi~itul deceniului ~ase moderne. dar ~i I>Ilouette III ... singurul 
; catre Sud Aviation (din 1970 Aero- capabi! sa urce la 4000 m (12000 ft.) in 
::a: a,e), constituind. in fapt. extrapola- zllele In care temperatura aerului atinge 

oentru 6-7 persoane a modelului + 33°C (+ 90°F)". a~a cum declara recent 
-:e' or . de mare succes. Alouette II. un. reprezentant al acestei companii. 
r 'ot lpul SE-316 a zburat pentru prima In Romania. produclia de serie2 a eli-
.-2 a 28 februarie 1959, produclia de copterului Alouette III a inceput in anul 
!' e fll nd repartizatii Diviziei de elicoP--=~t::=~ 
Ire SA din Marignane. ritmul de fabri-~ 
.- e urcind in scurt timp la peste 10 
,e..-,plare pe lunii. De~i in curind va im-

" trei decenii de prestigioasa carierii. 
blsnuit de lunga. mai ales pentru eli

amere. Alouette III este in continuare 
ecseblt de apreciat: peste 900 de exem-
3'e si nt in serviciu in forlele aerieQe a 
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-0 
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1970. inilial prin asamblarea de aparate 
din repere originale. ulterior fabncalla 
pieselor componente fiLnd complet asi
milatii de I.Av.-Bra~ov. In anul 1973. cu 
ocazia primei participari postbelice roma
ne~ti la Salonul aerului ~i spaliului . de la 
Paris-Le Bourget (a 3Qoa edilie). IAR-
316 B a fost prezentat atit la stand. cit ~i in 
zboruri demonstrative. avindu-I la co
menzi pe pilotul Constantin Go~man . 

IAR-316 B Alouette III 'este un elicopter 
u~or. polivalent. construit dupii schema 
clasica: rotor "ortant cu pale articulate ~i 
elice anticuplu . Fuzelajul este alcatuit 
din trei parli: 

VERSIUNEA PENTRU MISIUNI SPECIALE 
IAR - 317 AIRFOX 

- t,;a_ :a- ~ - ~ .. 
le)e .. ~ra: e ~oa!e 0 ..- 6-- oersoa 
av'nd tre, foto l 'n ala Sl 0 canc e:a 
batabila in spate. Ge le doua locuri 
dreapta-fata sint destinate pil ol ilor, 
90pterul fiind dotat cu dubla-{;oman 
I ntre fotoliile pilolilor se afla consola 
aparatura de bordo 

- Fuzelajul central are instalate 
partea superioara. pe 0 platformii . tur 
motorul. de tip Turbomeca Artouste 
B. ~i elementele transmisiei princip' 
Pilonul rotorului este inclinat cu 3° s 
inainte. Sub transmisie se afla plasat 
zervorul de carburant. cu 0 capacitate 
575 I. Rotorul are trei pale. montate la 
tuc prin intermediul unor articulalii de 
clasic ~i legate intre ele printr-o coro. 
de distanlare. Palele rotorului.au schl 
tul din dural ~i sint umplute cu blocu ri 
monopren. 

- Fuzelajul posterior. deta~abil . e 
o grindii cu ziibrele. carenata. Ampe 
jul este fix. iar elicea anticuplu este 
pala. Trenul de aterizare. triciclu. fix . 
roata de bot orientabila ~i frine pe re 
pnncipale. In funclie de misiunile 
care Ie are de indeplinit. IAR-316 B pc 
fi echipat Cll puncte exterioare 
acro~aj. instal alii de stropire. dispozi 
de ridicat cu cablu etc. in anul 1985. te 
Le Bourget. Romania a prezentat 0 , 
siune cu destinalie specialii a elicoptE 
lui Alouette III.denumita I~R-317 Air 
cu cabina modificata (douii locuri in I 
dem) ~i 0 serie de performanle ame 
rate. Cei ce doresc sii construiasca I 
cheta IAR-ului 316 B pot opta pentru 
care dintre variantele de vopsire prez 
tate in desenele alaturate sau in fotoe 
fii. cu menliunea cii in toate cazurile . 
sele rotorului ~i elicei anticuplu vo 
vopsite in gri-metal. palele rotorului 
fi gri inch is. iar interiorul cabinei v 
complet negru. cu exceplia fotoliilor . 
culoare albastra. 
Note: 

1 Pentru cititorii interesali. amir 
preocupiirile timpurii. in domeniul a, 
navelor cu rotoare portante. ale 
Traian Vuia. realizatorul. in anii 19: 
1926. al unor modele experimen' 
apoi elicopterul cu patru rotoare ( 
struit in S.U.A. de ciitre George de I 
hezat. intre anii 1921-1923. ~i. dupii 
de-al doilea riizboi mondial. protol 
RG-8 H1 .:[inlar". construit la Reghir 
anul 1960. 

2 $i alte liiri au preluat licenla de f< 
calie a elicopterului Alouette III. i 
acestea remarcindu-se in primul rind 
dia. cu al sau HAL Chetak. construit 
in citeva sute de exemplare. 

JULIAN ROBANE~ 

__ 't. 

AR·316B 

Es:e primul elicopter construit in se- 43 de state, iar alte citeva sute sint util i-
~ de industria românească de profil , zate in aviaţia civilă , i n acest sens, nu 
! baza unei l icenţe SNIAS (Aerospa- este lipsit de interes să amintim faptul că 
;.. e, Franţa. Alegerea s-a făcut avindu- Alouette II I, deţi nător in anii '60 al unor 
t 'n vedere atit prestigiul internaţional remarcabi le recorduri de altitudine 
'"mei ("n umă rul unu" pe piaţa de eli- rămine in continuare un "căţărător" re~ 

;:l:ere din Europa occidentală), cit şi dutabil : dăm exem pl ul companiei am eri-
"::" arltatea de excepţie a tipului ales, cane Rocky Mountains Hel icopters, care 
E-3 6 Alouette III. Acesta a fost proiec- are in dotare elicoptere dintre cele mai 
• s construit la sfîrşi t ul deceniului şase moderne, dar şi A'louette III , "s ingurul 
= către Sud Aviation (din 1970 Aero- capabi! să urce la 4000 m (12 000 It.) in 

: a e). co nst itu ind, i n fapt, extrapola- zilele In care temperatura aerului at inge 
, pen tru 6-7 persoane a modelulu i + 33°C (+OOOF)", aşa cu m declara recent 
":e",or , de mare succes, Alouette II. un_ reprezentant al acestei companii. 
r 'ot pul SE-316 a zbu rat pentru prima In Romăn i a , producţia de seri e" a eli-
r", a 28 februarie 1959, producţi a de copteru lui Alouette II I a inceput În an ul 

e fIInd repa rtizată Diviziei de el,:i. ;b;j-~;:;;::::;:;:;::) 
E SA din Marignane, ritmul de l ' 
e urcind in scurt timp la peste 10 

-.-,pjare pe lu nă. Deşi in curind va im-
rei deceni i de prest i gi oasă cari eră , 

!!Ob,snuit de lu ngă , mai ales pentru el i
) ere Alouette II I este i n continuare 
1Cseblt de apreciat: peste 900 de exem-

"9 sint În serviciu in f orţe l e aerieQe a 
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1970, iniţ i al prin asamblarea de aparate 
din repere originale, ulterior fabricaţ ia 
pieselor componente filnd complet asi
mi l ată de I.Av . -Braşov. In anul 1973, cu 
ocazia pri mei participări postbelice româ
neşti la Salonul aerulu i ş i s paţiului de la 
Paris- Le Bou rget (a 30-a ediţ ie). IAR-
316 B a fost prezentat atît la stand, cît şi În 
zboruri demonstrative, avindu-I la co
menzi pe pilotul Constantin Goşman . 

IAR-316 B Alouette III este un elicopter 
uşor , polivalent, construit după schema 
c l as i că : rotor J)ortant cu paie arti cu late ş i 
elice anticu plu. Fuzelajul este alcătuit 
din trei pă t1 i : 

VERSiUNEA PENTRU MISIUNI SPECIAL E 
IAR - 317 A I RFO X 

- \.A3_ a :J~,"" 

t"e:e ,:~:e ::>a:e O" ~ 6--- oe-'"M 
a , ind "re 01 a â SI o c.: c - eo 
ba tabl,â in spate, Cele do â locuri 
dreapta-taia si nt desti nate p il oţilor 
90pteru l fiin d dotat cu dubla-coma 
Intre fotoli ile pi loţi l or se află consol, 
aparatura de bord. 

- Fuzelajul cen tral are instalatE 
partea s uperioară , pe o pl atformă , tu 
motorul , de tiP Tu rbomeca Art oust, 
B, şi elementele transmisiei princil 
Pilonul rotorului este i nclinat cu 3· 
Înainte, Sub t ransmisie se află pl asa' 
zervorul de carburan t, cu o capacitat 
575 1. Rotorul are trei paie, montate la 
tuc prin intermediul unor articulaţ i i d, 
clasic şi legate Între ele printr-o con 
de d istanţare . Paiele rotorului .au sct 
tul din dural ş i sînt um plute cu blOCUl 
monopren. 

- Fuzelajul posterior, detaşabil , 
o g rindă cu zăbrele, c arenată, Am p 
ju l este fix, iar elicea anticuplu es te 
pală , Trenul de aterizare, triciclu, f ix, 
roata de bot or i enta bilă ş i frîne pe r 
principale. in funcţie de misiuni le 
care le are de Îndeplinit, IAR-316 B P 
fi echipat cu puncte. exterioare 
acroşaj. i nstalaţ ii de Sl!opire, dispoz 
de ridicat cu cah lu etc , In anul 1985, t 
Le Bourget , Român ia a prezentat o 
siu ne cu destinaţie spe~i al~ a elicopt 
lUI Alouette III,denumlta IAR-317 Aii 
CU cabina modificată ( două locuri În 
dem) Ş i o seri e de performanţe am 
rate, Cei ce doresc să construiască 
cheta IAR-ului 316 B pot opta pentru 
care dintre variantele de vopsire pre 
tate În desenele a lăturate sau În fot o 
fi i, cu menţiunea că În toate caz uril e 
sele rotorului ş i elicei ant icuplu ve 
vopsite În g ri-metal, paiele rotorului 
fi gri Închis, iar interiorul cabinei \ 
complet negru, cu excepţia fotoliilor 
culoare albast ră . 

Note: 
1 Pentru cititorii interesaţi , ami, 

preocupări l e t impurii, În domeniu l a 
navelor cu rotoare portante, ale 
Traian Vuia, realizatorul , În ani i 19 
1926, al unor modele experimen 
apoi elicopterul cu patru rotoare , 
struit În S. U.A. de către George de 
hezat, Între anii 1921-1923, şi, dupa 
de-al doilea războ i mondial, proto' 
RG-8 H1 "Ţi nţar", co nstruit la Reghil 
anul 1960, 

2 Şi alte ţări au preluat licenţa de fi 
caţ i e a elicopterului Alouette III, i 
acestea remarcÎndu-se În primul ri ne 
dia, cu al său HAL Chetak, construit 
În cîteva sute de exem plare. 

/ULIAN ROBANE~ 
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ALOUETTE til 

CARACTERI STICI Sf PERFORMANTE : 

diametrul rotorului 

lungime 

inQl~ime 
calea ro!ilor 

greutate gor ~C~ipat 

greutate maxlm~ • 
sarcina utilo maxIma 

viteza maxima . • 
viteza de croazlera 

platon practic 

plafon zbor ~ionar 

outonomie de zbor 

11020 mm 

10175 mm 

2970 mm 
2590 mm 

1150 kg 

2200 kg 
1 0'50 kg 

210 km/h 

200 km/h 

4500 m 
2000 m 

20re 30lnln. 

CONSOLA CU APARArURA 
DE BORD 

3 m 

TURBOMECA ARTOUSTE III B 

.• continuu : 550 cp 
putere moXl.~ reg. decolore : 575 cp 

putere maxlmo~. uctor ' 8025 rot/min 
turotio arbore ieslre red . . 

" 1805 mm 
lungine totala • 130 kg 
greutate totolo 

D ampenaj orizontal E palo rotor port! 
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ATENTIE LA 
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ALOUETTE III 

CARACTERISTICI SI PERFORMANTE : 

dia metrul rolorului 

lungime, 

înălţime 

calea ro~ilor t 

greutate gol ~C~ipa 

gr e utat e moxlm~ • 
sarcina utilă maxima 

viteza maximă. • 
viteza de croaziera 

platon practic 

plafon zbor staţ'lonar 

autonomie de zbor 

11020 mm 
10175 mm 

2970 mm 

2590 mm 

1150 leg 

2200 leg 
1 0'50 leg 

210 lem/h 

200 lem/h 

4500 m 
2000 m 

20re 30"m1n. 

URA CONSOLA CU APAIW 
DE BORD 

TURBOMECA ARTOUSTE 1118 

. • continuu: 550 cp 
putere maxl.~ reg. decolare : 575 cp 

putere maxlma~. '8025rot/min 
turatia arbore iesire reductor. , 

" 1805 mm 
lungme totală. 130 leg 
greutate totala 

omologat la 25 mai 1961 

3m 

plasa -ti!lru 
modificată 

D ampenaj orizontal E pala rotor port, 



Nlvomodelu l este' destinat claselor 
9<-autopropulsate, . avind bune pro
or ala II de navigalie in linie dreapta (C2), 
, d sulicient de complex, modelul' F2 
:: :nd Ii echipat cu 0 stalie de teleco-

de, Vedeta este prezentata in doue 
.ar 'ante, una mai complexa, notata "A", 
salta ,,8", pe care 0 recomandam in
ceoatoril or, Construclia modelului poa
'e ' abordata alit de catre incepatori, cit 

e avansali. 
Corpul modelului se poate realiza prin 

co"tStruirea unui schelet compus din 
c~ ,a, coaste ~i curenti. Pentru economia 
oe placaj ~i trasarea exacta se reco
"'anda executia in paralel a unor 
sabloane de carton subtire, ce vor im
ornca corpul. Lipirea se va lace cu emai-
:a sau clei ago, Pentru 0 mai buna rezis
e la, intregul corp se va acoperi cu tilon, 

sau ciorap de matase, peste care se im
:Jregneaza cu pensula email ita. 

Se aplica apoi un strat de chit ~i se ~Ie
'L. ~te. Montarea tuburilor pentru axele 
e Icelor, a suporturilor acestora ~i a tu
Durilor pentru cirme se va lace inaintea 
acoperirii scheletului cu placaj. 

Corpul se poate realiza loarte bine din 
eta l, respectiv din tabla de alama de 0,3 

... , cu schelet metalic. 
Propulsia se poate realiza cu ajutorul a 

3 motora~e electrice, fiecare cuplat cu 
c'te un arbore, 

Se poate lolosi, de asemenea, un sin-
1; r motor mai puternic, care prin inter
'Tlediul unei transmisii actioneaza simul
an cele 3 elice, avind avantajul sincro-
zarii. 
Aeoomandam avansatilor lolosirea pen

l'U propulsi&, a unui motor cu explozie de 

1. Turela prova 2 x 30 mm 
2. cabina de navigatie 
3. Comanda deschisa 
4. catargul cu antenElle 
5. Racheta in hangar 
6. Hangar 
7. Antena de ghidare 
8. Turela pupa 3 x. 30 mm 
9. cabina subofiteri 

10. Careu echipaj 
11. Scara acces 
12. Camera de control 
13. Cabins oliteri 
14. Compartiment ma~ini , prova 
15. C6manda ma~iriilor 
16. Compartiment ma~ini pupa 
17. Careu oliteri 
18. Camers de control 

~,5 sau 5 cm3 , care actioneaza numal ell
cea centrals, celelalte fiind libere pe ax, 
aceasta permitind realizarea vitezei la 
scara conlorm regulamentului, respectiv 
cca 4 m/s la scara 1 :50 pentru categoria 
autopropulsate. 

Planul de constructie este prezentat in 
doua plan~e , Prima plan~a prezinta va; 
rianta "A" la scara 1 :50, in doua vederi , 
alaturi de unele schite explicative. 
Plan~a a doua prezinta schema gene

rala a variantei ,,8" ~i detaliile comune ~i 
necomune ale celor doua variante, cele 
specilice unei anumite variante prezen
tin_d mentiunea necesara. 

Intre cele doua variante exista dile
rente constructive ' in , ceea ce prive~te 
corpul, lansatoarele, catargele, cabinele 
principale ~i detalii de punte, pastrindu-se 
insa caracteristicile dimensionale ~i cele 
lunctionale. . 

Navele ' din aceasta clasa fiind constru
iie intr-o serie l0\.lrte mare, intre ele 
exista numeroase dllerente mai mult sau 
mai putin importante, autorul cautind sa 
prezinte variantele cele ma.i raspindite ~i 
mai complexe. 

Pentru realizarea unui model de bunii 
calitate, este necesar ca, in alara acura
tetei executiei ~i a respectarii planului, 
sa se laca 0 vopsire adecvats. Culorile 

, vor Ii mate (se evita vopselele lucioase) 
~i conlorm realitatii. Liniile de sudura se 
realizeaza prin zgiriere. lata ~i colora
tura: 

- gri deschis - corpul deasupra Ii-' 
niei de plutire, lateralele suprastn.Jcturi
lor, puntea de pe cabina; 

- gri incnis - turelele ~i partea inle
rioara a radarului din pupa (ambele 

Qriuri sint verzUl); 
- ro~u - panda imersa a corpului, 

colacul de salvare, lumina de pozitie ba
bord; 

- marc ro~cat - puntea principals, 
puntea 'postului de comanda \Ii 5 mm la 
scara 1 :50 pentru toate pitl.sele de pe 
punte in inaltime, babalele. In cazul va
riantei ,,8", aceasta culoare se inlocu
ie~te cu rO\lu carmin. 

- negru - linia de plutire, tevile tu
nurilor (brunate), dilerite repere inne- ' 
grite pe plan, antenele, radarele, centu
rile de pe turele (numai la varianta "A"), 
babalele mari din prova, lant ancora, an
cora, urech!. Pentru detalii suplimentare, 
recomandsm urmatoarea bibliografie: 

1, "Modelist , konstruktor" 'nr. 6/1968, 
U,R.S.S, 

2, "Mo!;lelbau Heu'te" nr. 10/1973, 
R.D.G. 

3, "Viata militara" nr. 7/1972, nr. 
7/1973, R.S.R, 

4. "Technicus" nr' 2/1975, R.D.G. 
5. "Vom Vikinger boot zum Tratlagen 

Schiff-Herbert Thiel", 1972, RD.G. 
6. "Kutry torpedowe" - Jan Marczak; 

R.P. Polona. 
7. "Okrety Woje{1ie" - Jan Marczak, 

R.P. Polona. 
8. "Modelartz" nr' 6/1972, RP. Polona. 
9. "Interavia" nr. 12/1964, Franta 

10. Racheten-Schnellboote MTH, 
1986, RD.G. 

Cristian Criciunoiu 

LlSTA DE REPE'RE $1 MATERIAL 
• RECOMANbATE 

1. portdrapel prova - sirma; 2. L 
- metal; 3. baston simplu - sim 
babale - lemn, metal; 5. lantul ar 
- sirma; 6. tambuchi - placaj. tat 
ventilatie - tabla; 8. corpul navei -
caj, tabla; 9. baston cu suportu 
siima; 10. cabestan - metal; 11. id, 
12. idem 7; 13. turels - lemn, . pi 
metal; 14. centura protectie - cal 
15. tambuchi - metal; 16. cabina p 
pala - placaj, tabla; 17. dispozitiv. te 
sura - lemn, metal; 18. hublou - r 
19. antena - sirma; 20. lumini pozi 
tabla; 21. parbriz - plexi, celuloic 
scara de acces - sirma; 23. dis~ 
tele - lemn, metal; 24. proiector -
23; 25. idem 17; 26. idem 20; 27. cat! 
lemn, metal; 28. cablu alimental 
1;irma, plastic; 29. goniometru - ! 
30. radar principal - sirma; 31. ante 
sirma; 32. radar - sirma;-- 33. pavili, 
matase; 34. sistem port pavilion - ! 
35. idem 7; 36. idem 7; 37. antel 
sirma; 38. co~uri - tabla, piasa de ! 
39. lansator -tabla. plastic, lemr 
supon - lemn, metal; 41. vezi 3' 
vezi 37; 43. radar - 'Iemn, plastic, r 
44. suport - lemn, metal; 45. vezi 
portdrapel pupa - sirma; 47. vin 
metal; 48. vezi 7; 49. cirma - tabl 
conteiner ~ tabla, placaj; 51. vezi 5 
vezi 50; 53. vezi 7; 54. lansator pup 
scara acces - sirma; 56. colac ;saivi 
lemn, plastic; 57. vezi 55; 58. u\la 
- tabla, placaj; 59. aparatoare ,-
60. striuri circulare - tabla; 61. can 
sirma; 62. bordaj - sirma; 63. s 

l';a omodelul este' dest inat cl aselor 
=. -a topropulsate, . avind bune pro
,. e1â I de n av igaţie in linie dreaptă (C 2) , 
, 'ld sufici ent de complex , modelul ' F2 
o 'nd fi echipat cu o staţie de teleco
~a dă . Vedeta este prezentată in două 
a ' an te, una mai complexă, notată "A" , 

s a ta "B", pe care o recomandăm i n
ceoâtorilo r. Construcţia modelului poa
'e ' abordată atit de către incepători, cit 
s ce avan saţ i. 

Corpul modelului se poate realiza prin 
~ons rUlrea unui schelet compus din 
c~ ă coaste şi cu renţi. Pentru economia 
:le placaj ş i t rasarea exactă se reco
~andă execuţia in paralel a unor 
sabloane de carton s ubţ ire , ce vor im
O<'âca corpul, Li pirea se va face cu emai-
:â sau cl ei ago. Pentru o mai bună rezis

!e tă , intregul corp se va acoperi cu tifon, 
sau ciorap de mătase, peste care se im
~ 'egnează cu pensula emailită . 

Se apl i că apoi un st rat de chit şi se şle
' _ este, Montarea tubu rilor pentru axele 
e ce lor, a suport uri lor acestora ş i a tu
curilor pentru cirme se va face înaintea 
acope riri i scheletului cu placaj. 

Corpul se poate realiza foarte bine din 
eta l, respectiv din tablă de alamă de 0,3 

cu schelet metalic. 
Propulsia se poate realiza cu ajutorul a 

3 motoraşe elect rice, f iecare cu plat cu 
c'te un arbore. 

Se poate folosi, de asemenea, un sin
i; r otor mai puternic, care prin inter
~ed i ul unei transmisii acţionează simul
an cele 3 elice, avînd avantajul sincro

... zăr ii , 
Recomandăm avansaţi lor folosirea pen

'ru propulsi& a unui motor cu explozie de 

1. Turela prova 2 x 30 mm 
2. Cabina de navigaţie 
3. Comanda deschisă 
4. Catargul cu antenele 
5. Rachetă în hangar 
6. Hangar 
7. Antenă de ghidare 
8. Turela pupa 3 x 30 mm 
9. Cabină subofiţeri 

10. Careu echipaj . 
11. Scară acces 
12. Cameră de control 
13. Cabină ofiţeri 
14. Compartiment maşini , prova 
15. Comanda maşinilor 
16. Compartiment maşini pupa 
17. Careu ofiţeri 
18. Cameră de control 

;'!,5 sau 5 cm 3 , care acţioneaza numai ell
cea centra l ă, celel alte fiind libere pe ax, 
aceasta permiţînd realizarea vitezei la 
scară conform regulamentu lui, respectiv 
cca 4 m/s la scara 1 :50 pentru categoria 
au topropulsate. 

Planul de construcţ ie este prezentat în 
două planşe. Prima planşă p rezintă va
rianta ,,A" la scara 1 :50, în două vederi, 
alătu ri de unele schiţe expl icative. 

Pl anşa a doua p rezi ntă schema gene
rală a variantei ,,6" ş i detali ile comune şi 
necomune ale celor două variante, cele 
speCifice unei anumite variante prezen
tînd menţiunea necesară . 

Între cele două variante există dife
renţe constructive In ceea ce priveşte 
corpul, lansatoarele, catargele, cabinele 
principale ş i detalii de punte, păstrîndu-se 
însă caracteristic ile dimensionale şi. cele 
funcţional e. 

Navele din această clasă fi ind constru
ite într-o seri e fO\lrte mare, între ele 
ex i stă numeroase diferenţe mai mult sau 
mai puţin importante, autorul căutînd să 
prezinte variantele cele ma,i răspîndite şi 
mai complexe. 

Pentru realizarea unui model de bună 
cali tate, este necesar ca, în afara acura
teţe i execuţ ie i ş i a respectări i planului, 
să se facă o vopsire adecvată . Culorile 
vor f i mate (se evită vopselele lucioase) 
ş i conform realităţii. Linii le de sudură se 
real izează prin zgÎriere. Ia tă şi colora
tura: 

- gri deschis - corpul deasupra li· 
niei de plutire, lateralele suprastructuri· 
lor, puntea de pe cabină; 

- gri înc!1is - turei ele şi partea infe
rioarii a radarului din pupa (ambele 

Qriuri sînt verzuI); 
- roşu - panaa imersă a corpului , 

colacul de salVare, lumina de poziţie ba· 
bord; , 

- maro roşc at - puntea principal ă , 
puntea 'postului de comandă şi 5 mm la 
scara 1 :50 pentru toate pi ~$ele de pe 
punte În Înălţime , babalele. In cazul va
riantei ,,6", această culoare se înl ocu
i eşte cu roş u carmi n. 

- neg ru - lini a de pluti re, ţevil e tu
nurilor (brunate), diferite repere Înne
grite pe plan, antenele, radarele, centu
rii e de pe turele (numai la varianta "A"), 
babalele mari din prova, lanţ ancoră , an
coră, urechi. Pentru detalii suplimentare, 
recomandăm următoarea bibliografie: 

1. "Modelist konstruktor" nr. 6/1968, 
U.R.S.S. 

2. "Mo"elbau Heu'te" n r. 10/1973, 
R.D.G. 

3. "Viaţa militară" nr. 7/1972, nr. 
7/1973, R.S. R 

4. "Technicus" nr. 2/1975, RD.G. 
5. "Vom Vikinger boot zum Tratlagen 

Schiff-Herbert Thiel", 1972, RD.G. 
6. "Kutry torpedowe" - Jan Marczak; 

R.P. Polonă. 
7. "Okrety Wojenie" - Jan Marczak, 

R.P. Polonă . 
8. "Modelartz" nr. 6/1972, R.P. Polonă. 
9. "In tera via" nr. 12/1964, Franţa 

10. Racheten-Schnellboote MTH, 
1986, R.D.G, 

CristiallCriciunoiu 

LISTĂ DE REPERE Ş I MATERIAl 
• RECOMANbATE 

1. portdrapel p rova - sîrmă; 2. I 
- metal; 3. baston simplu - sÎrn 
babale - lemn, metal; 5. lanţ ul ar 
- sirmă ; 6. tam buchi - placaj, tat 
vent il aţie - tab lă ; 8. corpu l navei -
caj , tablă ; 9. baston cu SUPOrtL 
sîrmă; 10. cabestan - metal; 11. id 
12. idem 7; 13. tu relă - lemn, . p 
metal; 14. centură protecţ ie - cal 
15. tambuch i - metal; 16. cabina ţ 
pală - placaj, tablă; 17. dispozitiv. te 
sură - lemn, metal; 18. hublou - I 
19. antenă - sîrmă ; 20. lumini poz 
tablă; 21. parbriz - plexi, celulo ic 
scară de acces - sirmă; 23. dis! 
tele - lemn, metal; 24. proiector -
23; 25. idem 17; 26. idem 20; 27. cat: 
lemn, metal; 26. cablu alimental 
f;îrmă, plastic; 29. goniometru - : 
30. radar pri ncipal - sÎnmă; 31. ante 
sîrmă; 32. radar - sÎrmă ;- 33. pavili 
mătase; 34. sistem portpavilion - , 
35. idem 7; 36. idem 7; 37. ante 
sîrmă ; 38. coşuri - tablă , plasă de , 
39. lansator - tablă, plastic, leml 
suport - lemn, metal; 41. vezi 3 
vezi 37; 43. radar - ' lemn, plastic, 
44. suport - lemn, metal; 45. vezi 
portdrapel pupa - sî rmă; 47, vir 
metal; 48. vezi 7; 49. cirmă - tabl 
conteiner ~ tablă, placaj; 51. vezi! 
vezi 50; 53. vezi 7; 54. lansator pUţ 
scară acces - sîrmă ; 56. colac ·salv 
lemn, plastic; 57. vezi 55; 58. uşă 
- tablă, placaj; 59. apărătoare -
60. striuri circulare - tablă; 61. car 
sÎnmă ; 62. bordaj - sinmă; 63. i 
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VEDERE PUPA-TRIB:lRD 
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77 

-~ ..... t:,r-..... .,.- .:e-':- :a::: :3:; a 6.4.. 
sca~l"'e 'acma e - tao a placaJ • &s. 
bOrd; 66. lansator pupa varoanta "S" -
placaJ, tabla; 67. babale - metal , lemn ; 
6a bare de suslinere - sirma ; &9. lansa
tor prova varianta "S" - placaj, tabla; 70. 
striuri; 71. dispozitive pentru lanl - me
tal, lemn; 72. nara ancora - metal, lemn; 
73. ancora - lemn, metal; 74. sirena -
lemn, metal; 75. suport antena - metal; 
76. cutie pavilioane ' - tabla, placaj; 77. 
elice - tabla, plastic; 78. portarbore -
tabla; 79. racheta - lemn, hirtie, plastic. 
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PUNTEA DE COMANDA vedere din pupa-tribord 
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placaj , tablă; 67. babale - meta l, lem n; 
68. bare de s usţ i ne re - sirmă; 69. lansa
tor prova var ianta .. 8 " - pl acaj, tabl ă ; 70. 
st ri uri; 71. d ispozitive pentru l an ţ - me
tal , lemn; 72.. nară anco ră - metal, lemn ; 
73. ancoră - lemn, metal; 74. s irenă 
lemn, metal; 75. suport an tenă - meta l; 
76. cutie pavilioane · - tablă , pl acaj; 77. 
el ice - ta blă . pl astic; 78. portarbore -
tablă; 79. rac h etă - lemn , hîrtie, plastic. 
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L AU TO PRO PULSAT - VEDETA PURTATOARE DE- RACHETE TIP nOSA" 
CARACTERISTICI PRINCIPALE 
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uLe 1940; efective le aeriene germane. 
a ",ate contra Marii Sritanii, erau: 1 200 
:x)mbardiere mijlocii, 280 Stuka, 755 
2.oane vinatoare menemeteare, 225 
c,'oane de vinatoare bimotoare ~i 79 
a.oan e de recunoa~tere. 
Aceea~1 data . Efectivele avia\iei de vi

~a:oare britanice: 450 de Hurricane $1 
250 de Spitfire. 

Popor englez, sosim.. pregati\i-va 
tagajele, a~a ca sa Ie ave\i la indemina 
c'')(j Yom ajunge acolo ... sosim." (Din 
e~;slunlie zilnice ale postului de radio 
ge'.,n, 1940.) 

Ba:a ila pentru Angl ia va incepe. 
'.'€'l1br a, forjelor aeriene britanice, fill 
cons lentl ca soarta generaliilor viitoare 
sa a ia -n mijnlle voastre." (Din ordlnul de 
z a RAF din a august 1940.) 

A.orJ de vinatoare Suoermarlne 
So :' 'e a 'as' crea: de Ing neru Regna ld 
\.' :;;'"'e- p..otOt,plo a fast preze'l at i 
~X' a "1€"oor a 2- ,","·e '936 A.ea se
'iO SC6-! .A .. ~"e 193- a ~2 ce ar 
~:-;~a: 1,':::"'= --cc'"e ~"a.;;"'a. 
- a. ~ ·e: .....::as: sa s e :::: ....... eas.ca 

"Diminea\a zilei de 21 iulie este fru
moasa. Fighter Command-ul efectueaza 
571 de misiuni, in cursul carora pierde 
sa_se aparate si distruge sapte. 

In jurul mesei din Operations'room 
personalul din WAAF.S. este ocupat sa 
deplaseze cu riglele piesele reprezen
tind escadrilele trimise la lupta deasuprn 
Marii Minecii, iar in acea zi contactul pfln 
radiO cu pilolii facindu-se direct, 
razboiul ~i moartea navalesc deodata in 
camera inchisa. Zgomotul vocilor cade 
literalmente din cer, umplind toata in
caperea. Sint ordine strigate in fonie, in
juraturi , gifiituri de spaima. Vacarmul se 
rostogole~te dintr-un zid in celalalt. De
odata, in prezen\a auxiliarelor feminine, 
strinse in jachetele uniformelor albastre 
ale Forjelor aeriene britanice, placile gi
ganticei partide de ruleta, in care ele 
joaca rolul de crupieri , capata forma a 
tot ceea ce este mai ~ocant in expresla 
omeneasca . Insulta si stngatul. Pentr u 
:J' rna data e:e aud Cum se moare. Ofllerll 
s_:>€flor se ag,la Ac.o ,c sus oalet ;. spun 
,.. s:e ... Crt.' :el'" e a~<J'"'lc c·..,c "T'!oartea 

se agala de umerii lor ~i-i cuprinde fUfla 
$1 spalma. Se propune ca fetele sa fie in
[ocUite. _ Ele refuza. insa. Riglele aluneca 
pe masa: "Facet' /ocurile, vii rag, n;m,c 
nu mal cade,,! ~Iza este de fiecare data 0 
vlala omeneasca. lar strigatele continua .. 
(MARCEL JULLIAN SATALIA' 
ANGLlEI ") .'" 

Prototipul Spitfire era un monoplan cu 
aripa joasa, metalic, echipat cu motor 
Rolls-Royce Goshawk V12 cu racire eva
porativa. Era armat cu 8 mitraliere Srow
ning de 7,7 mm. Trenul de aterizare, des
tul de ingust, ·se escamota spre exterior. 

"Prima data cind am pilotat un Spit , 
mi-a ramas adinc intiparit in memorie! ... 
M-am urcat in carlinga ~i, fiind destul de 
voirlic, am avut impresia ca sint strivit de 
strimtoarea lui. Cind m-am a~ezat pe pa
ra$uta, bra\ele imi atirnau greoaie de 0 
parte ~i de cealalta a carlingii. 

- Nu-i pu\in cam ingust la umeri pen
tru mine? 

- Ai sa te obi~nuie~ti repede, a rep[l
cat Instructorul Este surpnnzator cit de 
""C pot deven atu'1cl c''ld a in coada pe 

EIU[[E [0 E IHAwa lUAtJ [0 
[Ill PAS VUlIRIi AIBIIL 

una din acele brute cu botul galb 
vedea cum ai sa Iii atunci capul , 
$1 ai sa ai ~i gitul inlepenit tot privi 
POL Daca nu, multa vreme nu , 
iJOHNNY JOHNSON, pilot in RAF) 

Primele 78 de Spitfire aveau el 
lemn in doua pale cu pas fix. Ur 
rele, pina la 174, erau echipate CI 
tripala de Havilland cu pas variab 
torul, pina la aparatul 174 inclusiv, 
Rolls-Royce Merlin II. Urmatoarel, 
fire I au fost echipate cu motoare 
III la care se puteau monta alit eli, 
pal a de Havilland, cit ~i elicea tripe 
talica Rotol.' 

Spitfire I a fost ameliorat succ, 
cupola bombata ce asigura un p 
confort pentru pilo\ii de talie ma 
blindaj ·dorsal ~i un parbriz blindat. 

"Lt. Ted Graham comanda es 
72. il inlocuie~te pe A.E. Collins, 
fotograf ~i stralucit jucator de s 
care, fiindca nu mai pilotase vreod 
Spit, era sa-$i piarda cu curaj v 
tlmpul mislunilor la care a par 
GraiJam s-a i tiln't deja cu KG 2E 
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, e 1940; efectivele aeriene germane. 
a ~ ate co ntra Marii Britanii, erau: 1 200 
::o"'ba diere mij locii , 280 Stuka, 755 
;:,oa e vÎnătoaJe monomotoare, 225 
z. an e de vinătoa re bimotoare şi 79 
a. Qan e de recunoaştere. 
Ac eeaşi dată . Efecti vele av iaţiei de vi

~ăto are britani ce: 450 de Hurricane S' 
2 ' oe Sp itfire. 

Popor englez, SOSim.. p regătiţi -va 
t::agaJeJe asa ca să le aveţi la indemină 
C''1(] vom ajunge acolo ... sosim ." (Din 
=~ slu mle zil nice ale postu lui de ra dio 
3.=' n ' 940,) 

Ba il a pentru Anglia va incepe. 
• '€"Tlor al forte lor aeriene britanice, fiţ i 

-5: ,e 1, că soarta generaţii l or viitoare 
se a' ă '" milOl e voastre.' (Dm ordinul de 
:: 2 ~~ d n a august 1940.) 
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" Dimineaţa zilei de 21 iuli e este fru
moasă, Fighter Comman d-ul efectueaza 
571 de misiuni , în cursul că rora pierde 
sa,se aparate şi distruge şapte, 

In jurul mesei din Op eralions'room 
personalul d in W.A.A. F. S. este ocupa t sa 
deplaseze cu riglele piesele reprezen
tind escadrilele tri mise la luptă deasuprn 
Marii Mînecii, iar in acea zi contactu l plin 
radio cu piloţii făcîndu-se direct , 
războiul şi moartea nă vălesc deodată în 
camera închisă. Zgomotul vocilor cade 
literalmente din cer, um plînd toată în
căperea . Sint ord ine strigate în fonie, in
j urătu ri , gîfîitu ri de spai mă . V acarmul se 
rostogo leşte dintr-un zid în celălalt. De
odată , în prezenţa auxil iarelor feminine , 
strinse în jachetele uniformelor albastre 
ale Fonelor aeriene britanice, plăcile gl
gantice l part ide de ruletă , in care ele 
10acă rolul de crupieri, capătă forma a 
tot ceea ce este mai şocant în expresia 
omenească msulta S I strigătul. Pentru 
'" ~a oa ă e e aua c,,'" se '11oare Ofiţer 
s ... ::.er r se ag ta c:: s ... s Dă e~ SpU'-' 
r: s·e ... C'1.o ' :er:) e c- ..... ""'Ie : .-.c '""oartea 

se agaţă de umerii lo r şi-i Cuprinde fUlia 
SI spaima. Se propune ca fetele să fie în
lOCUite. _ Ele refuză însă . Riglele alu neca 
pe masa: --Faceţi jocurile, vă rog , nimiC 
nu mal cade .. ! l>1,za este de fiecare dată o 
viaţa omeneasca. Iar strigătele continuă" 
(MARCEL JULLIAN BĂTĂLIA' 
ANGLIEI") . ' " 

Protot ipul Sp itflJe era un monoplan cu 
aripa joasă , metalic, echipat cu motor 
ROlls-Royce Goshawk V12 cu răcire eva
porativă . Era armat cu 8 mitraliere Brow
ning de 7,7 mm, Trenul de ateriza re, des
tui de îngust,se escamota spre exterior . 

"Prima dată cînd am pilotat un Spit, 
mi-a rămas adînc întipărit în memorie! .. 
M-am urcat in carlingă şi, fiind destul de 
vOiriic , am avut impresia că sint striv it de 
strîmtoarea lui. Cind m-am aşezat pe pa
raşută, braţele îmi atîrnau greoaie de o 
parte Ş I de cealaltă a carlingii. 

- Nu-i puţin cam îngust la umeri pen
tru mine? 

- AI să te obişnu ieş ti repede. a rep li 
cat Instructorul Este surprinzator cît de 
miC DO' d2'.9'l atunc' c ' nd a _" coada pe 
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una din acele brute cu botul galt 
vedea cum ai să ţ i i atunc i capul 
ŞI ai să ai şi gitul înţepenit tot p riv 
pOl. Dacă nu, multă vreme nu 
\JOHNNY JOHNSON, pilot în RAF 

Primele 78 de Spitfi re aveau e 
lemn în două pai e cu pas fix, UI 
rele, pînă la 174, erau ech ipate ( 
t ri pală de Havillan d cu pas varial 
torul , pină la aparatu l 174 incl usiv, 
Rolls-Royce Merlm II . Următoarei 
fire I au fost echipate cu motoarE 
II I la care se puteau mORta atit eli 
pal ă de HavWand, cît şi elicea trip 
tali că Rot ol. , 

Sp itfire I a fost ameliorat SUC( 
cupo lă bombată ce asigura un I 
confo rt pentru pilotii de talie m 
blindaj dorsal şi un parbriz blindat. 

" LI. Ted Graham comandă e: 
72. ÎI înlocuieşte pe A.E. Collins, 
fotograf şi strălUCit jucăt or de 
care, fiindcă nu ma i pi lotase vreo 
Spit , era să-şi piardă cu curaj ' 
timpul miSiunilor la care a pa 
Graham s-a înt"~lt de.a cu K G 2 



s .... ::J CO"""anda IL Klein, ven ise sa-I caute 
cearta deasupra lui Firth of Forth in de
cembne 1939. EI incepu sa transmita or
dlnele cu u~oara bilbiiala care il caracte
nza. La comenzile Spitfire-ului sau Dea
con Elliott, care de data aceasta avea 
bran~ata leava de aducere a oxigenului, 
Ie recepliona. Deodata in tala lui; deasu
pra marii, se infali~eaza un spectacol te
ribil, care-Ii lua ochii! ,·Gel pulin doua 
sute de aP1i!rate inamice. Toate tipurile 
cunoscute. In frunte bombardiere Hein
kel 111 ~i Junkers 88, urmate de un ~ir 
lung de Messerschmitt-uri 110. Nicio
data vreunul dintre noi nu vazuse in ace
la~i timp un _numiir alit de mare de avioa
ne pe <;er." In fala marimii formaliei ina
mice, Graham, care nu dispunea decit de 
douasprezece Spitfire, ~ovai. Cind se de
cise.sa ordone un atac prin dreapta, ger
manll erau deja pe ei. " Exista un spaliu 
de ocupat intre bom.bardiere ~i 110 - ex
plica Deacon Elliott - ~i ne-am strecurat 
acolo. Cred ca la inceput nici nu ne-au 
vawl. Imediat ce ne-au reperat ~i-au 
aruncat bombele. Era fantastic. Puteau fi 
vazute cum ies din aparate ~i cad cu su
tele in mare." 

ILUJIMIlINAUIE IPID.:nrIlIE-/AlIB/A 

':A fost 0 incle$'!are ingrozitoare. Am 
vazut doua avioane germane literal
mente dezintegrindu-se. Mai tirziu am 
allat ca erau acelea care sa napustisera 
asupra lui FlU. Hiram Smith ~i FlO Des
mond Sheen." 

Frumos a mai reu~it Sheen sa 
ocheasca in dupa-amiaza aceea! A pro
vocat explozia unui Ju 88 ~i strabatind 
apoi ploaia de sfiirimaturi se duse sa dea 
foc unui Messerschmitt 110. Din acel 
moment formalia germana se dezorga
niza. Unele bombardiere aruncasera 
bombele in mare ~i se indreptau spre 
Norvegia, zburind aproape de valuri. 
Apa era presarata cu mari pete verzi da
torate fluorescenlei, echipamentelor de 
salvare I germane, destinate sa inles
neasca descoperirea naufragialilor. AI
tele se incapatinau; dintre acestea unele 
i~i continuau zborul spre valea lui Clyde, 
iar celelalte spre Newcastle. 

Speram sa punem mina pe ele la in
toarcere. Dar nu am rey~it. Escadrila 
ave a un bilanl de vinatoare admirabil: 
unsprezece victorii contirmate, trei pro
babile ~i nici 0 pierdere." (MARCEL 
JULUAN, "BATAuA MIGUEl") 

Funclie de armamentul lor, Spitfire-Ie 
au fost: Spitfire la (8 mitraliere Browning 
de 7,7), I b (4 mltraliere Browning + 2 tu
nuri Hispano-Suiza de 20 mm), Ic, Id _. 
aparate de n~cunoastere aeriana. 

Prima unitate care a fost inarmata cu 
Spitfire a fost Sq.uadron 19, bazata la 
Duxford. 

"Trage\i numai atunci cind vedeli nitu
rile!" (Wing commander-ul Blake) 

"Trebuie sa te avinli din toata inima .. 
ca la rugby! Tocmai atunci cind ~ovai de 
frica unei lovituri 0 ~i incasezi." (Pilotul 
Glasser din escadrila 65). 

"Eram istovili. Nu ne mai puteam nici 
imbata. N-am vazut niciodata un pilot 
be~t." (Pilotul francez Perrin) 

"In popote atmosfera era sinistra. Sa
crificali acestui dulau nesalios care de
venise batalia pentru Anglia, cei mai 
buni piloli ai no~tri dispareau unul dupa 
altul. in fiecare zi, un nou loc raminea Ii
ber la masa comuna. Puteam socoti pe 
cele 10 degete ~ansele noastre de a su
pravielui; elementar ~i implacabil, calcu
lui probabilitalilor permitea fiecaruia sa 
prevada data la care, la rindul lui, va fi dat 
dlsparut deasupra Angliel." (Adolf Ga l
land - as german din batalla Ang lle 
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Atunci arzi de nerabdare sa infrunti 
du~manul ~i sa-I faci prato Ea dureaza 
pina in clipa cind s-a tras in tine prea de 
aproape sau · ai fost dobori!. A doua in
cepe imediat dupa 0 intimplare ca acelea 
de mai sus ... capeti 0 filozofie sanatoasa . 
Nu e~ti departe de a gindi ca "discretia 
este cea mai buna dovada a valorii ... Nu 
mai cauli decit sa ramii in viala. 

A treia vine de la sine. Fara indoiala ca, 
fiind tot timpul precaut, sfi~e~ti prin a-Ii 
da seama ca aceasta atitudine nu ser
ve~te la mare lucru .. Atunci incepe sa nu 
te mai preocupe decit un ~ingur gind: 
daca vei supravielui sau nu. IIi faci dato
lIa. Ai devenit un pilot de vinatoare." 
(DEACON ELUOT, pilot in RAF) 

Caracteristicile tactice ale tipului SPit
fire Mk I a erau: viteza maxima 587 km/h, 
vlt(lza ascensionala 770 mlmin, auto no
mia 635 km, plafonul 9600 m, armamen
tul 8 mltraliere Browning de 7,7 mm cu 
300 de lovlturi fiecare. 

P,IO!II cu "inl si arsuri grave erau tll
~ , s la SO lta,ul Regina Victor 'a Aici doc
· ,...·u V.ac''''coe e ..sc ... ota a:e tete 'e-

toea era cea a mai multor oper "Iii succe
siv~ combinate cu baia in apa sarata: 

"Imi amintesc prima oara cind am 
bagat pe cineva in baie. Baiatul suferise 
arsuri groaznice, 0 adeviirata nenoro
cire' "Maestrul .. (a~a-I numeau bolnaviij 
cususe deja la loc 0 fi~ie ~i ne-a spus sa-I 
bagam in apa pe nefericit, ca sa-I raco
rim. A fost ceva infiorator! Baiatul ~i-a in
chipuit, fara indoiala, ca era 0 baie fier
binte. S-a zbatut sa ne scape ~i am auzit 
cit se poate de limpede cum ii plesneau 
cusaturile operaliei". (TAFFY, infirmie
rul doctorului Maclndoe) 

"Dupa trei zile, pansamentul pe care-I 
aveam sub nas incepu sa miroasa alit de 
tare, incit iI stropeam din abundenla cu 

. colonie. De atunci, mi-e greu sa evit 0 
senzalie de greala cind intilnesc mirosul 
acestei colonii in cursul unel receplii sau 
in societate". $1 mal departe: "Josef, ce
hul cu !esutulile nasului sau care cre~
teau din cele ale frun!lI . cu oribilele lui 
clozvirte de brate Sl cu ochll pllnl de 0 in
credere ,d,oata ' ~mu! Care la drept vor
~ nc ... u rna a ~ea cb"az CI r'> ... ,....,a oc"" 

o 

o 

o 
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Incapabil sa vorbeasc. 
interesant, 0, da, deose 
(RICHARD HILLAR Y, PI 

Pierderile in timpul 
fost: 

- Pentru englez i: 
paruli ~i 295 ranili. 

- Pentru german i: 
disparuli ~i 530 ranil i. 

. Air Chief Marshal s. 
comandantul vinaton l 
titlul de Lord Dowd ing 
~i a fost inlocuil. 

Hermann Goring ( 
wallei, s-a sinucis in 
de la Nu rnberg . FUSE 
mo?rte prin spinzuratoa 

"In Marea Britan ie ( 
vechile aparate de tl 
Spitfire. in 1945 erau 
pentru benzina care m, 
rele lor. Astazi, in stare 
rate ating 25000 de lin 
lor continua sa urce '" 

(Revista PARIS MAT 
sament s'gur SPI F R 
.e·se 

5 .... :: co""'a'lOa u K.e n .ten /se S8-1 caute 
ceartă deasupra lUI Firth of Forth În de
cembrie 1939. EI incepu să transmiiă or
dinele cu uşoara bîlbîială care ÎI caracte
riza. La comenzile Spitfire-ului său Dea
co n Elliott , care de data aceasta avea 
branşată ţeava de aducere a oxigen ulu i, 
le recepţionă.Deodată În faţa lui; deasu
pra mării , se Înfăţi şează un spectacol te
ribil, care-ţi lua ochii! ,·Cel puţ i n două 
sute de ap~rate inamice. Toate tipUri le 
cunoscute. In frunte bombardiere Hein
kel 11 1 şi Junkers 88, urmate de un şir 
lung de Messerschmitt-uri 110. NicIO
dată vreunul dintre noi nu văzuse în ace
Iaşi timp un număr atît de mare de avioa
ne pe <;:er.» În faţa mărimii formaţiei ina
mlcl;!' Graham, care nu dispunea decît de 
douasprezece Spitfire, şovăi. Cînd se de
cise să ordone un atac prin dreapta, ger
manII erau deja pe ei. "Exista un spaţi u 
de ocupat între bombardiere şi 110 - ex
plică Deacon EI/iott - şi ne-am strecurat 
acolo. Cred că la început nici nu ne-au 
văzut. Imediat ce ne-au repera t şi-a u 
aruncat bombele. Era fantastic. Puteau fi 
văzute cum ies din aparate şi cad cu su
tele în mare.» 

ILUJ IM II IN A iliE IP [)~ nil lE - IA lIB/Ă 

':A fost o ÎncleŞ'!are îngrozi toare. Am 
văzut două avioane germane literal 
mente dezintegrîndu-se. Mai tîrz iu am 
aflat că erau acelea care să năpustiseră 
asupra lu i FIU. Hi ram Smith ş i F/O Des
mond Sheen.» 

Frumos a mai reuşit Sheen să 
ochească în după-amiaza aceea! A pro
vocat explozia unu i Ju 88 şi străbătînd 
apoi ploaia de sfărîmături se duse să dea 
foc unui Messerschmitt 110. Din acel 
moment formaţia germană se dezorgac 
niză. Unele bombard iere aruncaseră 
bombele În mare ş i se Îndreptau spre 
Norvegia, zburînd ap roape de valuri. 
Apa era presărată cu mari pete verzi da
torate fluorescenţei , echipamente lor de 
salvare , germane, desti nate să Înles
nească descoperirea nau fragiaţil o r. Al
tele se încăpăţînau; dintre acestea unele 
îşi continuau zborul spre valea lui Clyde, 
iar celelalte spre Newcastle. 

Speram să punem mîna pe ele la în
toarcere. Dar nu am re',lşit. Escadrila 
avea un bilanţ de vînătoare admirabil : 
unsprezece victorii confirmate, trei pro
babile şi nici o pierdere." (MARCEL 
JULLlAN, "BĂTĂLIA ANG LI EI") 

Funcţie de armamentul lor, Spitfire-Ie 
au fost: Spitfire la (8 mitraliere Browning 
de 7,7), I b (4 mitrali ere Browning + 2 tu
nuri Hispano-SUIza de 20 mm), Ic, Id _. 
aparate de recunoas tere aeriană. 

Prima unitate cale a fost Înarmată cu 
Spitfire a fost Sq,uadron 19, bazată la 
Duxford. 

"Trageţi numai atunci cînd vedeţi nitu
riie!" (Wing commander-ul Blake) 

"Trebuie să te avînţi din toată inima .. 
ca la rugby! Tocmai atunci cînd şovăi de 
frica unei lovituri o şi încasez i. " (Pilotu l 
Glasser din escadrila 65). 

"Eram istoviţi. Nu ne mai puteam nicI 
îmbăta . N-am văzut niciodată un pilot 
beat." (Pilotul francez Perrin) 

Jn popote atmosfera era sinistră. Sa
crificaţi acestui dulău nesăţios care de
ven ise bătălia pentru Anglia, cei mai 
buni t)iloţ i ai noştri dispăreau unul dupa 
altul. In fiecare zi, un nou loc rămînea li
ber la masa comună. Puteam socoti pe 
cele 10 degete şansele noastre de a su
pravieţui; elementar şi implacabil , calcu
lul probabilităţilor permitea fiecăruia sa 
prevadă data la care, la rîndul lui, va fi dat 
dispărut deasupra Angliei:' (Adolf Gal
and - as german din bătălia Ang le' 
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AtunCI arzi de nerăbdare să ÎnffU nţl 
duşmanul ş i să-I faci praf. Ea dureaza 
pină in c lipa cind s-a tras În tine prea de 
aproape sau ai fost doborît. A doua i n
cepe imediat du pă o întîmplare ca acelea 
de mai sus ... capeţ i o f ilozof ie săn ătoasa 
Nu eşt i departe de a gîndi că ,·d i screţ iJ 
este cea mai bu nă dovadă a valo ri i .. . Nu 
mai cauţi decît să rămii in viaţă. 

A treia vine de la sine. Fără indo ia l ă ca, 
f iind tot t impul precaut, sfîrşeş ti pri n a-ţ i 
da seama că această atitudine nu ser
veşte la mare lucru. Atunci Începe să nu 
te mai preocupe decit un şi ngur gind : 
dacă vei s u pravieţui sau nu . lţi faci dato
II a. Ai devenit un pi lot de vînăto a re ." 
(DEACON ELLlOT, pilot În RAF) 

Caracteristicile tactice ale tipului SPlt
fire Mk I a erau: viteza maximă 587 km / h, 
viteza ascensiona lă 770 mlmin , autono
mia 635 km, plafonul 9600 m, armamen
tul 8 mitraliere Browning de 7,7 mm cu 
300 de lovituri fiecare 

P'IOţ!! cu rani si arsuri grave erau t,, 
~ 5 a Spita .JI Regina Victor a lI"c doc-
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toaa era cea a ma i multor oper"ll i succe
siVE! com binate cu baia în apă să rată : 

"Imi amin tesc prima oară cînd am 
băgat pe ci neva în baie. Băi a t u l suferise 
arsuri groaznice, o ad evă rată nenoro
ci re ! "Maestru l» (aşa- I numeau bol naVII) 
c':Jsuse ~ej a 111 loc o fîşi e ş i ne-a spus să - I 
bagam In apa pe nefericit, ca să-I răco
fim. A fost ceva înf iorător! Băiat u l şi-a i n
chipuit , fără îndoi ală , că era o baie f ier 
binte. S-a zbătut să ne scape ş i am auzit 
cît se poate de limpede cum ii plesneau 
cusături l e operaţiei". (TA FFY, inf irmi e
rul doctorului Maclndoe) 
"După trei zile, pansamentul pe care-I 

aveam sub nas Începu să mi roasă atît de 
tare, incît îl stropeam din abu ndenţă cu 

. colonie. De atunci , mi-e greu să evit o 
senzaţie de greaţă cînd intil nesc mirosul 
acestei colonii in cursul unei recepţii sau 
in societate" ŞI mal departe : "Josef , ce
hul cu tesutullie nasulU I său care c reş
teau din cele ale fruntI( . cu oribllele lUI 
clozvÎr!e de bra te SI cu ochII pl ni de o in
credere d oată omu' ca'e a arep: .'or-

Incapabi I să vorbeasc. 
interesant, o, da, deose 
(RICHARD HILLARY, P 

Pierderile În ti mpul 
fost : 

- Pentru en glezl: , 
păr uţ i Şi 295 răn iţi. 

- Pentru german i 
di spă ruţi ş i 530 răn iţi 

Arr Ch ief Marshal s 
comandantul v înă torII 
titlul de Lo rd Dowding 
ş i a fost Înlocu i! . 

Hermann Goring ( 
waffei, s-a sinUCIS in 
de la Nurnberg. Fus! 
mOllrte prin spinzuratoa 

" In Marea Bri tan ie ( 
vechile ~parate de t 
Sp itfi re. In 1945 erau 
pentru benzina care m. 
rele lor. Astăzi, in stare 
rate ating 25 000 de Iirl 
lor continua să urce' 
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TELECOMANUA CU UOUA 
CANALE "KRAFT K P 28" 

Acesi ti p de sta\ie este in dotarea mai multor cluburi, asocia\ii sportive ~i case ale 
plonierilor din tara noastra. Datorita performan\elor sale, mai mul\i sportivi, dintre 
care uni i campioni na\ionali , utilizeaza inca aceasta sta\ie de radiotelecomanda. 

Se preteaza in special pentru comanda velierelor, modelelor de viteza ~i F S R. 
Are doua canale ~i poate func\iona in benzile de 27 ~i 72 MHz. 
Servomecanismele sint amplasate impreuna cu radioreceptorul in aceea~i carcasa. 
Raza de ac\iune recomandata este de 10-1 200 m pentru aerof!1odele ~i 500 m 

pentru navomodelele echipate cu antena degajata (ex. velierele) . In cazul auto ~i 
navomodelelor de viteza este recomandabil ca distan\a maxima . dintre emi\ator ~i 
receptor sa nu depa~easca 200 m in linie dreapta, data fiind inal\imea efectiva mica a 
antenei de recep\ie. 

Date tehnice 

EMITATOR 

RECEPTOR 

SERVOMECANISME 

1. Tensiunea de alimentare 

2. Consum 
3. Putere (in antena) 

9,6 Vcc (doua baterii 
3 R 12 inseriate) 
max.60 mA 
cca 0,3 W 

4. Modula\ie AM 100% 
5. Distan\a minima intre doua canale vecine10 kHz (recomandabil 

25 kHz) 
6. Greutate (cu baterii ~iantena) 750 9 
7. Lungimea antenei 1,20 m 
1. Tensiunea de alimentare 4,8 Vcc 
2. Consum {impreuna cu decodificatorul) max. 8 mA 
3. Sensibilitate 3,51lV 
4. Selectivitate cca 60 dB 
5. Banda de trecere 10 kHz 
6. Lungimea optima a antenei 0,8-1 m 
7. Greutate (impreu na cu 

decodificatorul, cele doua 
servomecanisme ~i carcasa ) 

1. Tensiunea de alimentare 

2. Consum in repaus 
3. Consum in sarcina maxima 
4. Rezolu\ie 
5. Cuplul nominal 
6. Viteza de deplasare 
7. Largimea impulsurilor (pozitive) de 

120 9 
4,8 Vcc (comuna 
receptorului) 
4mA 
300 mA 
41ls 
3 daN· cm 
2><0,35 s pI. 2X45° 

comanda 1,7 ms±0,6 ms 

cu a 

Sta\ia func\ioneaza normal intr-un interval de temperatura a mediului ambiant 
cuprins intre 0 ~i +45°C. · . 

Schemele de principiu ~i datele tehnice principale ale sta\iei servesc in special 
pentru eventuale depanari ~i repara\ii. 
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1 t:Lt.LU~UA CU UUUA 
CANALE "KRAFT K P 28" 

Acest ti P de staţi e este În dotarea mai multor cluburi, asociaţii sportive şi case ale 
p nlenlor din ţara n oast ră . Da torită performanţelor sale, mai mulţi sportivi, dintre 
care unii campioni n aţ i o na li, ut i l i zează Î ncă această staţie de radiotelecomandă . 

Se pretează În special pentru co manda velierelor, modelelor de viteză şi F S R. 
Are două canale şi poate f u nc ţi o na În benzile de 27 şi 72 MHz. 
Servomecanismele sînt amplasate Împreună cu radioreceptorul În aceeaşi carcasă. 
Raza de acţ i une recomandată este de 10- 1 200 m pentru aerof)1odele şi 500 m 

pentru navom odelele echipate cu ante nă degajată (ex. velierele). In cazul auto şi 
navomodelelor de viteză este recomandabil ca distanţa maximă . dintre emiţător şi 
l eceptor să nu depăşească 200 m În lin ie d reaptă , dată fiind Înălţimea efectivă mică a 
antenei de recepţie. 

Date tehnice 

EMITĂTOR 

RECEPTOR 

SERVOMECANISME 

1. Tensiu nea de al imentare 

2. Co nsum 

9,6 Vcc (două baterii 
3 R 12 Înseriate) 
max.60 mA 

3. Putere (În ante nă ) cca 0,3 W 
4. Modu l aţ ie AM 100% 
5. Distanţa mi nimă Între două ·canale vecine10 kHz (recomandabil 

25 kHz) 
6. Greutate (cu baterii şi antenă) 750 g 
7. Lungimea antenei 1,20 m 
1. Tensi unea de ali mentare 4,8 Vcc 
2. Consum ( Îm preună cu decodificatorul)max. 8 mA 
3. Sensibil itate 3,5 IlV 
4. Selecti vitate cca 60 dB 
5. Bil nda de trecere 10 kHz 
6. Lungimea optimă a antenei 0,8-1 m 
7. Greutat e (Îm preu nă cu 

decodi ficatorul , cele două 
servomecan isme ş i carcasă) 

1. Tensi\Jnea de alimentare 

2. Consum În repau s 
3. Co nsum În sar c i nă maximă 
4. Rezol uţie 
5. Cu plul nom inal 
6. Viteza de deplasare 
7. Lărg i mea impulsuri lor (pozitive) de 

120 g 
4,8 Vcc (comună 
receptorului) 
4mA 
300 mA 
4 ilS 
3 daN , cm 
2X0,35 s pt. 2X 45° 

comandă 1,7 ms± 0,6 ms 

cu a 

Staţia fu ncţ ion ează normal Într-u n interval de temperatură a mediului ambiant 
cuprins Între O şi +45°C.· . 

Sc hemele de pr incip iu ş i datele tehnice principale ale staţiei servesc În special 
pentru eventuale depanăr i ş i repa raţ i i. 

Ing. SORIN PISCATI 
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(Urmare din numarul trecut) 

Cind aeromodelul este menlinut mul
lumitor in zbor ori~ontal ~i motorul !,unc
Iloneaza corect In "re!;llm dublu se 
poate incepe primul luplng, Vintu l slab 
este de lolos, dar inaintea oricarei mane
vre trebuie sa va asigurali ca aveli vintul 
din spate, cu exceplia ranversariL ,Vintul 
se simte" u~or cu ceala, deci nu ndlcall 
gul~rul de la bluzon sau trenin\!, Vi,~t~' 
va va aJuta la menllnerea "t~nslunu In 
cabluri in timpul evolull1loL Incepell cu 
modelul suficient de sus, la aproxlmatlv 
5-7 m, dar nu prea sus ~i, cu vintul ,din 
spate, bracali prolundor,ul, In ,sus pentru 
ca modelul sa urce plna clnd aJunge 
aproape pe spate, apo,i m~,rili, ~i mai, mult 
bracajul pentru a "stnnge ~I Inchela lu
pingul la altitudine, Reducell apol braca
julia zero ~i "zburali" orizontal pentru ~ 
"stabiliza" modeluL Manevra electuata 
nu va seman a deloc cu luplngunle 
corecte pe care Ie reu~e~te un pilot lor~ 
mat. Trebuie sa exersali manevra de mal 
multe orL Probabil veli realiza lupinguri 
din ce in ce mai corecte ~i la inallimea de 
3-4 m ~i poate chiar, consecutive, Tre
buie sa lineli minte ca la liecare luplng 
cablurile se rasucesc, Cablurile bune 
permit maximum 30 de ras~cirL Deci nu 
laceli prea multe lupingun Intr-,un slngur 
zbor ~i descurcali-1e cu grlJa Imedlat 
du pii aterizare, Programul de acroballe 
este astlel alcatu it incit succesiunea ma
ne,reior face ca in final cablu rile sa 
'a.,'r.a descurcate, 

::>~P<': .lPI 9 58 trece 'a exeCJtarea op
_.... ~:.esta ,a ' ....... on: ...s"""c f ca~ 

...... _- :::: " - - .;::, -

picaj u~or, lar menl!nerea prolundorului 
in jos iI va inscne Intr-un ,Iuplng myers 
pina cind modelul ajunge In pozllle on
zontala la 0 altltudlne mal ~~re, ca 
inainte, Continuali exerciliul pln~ clnd 
veli reu~i 0 trecere lina, de la 0 JurTlatj'lte a 
optului la cealalta ca I~ dlagrama, In II
gura urmatoare se arata cum p(jrtea In
versata a optulul poate ,II extlnsa tr~p!at 
pina cind veli p~tea ,,zbur!l" 0 tura In
treaga, apoi doua ~,a,m,d : ~n ~bor Inver
sat pe spate, Dupa ce all Invalat zborul 
pe spate, trebuie sa va gindili sa atenzall 
(eventual) in acest mod (rememoral,1 ma
nevrele de la atenzare dar Inversa\1 "ca
brat" cu "picat"), 

Pentru inceput se lolose~te de c:bicei 
un model mai robust Trebuie sa fill 
pregatit sa laceli lala penelor, datorate 
cablurilor sau comenzllor (tOtU~1 un mo
delist atent Ie po ate preveni); cel mai 
frecvent motiv al distrugerii modelelor 
este oprirea motorului intr-o faza critica 
a manevrelOL in general se distrug mo, 
delele, incercind sa se revina la altitudi
nea normala de zbor cind se opre~te mo: 
torul in momentul cind modelul se af~a 
aproape sau chiar in, pozili~ inversata, 
Cu cablu se poate atenza nsclnd ruperea 
u nei pale sau desprinderea ampenalu,lu; 
vertical , ruperea unui ji~lor sau chlar fara 
aterizari daca se zboara, pe un teren cu 
iarba a~a cum este normal la inceput 

i nvalarea zborului inversat, s~ face 
progresiv $i se 'lor. crea reflex~ ~ nClt nu va 
mai II nevoie sa va amlntlll ca In zbor pe 
spa e comenzile se vor Inversa, Astlel 
.e' ' cap.a.b l _ ,~_ re~s~ \_ Dartea a doua a 
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intii un luping normal si cind acesta e 
inchelat conl1nuall pentru a realiza un 
doilea luping Inversat Studia\i inca 
data diagrama, Aceste opt uri core 
formeaza baza tuturor figurilor acrol 
tice ale programului , cu exceplia C( 
numite clepsidra, De asemenea, mal 
vrele din cadrul optului neutralize, 
orice rasucire a cablurilor aparuta in ti 
pul execuliei acestei figurL 

Manevra care ramine sa 0 perfect, 
este ranversarea, Spre deosebire de I 
lelalte, aceasta .,figura" nu poate 
lacuta cu vintul batind din spate! Dc 
vintul nu este prea tare, manevra se 
cepe cu vintul in fala pentlu ca la "ie$i 
sa se beneficieze de un 'plus de "IE 
siune" in cablurL Cind vintul este put, 
nic, unii piloli prefera sa zboare perp( 
dicular pe vint Adevarata ranversare 
cepe cu un unghi drept dintr-un zbor c 
zontal ~i uniform, apoi se traverse1 
cercul intr-un plan vertical pe deasul 
capului ~i se iese cu un alt unghi drept 
tr-un zbor orizontal, dar inversat I 
spate) pe 0 jumatate de tura, dupa c, 
urmeaza un nou unghi drept ~i 0 no 
traversare a cercului de zbor, dupa c, 
se "iese" in zbor normal, orizontal ~i u 
form, Pentru a va perlecliona la acea: 
manevra veli spori gradat unghiul s 
care veli realiza traversarile cercului 
zbor pina cind il veli traversa diametr 
iar apoi exersali ie~irile in zbor invers 

Aceste figuri vor reu$i cu' un model 
antrenament ceva mai robust constn 
deci ~i mai greu , dar ranversarile se \ 
executa cu oarecare dificu Itate, Trebl 
sa fili mai pulin pretenlios cu modelul 
antrenament. Nu trebuie sa descuraj 
daca nu ali reu~it aceste manevre cu 
singur model saUl poate a trebuit sa in 
cuili parji intregi de model. Fiind $i CC 
structor, trebuie 'sa construili difer 
modele din ce in ce mai perfecliona 
mai funclionale, mai sigure, cu aripa c 
montabila etc, To ate aceste perfE 
lionari se admit, dar fara a spori greu' 
tea modeluluL Numai cu modele cc 
struite pentru zbor $i nu pentru aterJz, 
forjate se poate progresa eficient in zb 
rul acrobat ic de cal itate, Du pa 0 i ntrer 
pere in activ itatea de zbor relua\ i grac 
antrenamentele Sl executa \, in acee, 
ord lOe t. gur'le 
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Cînd aeromodelul este menţinut mul
ţumitor În zbor ori~ontal şi motorul !,unc
ţionează corect. In "re\l lm dublu se 
poate începe pnmul luplng. '0ntul slab 
este de folos, dar Înaintea oncarel mane
vre trebuie să vă asiguraţi că aveţi vîntul 
din spate, cu excepţia ranversării. Vîntul 
se "simte" uşor cu ceafa, deci nu ridicaţi 
gu lerul de la bluzon sau trenlng. Vî,~t!:ll 
vă va ajuta la menţinerea "t~nslunn In 
cabluri în timpu l evoluţiilor. Incepeţl cu 
modelul suficient de sus, la aproximativ 
5- 7 m, dar nu prea sus şi cu vîntul din 
spate, bracaţi profu ndor,ul. în ,sus pentru 
ca modelul să urce pina cind ajunge 
aproape pe spate, apo"i m~.riţi. ~i mai. mult 
bracajul pentru a "stnnge ŞI Incheia lu
pingul la altitudine. Reduceţi apoI braca
jul la zero şi "zburaţi" orizontal pentru 11 

picaj uşor, Iar menţ!nerea profu ndorului 
in jos il va inscne Intr-un "Iupmg ,InVerS 
pînă CÎnd modelul ajunge In poziţie Ori
zontală la o alt itudine mal ~~re" ca 
înainte. Continuaţi exerciţi u l p ln~ Ci nd 
veţi reuşi o trecer~ lină" de la o ju l11at!lte a 
optului la cealalta ca In. diagrama . In ,fi
gura următoare se arata cum Pilrtea In
versată a optului poate ·fl exynsa tn3p!at 
pînă , cînd veţi p!:ltea ,,zbur!! O t ura In
treagă, apoi doua ş.a.m.d: ~n z:bor inver
sat pe spate. După cE;) a)1 Invatat zborul 
pe spate, trebuie să va glndlţl sa aterlzaţl 
(eventual) în acest mod (rememoraţ.1 ma
nevrele de la aterizare dar In ve rsaţl "ca
brat" cu "picat"), 
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stabiliza" modelul. Manevra efectuata 
~u va semăna deloc cu lupingurile 
corecte pe care le reuşeşte un pilot for~ 
mat. Trebuie să exersaţi manevra de mal 
multe or i. Probabil veţi realiza lupinguri 
din ce în ce mai corecte şi la înălţimea de 
3-4 m şi poate chi ar_ consecutive. Tre
bu ie să ţin eţ i minte ca la fiecare luplng 
cablur ile se răs ucesc. CablU ri le bune 
permit max imum 30 de răs l;lcir i. Deci nu 
f aceţi prea mul te luplngun Int r,-,un singu r 
zbor şi descurcaţi- l e cu gnla Imediat 
du pâ aterizare. Programul de . acrob aţ l e 
es e astfe l a lcătu it incit succesiunea ma
~evre or ace ca i final cablurile să 
·2 ....... ·,....8 oescLfcale 

J_ea -o g se ;rece a executarea op-
_ ~ "';.:.esta ,a t ........ :)=~ S""O f cai 

Pentru început se foloseşte de ~bicei 
un model mai robust. Trebuie sa fiţi 
pregătit să faceţi faţă penelor , datorate 
cablurilor sau comenzilor (tOtUŞI u n mo~ 
delist atent le poate preveni ); cel mal 
f recvent motiv al distrugerii m9delelo! 
este oprirea mptorului într-o faza Cri t ica 
a manevrelor. In general se distrug. mo
delele, încercind să se revină la altitud i
nea normală de zbor cînd se opreşte mo~ 
torul în momentul cînd modelu l se af~a 
aproape sau chiar in poz iţie inversata. 
Cu cablu se poate ateriza riscind ruperea 
unei paie sau desprinderea ampenaju,lu! 
vertical, ruperea unui jic;lo r sau chiar fara 
aterizăr i dacă se zboara pe un teren cu 
ia r bă aşa cum este normal la început. 

Învăţarea zborului mversat" sE;) face 
progresiv şi se 'lor, crea refleXE;) ~nclt nu va 
mal fi nevoie sa va amintiţi ca In zbor pe 
soa e comenzile se vor Inversa. Astfel 
.:: l caoeb să re~s aartea a coua a 

întî i un luping normal si cînd acesta e 
încheiat comm uaţl pentru a realiza ur 
doilea luping Inversat. Studiaţi încă 
dată diagrama, Aceste opturi core 
formeaza baza tuturor figurilo r ac ro 
tice ale programulu i, cu excepţia CI 
numite c lepsidra. De asemenea, ma 
vrele din cadrul optul ui neutralize 
orice răsuc l re a cablurilor apărută în t 
pul execu ţ i ei acestei figur i. 

Manevra care răm î ne să o perfect 
este ranversarea. Spre deosebire de 
lelalte, această "fig ură" nu poate 
făcută cu vîntul bătî nd din spate l Oi 
vîntul nu este p rea ta re , manevra se 
cepe cu , vîntul în f aţă pentru c a la "ieş 
să se beneficieze de un 'plus de "t 
siune" în cablur i. Cînd vîntu l este pU' 
nic, unii pilot i preferă să zboare perp 
di cular pe vînt Ad evărata ranversare 
cepe cu un unghi drept d in tr-un zbor 
zontal şi unifo rm, apoi se traverse 
cercu l înt r-un plan vertical pe deasu 
capului şi se iese cu un alt unghi drept 
tr-un zbor orizonta l, dar inversat 
spate) pe o j umătate de tură , după c 
urmează un nou unghi drept ş i o n, 
traversare a cercu lu i de zbor, după c 
se "iese" în zbor normal , orizontal şi l 
form. Pentru a vă perfecţiona la a ce~ 
manevră veţ i spori gradat unghiul 
care veţ i realiza t raversă rile cerculu i 
zbor pî nă cînd îl veţi traversa diarriet 
iar apoi exersaţ i ieş i r ile în zbor inver 

Aceste fi guri vor r eu şi cu' un model 
ant renament ceva mai robust constr 
deci ş i mai greu, dar ran ve rsă rile se 
executa cu oarecare d if icul tate. Tret 
să fi ţi mai p uţin p retenţios cu modelul 
ant renament. Nu trebuie să descu rc 
dacă nu aţ i reuşit aceste manevre cu 
singur model saul poate a trebuit să îl 
cu iţi pării întregi de model. Fi ind şi C 
st ructor, trebu ie să co nstruiţi difE 
modele din ce în ce mai perfecţion 
mai fu ncţ i ona l e , mai sigure, cu aripă 
montab i lă etc. Toate aceste peri 
ţio nări se admit, dar fără a spori gr81 
tea modelului. Numai cu modele c 
st ruite pentru zbor şi nu pentru aten 
foriate se poate progresa eficient in z 
rul acrobatlc de calitate. După o ÎntrE 
pere in activitatea de zbo r reluaţi gre 
antrenamentele s execu at . n ace, 
=r::l "'e 1 g~r e 
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Minilampa de benzina 
in atelierul personal, pentru diverse construclii, nu trebuie sa lipseasca 0 

minilampa de benzina necesara la diverse lipituri, ca alamire, argintare etc, AIi
mentarea cu aer se lace cu ajutorul unei camere de autoturism ~i al unel pompe de 
blcicleta. Legatura de la camera la lampa se lace cu tub de mipolan cu interiorul 
de 121 5 mm. Temperatura la care se poate ajunge este de 1100"C. 

La construclle se va line cont de cotele din desen ~i de indicaliile de mai jos. 
Pentru etan~are se vor cositori urmatoarele pozilii: 3 cu 8; 7 cu 8 ~i 8 cu 10. Poz. 4. 
va trebui sa intre alunecator in poz. 8 lara a avea joc ~i se va_etan,a (vezi ansam
blul); pentru etan~are insa sa permita rotirea in corpul poz. 8. In cazul infiltrarii va
porilor de benzina intre poz. 8 ~i 9 se etan~eaza cu 0 rondela de plumb de 2 mm. 
Benzina utllizata va Ii din liolele pentru brichela. Alte indicalii nemaifiind nece
sare, va uram succes. 
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Minilampă de benzină 
in atelierul personal , pentru diverse construcţii, nu trebuie să lipsească o 

miniiampă de benzină necesară la diverse lipituri, ca alămlre , argintare etc. AII
mentarea cu aer se face cu ajutorul unei camere de autoturism şi al unei pompe de 
bicicletă. Legătura de la cameră la lampă se face cu tub de mipolan cu interiorul 
de 121 5 mm. Temperatura la care se poate ajunge este de 1 100" C. 

La construcţie se va ţine cont de cotele din desen şi de indicaţiile de mai jos. 
Pentru etanşare se vor cositori urmă toarele poziţii : 3 cu 8; 7 cu 8 şi 8 cu 10. Poz. 4. 
va trebui să intre alunecător in poz. 8 fără a avea joc ş i se va_etanşa (vezi ansam
blul); pentru etanşare Însă să permită rotirea in corpul poz. 8. In cazul infiltrării va
porllor de benz i nă intre poz. 8 şi 9 se etanşează cu o rondelă de plumb de 2 mm. 
Benzina utilizată va fi din fiolele pentru brichetă. Alte I ndicaţii nemaifiind nece-
sare, vă urăm succes. 
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: e .. :: ,:z e _' et~, de moarte al moto
_ _ 0 -:a ,Jca'le rostogolita pe pista . 

- _e'= -::::0:8 scoasa cu greu din 
~ "-'" ','2' JS Breton, Inginerul sef 
a "" _: ;:>_ ne'e la punct" a firmei 

:::=.- -;"'-: - _e"asseur" 
: _ -as - .Panhard - Levasseur" 

5_ :'2-_~ :a .. Lama de ras". 
:3: r .. = .. ::e car era =_':;2 '-:e:_se cu 2 ani i n urma , in 
~_- : -: _ - ;J lot amator, Ortmans, pi

_ -: _ - 25 -il de serie la un miting , la 
Su_ :;-:-5_'-','-e' ob\lnuse ni~te timpi 

'""' e':'J S '1oua pista din Monthlery 
:.:: -:_ ',,~;a marilor firme franceze 

=:=-~_' 5 lo'sln". 
- _ ::2 ;Je~tru reco rdun , firma "Pan-

- --: - -" .'asseur" a aliniat -4 modele: 2 0 
:2 se' e av'Cld numai caroseria modifi- :=~!!~~iiiiil!!!!!!!Iliiiiii!!~~~~~~~~~~~!! : ,,' ~ z:; C V Sp ort in 1 925 ~ i 35 CV Sp ort '!5ii1!!!!I~I!!!liiiil!!!!Ii~!!!I1iiii!!5iii1!!!!IIiiii!!5ii1!!!!Ii~l!!liiiil!!!!! 
- '~25 51 2 construite special pentru II; 

-.=':2'e2 de recorduri (20 CV ~i 10 CV 
3.::-: '- 926. supranumite "Lama de 
~ : - caJza formei si culorii lor argin-

- 3:" u nostru sint date principalele 
: ~ ~ ::e' SllC tehnice ale celor 4 "Pan
-2..5:: :::e record. 

;:, -e e 2 au fost cele "norocoase". 
~'~_ ";ste false bi locuri , postul de pi

.:: '2. • "0 decalat dreapta, iar cel sting 
.= ::;:;e' : . 

::' -~ model, 20 CV Sport, avea caro
se- ~ G n lemn de acaju, placata cu folie 
:e :_;)'U. Pilotate de Breton in 1925, := ::, reali zeaza 0 medie orara de 

-=-s realizeaza a medie de 185,773 

- '926 este creat modelul 35 CV, cu 
- -0:::>' de 8 cilindri in linie si caroseria 

: - :an a de alumi ni u. 
'" oiata de Ortmans, "PAN - PAN 35" 

5:ca:e 0 med ie de 193,507 km/h, iar la 
:: ::a de 100 km depaseste 200 km/h. 

~ _'mat construc\ia celor 2 "Pan hard" 
:2 'e::ord. 

::::.c ':JSeriile lor au fost studiate aerodi
-=-: s-a mers pina la a Ie construi pe 
-aSJa vrltoru lu i pilot , Breton); au fost 
ea za:e din benzi de metal u~or , im
::'a:'~ 0 fo rma asemanatoare fuzelaju

_ J-J aVlon. 
, - 'a:a postului de pijotaj, in prelungi

ea :a'oseriei, se ridica un mic scut , ce 
- 25:a 'ala ,pi lotului , lipsindu-I astfel de 
:: :31e. Inca un sacrificiu ,facut for-

_-a din curi ozita\ile celor 2 modele 
e'" .0 anul mare, fara ax, care inconJura 
::.:: J pllotul ui. Volanul era dublat de un 
5e:' C' drnlat care t ransmitea miscarea la 
: <ec e printr-un pi nion . 

-at. de inciircare este de 4 min. 35 s. 
:1.:2 ca'e apare cursorul READY in stin'la 
~s- J u In acest moment apare In 
:'=:.a ecranului centrul punctelor deja 
:.=' -:2 cursorul va indica valoarea ,,0". 

e gaslm in prima pa rte a programu
:,,2 de deflnrre a figu rii in spa\iu , cind 

_ 5'-; eunoseute op\iunile pentru 
I: eas:a parte de program, testam "H", 
_ __ :e corespunde eomenzii HELP 

le-'._ aceasta seeliune de program. Ca 
_ - a'e 2 aeestei eomenzi Yom ave a 
_ 5G 'a ::e display prima pa rte a listei de 
;::--e-z aentru definirea figurii. 

:: - :>~OT - pozilioneaza un punet in 
:_ - ::_ je eoordonate X=, Y=, Z= 

• - 'Jo,AW - traseaza 0 li nie din ulti
- _ : _ ~c; defl nit pina in punetul de co
,'---=,~ X= y= Z= 
. ;::-...:';: G-.J"lE - Tntr-un plan definit de' 
~~'ea _ -8 a j - coord onate X, Y sau Z 

; ce' - -ea' - ace plan a unei sueeeslunr 
:e 2 c· X= v= aentru defrnrrea supra-

: - c =C_= - :::er : r ... aef r" rea ,J .... u 
:=-.: ;.,:-- -e ,:: e :e :J a ....... :e :2-; .... pe 

raza cerculul si numarul de virfuri ale po
ligonului cu care aproximam conturul 
eereului (acest numar trebuie sa fie cit 
mai mic, dar eu men\inerea formei de 
cere, de preferat 7-11 puncte, in func\ie 
de complexitatea imaginii), de aseme
nea pentru definirea cercului mai este 
necesar unghiul intre ' primul punct 6ri
gine si ordonata planului de definire a 
cercului. 

P - PRISM - ' pentru definire avem 
nevoie de 5 perechi de puncte X1.Y1Z1 ~I 
X2, Y2, Z2 ce definesc diagonala a doua 
puncte opuse a unei prisme' paralelipi
ped dreptunghice. 

o - CONE - de la ultima suprafa\a 
definita trasam un con pina in punctul de 
coordonate X, Y, Z. 

E - ELEVATION - este comanda de 
transl atare in spa\iu a ultimei suprafe\e 
definite ampl ifi cind ca un coeficient su
praunitar sau subunitar si rot ita cu un 
unghi in planul respect iv. 

Tastind din nou comanda HEL P, oblr 
nem pe display a 2-a pagina a listei de 
comenzl. 

C':'°S ' 0 - obllneM stergerea din 
-c- -. c a _: -u t.: Pl;~Ct suprafata 
52_ :"".: :e· -: S - SA .. = "e~"ez '"'ta 

CAR ACTERISTICI 

NUMAR CILI NDR 1.. ...... . 
ALEZAJ CUR S A. .......... . 

Cl LI ND R E E ............... .. . 

V1TEZA MAXI M A. .... .. , .. .. 
EC A RTA M E NT .............. . 

Programul "CAD" este conceput in BASIC, fllnd la indemina ' 
utilizator cu cuno,tlnte minime de programare. 

Acest program structurat contine douaparti distincte: cea ( 
nire a corpulul de studiat ,i cea de vizuallzare a acestula in dive 
zitii ,i diverse moduri de prolectie. . 

Este la indemina utilizatorului din orice domenlu foloslrea 
program specializat de vizualizare a corpurilor geometrice COl 
de asemenea speciali,tll . in inginerie, proiectare, constructil, ' 
tura, design ·etc. vor gasl un ajutor pretlos in folosirea lui. 

salvarea pe caseta a fillierului de defini\ie 
a corpului in ultima lui forma, salva rea se 
efectueaza conectind casetofonul la 
mufa de inregistrare si punindu-I in stare 
de inregistrare. 

L - LOAD - cu aceasta comanda se 
incarca un fisier salvat anterior de pe ca
seta putind trece direct la etapa de re
prezentare in spa\iu. 

K - LIST este comanda de afisare a 
liste'i coordonatelor ce definesc su
prafa\a. 

SYMB + A este comanda de inchidere 
a fi~ierului de definire a suprafe\ei; dupa 
aceasta comanda se trece in partea a 2-a 
a programului, cea de reprezentare in 
spa\iu. 

Dupa inchiderea fisierului yom alltepta 
cursorul READY CENTRAL intre 5 si 
15 minute, in func\ie de complexitatea 
figurii . 

$i in aceasta parte a programului , ca ~i 
In cea precedenta, in cazul cind nu cu
noa~tem comenzile de baza , putem 
apela comanda HELP, care ne va afi sa pe 
display lista de comenzi posibile In 
aceasta parte a programului. 

V - VIEW este comanda pentru per
spec:'va oblectulu vazut d·ntr-ul' punet 

de coordonate X, Y si Z. 
Y - RETURN - cu aceasta comar 

se efectueaza intoarcerea la prima partt 
programului pentru redefinirea corpu 

D - DETAILS este comanda pen 
afillarea pe display a unei parti din cor 
definit; pentru aceasta sint necesare ' 
ordonatele aproximative ale centn 
partii ce ne interesea,za si factorul 
scoala cu care ampllflcam detallul. 
. P - PICTURE este comanda 
afisare a ultimei imagini calculate. 

K - LIST efectueaza listarea per 
punctele X, Y calculate. 

C - CILINDRICAL este comal 
. pentru perspectiva in coordonate ci 

drice; aceasta comanda este foarte fe 
sitoare pentru arhitec\i si necesita ca 
gumente distan\a, azimutul lIi inal\ir 
de unde privim. . 

S - SAVE salveaza ecranul pe cas, 
pastrind exclusiv persp~ctiva ce se ved 

Pentru un corp de peste 400 de pur 
schimbarea de perspectiva poate ' d 
intre 12 si 16 minute, in func\ ie de C( 
plexitatea corpului descris de progr 

Cele doua exemple alaturate au 48: 
punete avionul fara pilot 9i 540 de pur 
a. onul CONCORDE. 

= -,..; .. -: - _= asseu" 
_. -:< - Panhard - Levasseur" 

7': 5-_: a- _ ....... :a Lama de ras", 
.: ·s·:e :a"srâ 
:_"~ ... r:::,.,se cu 2 ani În urmă, În 

._" : _. ~- D o: amator, Ortmans, pi
- __ -35 -ti ee serie la un miting, la 

~. - ;-~;.'-' 'e' obtin use nişte timpi 

=, ~'a~ 5 ~oua pistă din Monthlery 
:--:.'en:a marilor firme franceze 

;:--a_a 5. /015In'. 

- .::a ::e~.ru reco rduri, firma "Pan-

---

- - - -.e.asseur'· a alin iat 4 modele: 2 
;:,: se' E a · ... e numai caroseria modifi- O :=;f!!~ 
--'c 2S Cii Sport in 1925 şi 35 CV Sport '!!liiil!!!!Iiiil!!IiiiiijI!!!liiia!!liiiil!!!!tiiiil!!!liiiil!!liiiil!!!!Iiiiil!!!I~I!!!!!!! :'iil!!!!!!!!Iiiiiil!~~~~~~~~~~~~ ;25 5 2 construite spe.cial pentru a: -

2M 

-':;'.::area de recorduri (20 CV şi 10 CV 
Se _- 'n 926 supranumite "Lama de 
c;; : - ea.JZ8 formei ŞI culorii lor argin-

- t;;:;e nostru sint date principalele 
a:'~' s: c tehnice ale celor 4 "Pan

- ar::, ::~ ~ecord. 

;::. -~ e ;; au fost cele "norocoase" . 
=:3_ n ste false bilocuri, postul de pi

-'a • ne decalat dreapta, iar cel sting 
e~::.;;· : 

;::. -L "'odei, 20 CV Sport, avea caro
;~. a c emn de acaju , placată cu folie 
:: :.O'U Pilotate de Breton În 1925, 
~: :::. rea I zează o medie orară de 

'-s 'eali zează o medie de 185,773 

- '926 este creat modelul 35 CV, cu 
- -0:0' de 8 cilindri in linie şi caroseria 

:: - 12::> a de al uminiu. 
:o ::> ată de Ortmans, "PAN - PAN 35" 

-.ca:e o medie de 193,507 km/h, iar la 
: c::.a de 100 km depăşeşte 200 km / h. 

~ .'mat construcţia celor 2 "Panhard" 
. e:crd 
...;' ;)SerIIle lor au fost studiate aerodi-

-:-:: s-a mers pină la a le construi pe 
..as~'a vIItorului pilot, Breton) ; au fost 

ea za:e din benzi de metal uşor, Îm
: a:'~ O formă asemănătoare fuzelaju
__ "'u aVion. 

- 'ala oostul ui de pilotaj, in prelungi
ea :2-oseriei , se ridica un mic scut, ce 

-a5:2 'ala .pilotului, lipsindu-I astfel de 
: :: :ale. Incă un sacrificiu .făcut for · 

Una din curiozităţi le celor 2 modele 
E a o anul mare, fără ax, care inconlura 
-:::" pllotului. Volanul era dublat de un 
~:.:' dlntat care transmitea mişcarea la 
:: ~:. e printr-un pinion. 

-:J_ ee incărcare este de 4 min. 35 s. 
1.:~ :..a·e apare cursorul READY in stinga 

ra- _ In acest rrtoment apare in 
: ea:::a ecranuluI centrul punctelor dela 
le - ': cursorul va indica valoarea "O" 

e :;3S m 'n prima parte a programu
:ea oe ae' Di re a figurii in spaţiu , cind 
;;-; CU[loscute opţiunile pentru 

-:a.s'~ parte de program, testăm "H", 
=-ea ;e corespu ndfl comenzii H ELP 
;0-"" această secţiune de program. Ca 

. -a;; a acestei co menzi vom avea 
_ ><-~ ;lE dlsplay proma parte a listei de 
-~-l oe~tru definirea figurii. 
:: - "LOT - pozltionează un punct in 

.-: ~ ~e coordonate X=, Y=, Z= 
- ':)r:/A.v - trasează o linie din ulti-

-" ; _re; de' nit pină in punctul de co-
'- --::.'Q (= = Z= 
-;:- ...,:.= G:.J"lE - ''1tr-un plan definit de' 

T' :8 _ ~e a J - coordona te X. Y sau Z 
:: - e" - ~ce P a., a unei succesiuni 

= Y= ::lentru de' n 'ea supra-

raza cercului şi numărul de virfuri ale po
ligonului cu care aproximăm conturul 
cercului (acest număr trebuie să fie cit 
mai mic, dar cu menţinerea formei de 
cerc, de preferat 7-11 pu ncte, in funcţie 
de complexitatea imaginii) , de aseme
nea pentru definirea cerculu i mai este 
necesar unghiul intre' p ri mu l punct ori
gine şi ordonata planului de def ini re a 
cercului. 

P - PRISM - ' pentru definire avem 
nevoie de 5 perechi de puncte Xl.Y1Z1 Ş I 
X2, Y2, Z2 ce definesc diagonala a doua 
puncte opuse a unei prisme' paralelipi
ped dreptunghice. 

O - CONE - de la ult ima suprafaţă 
definită trasăm un con pînă in punctul de 
coordonate X, Y, Z. 

E - ELEVATION - este comanda de 
translatare În spaţiu a ultimei suprafeţe 
definite amplificind ca un coeficient su
prau nitar sau subunitar şi rotită cu un 
unghi in planul respectiv. 

Tastind din nou comanda HELP, obţ, · 
nem pe disolay a 2-a pagină a listei de 
C:Jmenz 

C:."" O - ob:·ne .... sterge-ea din 
..... e---· li? 3 ... : ~w _ D_:'1C s..;prafa*a 
sa_ :=' ...... 3 - 5.!. ::: re:ve: .... ·â 

CAR A CTER I STI CI 

NUM ĂR CIUNORI... ..... . 
ALEZAJ CU R SA ..... ...... . 

CIU NOREE .. ... .. ...... .... . 

VITEZA MAXIM A .... ..... , .. 
EC ARTA ME NT. ... . ..... . 

-------

Programul "CAD" este conceput in BASIC, fiind la indemina 
utilizator cu cunoştinţe minime de programare. 

Acest program structurat conţine două părţi distincte: cea c 
nire a corpului de studiat şi cea de vizualiza re a acestuia in dlvE 
ziţil şi diverse moduri de proiecţie. 

Este la indemina utilizatorului din orice domeniu folosirea 
program specializat de vizuallzare a corpurilor geometrice co 
de asemenea speci aliştii. in inginerie, proiectare, construcţii , 
tură, design·etc. vor găsi un ajutor preţios in folosirea lui. 

salvarea pe c asetă a fi ş ieru l ui de definiţie 
a corpului i n ultima lui formă, salvarea se 
efectuează conectind casetofonul la 
mufa de inregistrare şi punindu-I i n stare 
de inregistrare. 

L - LOAD - cu această comandă se 
i ncarcă un f iş ier salvat anterior de pe ca
setă putind trece direct la etapa de re
prezentare i n s paţiu. 

K. - Ll ST este comanda de afişa re a 
listei coordo natelor ce definesc su
prafaţa . 

SYMB + A este coman da de inchidere 
a fişierului de def inire a suprafeţei ; după 
această comandă se trece in partea a 2-a 
a prog ramului , cea de rep rezentare in 
spaţiu. 
După inchi derea fi şierului vom aştepta 

cursorul READY CENTRAL Între 5 şi 
15 minute, În funcţie de complexitatea 
figurii. 

Şi in această parte a programului, ca şi 
in cea precedentă, În cazul cind nu cu
noaştem comenzile de bază, putem 
apela comanda HELP, care ne va afişa pe 
dlsplay lista de comenzi posibi le i n 
această parte a programului. 

J - VI EW este comanda pentru per-
s::ec: ia 00 ectu ;J aZut d T"'tr- ur" Dt."ct 

de coordonate X, Y şi Z. 
Y - RETURN - cu aceasta comar 

se efectuează Întoarcerea la prima part· 
programul ui pentru redef in irea corpu 

D - DETAILS este comanda per 
afisa rea pe display a unei pă rţi din cor 
defini t ; pentru aceasta sint necesare 
ordo natele aproximative ale centn 
părţii ce ne interes~a.ză şi factorul 
şcoală cu care ampl ,f,cam detaliul. 

P - PICT URE este comanda 
afisare a ultimei imagin i calculate. 

K - LlST efectuează listarea per 
punctele X, Y calculate. 

C - CILINDRICAL este comal 
pentru persp_ect iva În _coordonate ci 
drice; aceasta comanda este foarte f( 
sitoare pentru arhitecţi şi necesită ca 
gumente d ista nţa, azimutul şi inălţir 
de unde privim. 

S - SAVE salvează ecranul pe cas 
păstrind exclusiv perspeptiva ce se ved 

Pentru un corp de peste 400 de pur 
schimbarea de perspectivă poate' C 
int re 12 si 16 minute, in funcţie de CI 

plexltatea corpului descris de progr 
Cele două exemple alăturate au 48! 

ouncte avionul fără pilot SI 540 de pur 
a ar" CO C08DE 



1926-20 CV 10CY SPCRT 

8 4 4 
112 x 140mm 5 x 107mm 

5 51 6cc 1487c c 

"8J/ 24lknh 200km h 

147.5 em 120 C Il 

--
-::., ------------.----.. -

La modelul 20 CV. "Lama de ras", vola
nul era inclinat in falii, in timp ce la 10 CV 
era inclinat spre inapoi. 

Schimbiitorul de viteze ~i frina de minii 
erau plasate central, inain'tea pedalelor. 

$asiul era format din 2 lonjeroane care 
se uneau in partea dinapoi, urmind linia 
caroseriei. Suspensia din lalii era as-
cunsii sub lonjeroane. • 

Sistemul de e~apare era format din 2 
grupe de cite 4 conducte care se uneau 
la ie~irea din capotii intr-o singura gale
rie de evacuare plasata sub lonjeronul 
sting, 

La modelul 10 CV denumit ~i ,,1500", 
dupa cilindree, s-a adaptat 0 reze
matoare de cap reglabila; ea trebuia 
scoasa ca pilotul sa se poata instala in 
ma~ina, 

Nu se 'cunoa$te cu precizie sistemul de 
frinare. 

Planul pe care i 
mei ma$ini de rE 
ras". 

Pe pista de la 
CV, Breton reuse 
sa depa$easca 22 
(5 km, 5 mile, 1 

10 zile mai tim 
dentul mortal. 

Modelul 10 CV 
nul automobilulu 
incercat pe pista , 

Explozia u nui ( 
tiva oliciala de re 
Brookland (Angl 
de cauciuc , cor 
intreruperea ince r 

Sfir~it de carier 

35 ()JSPORT • LAMA DE RAS ' 

1926 1926-20 CV 10()J SPCRT 

8 4 4 
85 x140nm 112 x 140nvn 5 x 10 7mm 

c 7938cc 5 51 6cc 1487c c 

Ih 230kmh ID24O<mh 200km h 

cm 147.5cm 147.5 cm 120 c 11 

-------

.. r-

--~ ... 
-::. .--.---

..... ~-HET-- . -- . 

La modelul 20 CV, " Lama de ras', vola
nul era Înclinat În faţă, În timp ce la 10 CV 
era Înclinat spre Înapoi. 
Schimbătorul de viteze si frÎna de mînă 

erau p lasate central, Înai'ntea pedale lor. 
Şasiul era fo rmat din 2 lonjeroane care 

se uneau În partea dinapoi, urmînd li nia 
caroseriei. Su spensia din faţă era as-
cu nsă sub lonjeroane. . 

Sistemul de eşapare era format din 2 
grupe de cîte 4 conducte care se uneau 
la ieşirea din capotă Într-o s ingu ră gale
rie de evacuare plasată sub lonjeronul 
stîng . 

La modelul 10 CV denumit şi ,,1500" , 
după cilindree, s-a adaptat o reze
mătoare de cap reglabilă; ea t rebuia 
scoasă ca pilotul să se poată instala În 
maşină . 

Nu se cunoaşte cu precizie sistemul de 
frÎnare . 

Planul pe care 
mei rrraş ini de n 
ras". 

Pe pista de la 
CV, Breton reuşe 
să depăşească 2. 
(5 km, 5 mil e. 1 

10 zi le mai tîm 
dentul mortal. 

Modelul 10 CV 
nul autom obi lulu 
Încercat pe pista f 

Explozia unu i ( 
tivă ofic i al ă de re 
Brookland (Ang l 
de cauciuc, cor 
Întreru perea Înee l 

Sfîrşit de carier 
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lie '0 1400 
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• :;:- t .£ -.o. ... --;::., :;.) TO 4700 
.Ia;: :. :: .. I· ... -·- --.£:" GO TO 4900 
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__ : - :.oc t- Sr·.·· 
.D: I..L": . .. •• :....£~ - ,·1 
• .: ....r : -::: •• -.;.: P.Il'tT : LE T !at.t-l: LET t.ur .. O: GO TO 1040 
_~ :~ ;:a' ~ --p, II-PUT ,: PR INT ttl- ERROR: STARTPOINT HISSING~ I 
"'::a.L :.=:... l~: K£."' .2.-7 : PAUSE 2S0: GO TO 10 40 
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~ ~ -.: ::i4~ , 
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_ ". -"1'20,-1 

... ::-; . - ". TkEN LET O((,f)-OU-l. fJ : LET U (i)""I" 
_ ..... ~.i- "-1 
_!-.: :. : -.,£"' •• " THC" GO TO 1500 
",:!,. :. :<.J(£TU)- "' - THEN GO TO 1440 
.:!...:. "";:; ~ -'" -0 1: LET O(i.j) .. Olsur , p: PR INT «STR. 0 11,J}+".") AND J 

r ,: oOEX'- ,: PRHH CHR. a,"," 
~:!~ --t.:. - ":': LET i-I .. l: LET lo.t-I-sur 
_!: ... : ..E' e -c 1.-0 : PRINT : 00 TO 10<100 
• ..:.: :.,p ... " , : PRr"T "C lF!CLE " 
..... .: :::;0.: ;:<'3 1380 
~..;: :":0('" -: C', , 
~...3OV _.::-- • • ~ to ,: IF J-r Tl<EN GO TO 1650 
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.&-. ~: .. - -"- I n," :", 
,~~ :_ ... ~ " jI,h{jLE" -,n l: IF 01 THEN PRINT" A",nl," " 
~ --t . : ' ('l"- .·: L ET ,.ur-i 
•• '"': -"-~ c,rel.- 1 : PRINT CHR' S,n," 
~-)('; ~:lO" 0.-4t TO 01 .. 360 STEP 360/n 
_-.: ....:: - ...,--.,_pI/1aO : LET pr-l 
_ -:;:~ '"Z? J"" TO ,: I F j- f THEN 00 1'0 1750 
. - ]: ....::- "r,-SIN " .. : IF PI' THEN LET orll·COS ar: LET pr-O 
, "_:.i- 0 . JJ · C(jl .r.arg 
~:.toE .. J 
"~~_!:~ :~ : -. THEN LET It(I)-"I": LET Oel.p .. OH-I.P 
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.~.:. ;.:. S_B 2300 : LET OCI, zl - C(z) 
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<10910 PRINT '"rPJpRISH fr .... ta: coorll. a( two dlall .. nal apPo~'t. corn 
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rr •• I'onlllnll paint.-
<10'120 plIIUSE 0: CLS 
.. 930 IHPU! ,I .. RINT .1,' MELp"'T .... 2.,"pAGE 2" s pOt<E 232"".130 
.9 .. 0 fl,RIHT " · rc",PSJ+rOJOEl...ETE Ist •• t d.rln.1I "Oint. surfacor 

or body"" 
"'150 PRINT ·-t ... JNEH start oaa ln, ,. to conti"." 
.. 9.0 flfUHT ' "CSJSIIIVE .. U£RIFyth. f 11. c."eatorll· 
"910 PRINT • -(~ JLO"'D an 0111 r II." 
"990 PRINT "CKlLIST U,. coo"lIs t.nor"at.d " ""CIIYI'IIIHC ... JSTOp c.los. 1" • 
f I lor' 
..990 PRINT '-(HJHEL" list tt •• co • • anll.": P"'USE 0: CLS : Oo-lO 10.0 
5000 DIH 1(700.2)1 LET np-I-I 

.~~.='~'='~C= ' ~P= ' ~IW , ~.m 
5020 LET U-1oo000: Fall I-I TO 6 
5030 LET E(I)-U: L ET U-- U: NEXT I 
50+0 FOR 1"1 TO n,. 
5050 FOR :J_ X TO Z 
5060 IF 0(1.~)<Ee2"J-1l THEN LET E(2.:J-1)"O(l,:J) 

' 5070 IF" 0(l.:J)EC2.J) THEN UT EU.J}-OCl.J) 
50eO IF" O<l.'))E<2.::1) THEN LET E(2*3)_0([.J) 
S090 NEXT 3: HEXT I 
5100 F"OR I_X TO Z: LET C(I)"(Ef2.I-U"E<2.UI/2: HEXT I 
51110 LET cont-6000: LET out-O: LET ><1_21 LET ,,2_2531 LET yl"2: LET ,.2-
173 : CLS : 00 TO oSOOO 
5120 LET CYL .. O: INPUT ~VIEi-4POINT X- · ,U<X) 
5130 INPUT "VI EWPOINT y . ",v<n: IF UIY)_O THEN LET U(n"1or-3 
5140 INPUT ~V IEWpOINT Z- W'VU) 
511510 LET T-O : LET U_O: FOR 1_)( TO Z: LET T-T+<CCll-E(2*U),,(CUI-EI2I1r 
I): LET U-U+(C(Il-V(I)).(C<Il-V([)I: NEXT I 
5160 IF U< .. . T THEN INPUT .,: PRINT fl,· ERROR: TOO CLOSE" l POKE 2J264 . 
130: IlEEp .2,-7: PAUSE 250: 00 TO (5120 ... 1010 NOT CYL)+(6110 AND CYLJ 
5170 LET D-O: LET 10 - 0: LET A2'-I: LET 11128.0 : LET ... 29_01 LET 11130 .. 0 : LET 

A31_1 
51110 F"OR I" X TO Z 
5190 LET T- <V CI I +C<U)/2 
5200 LET D .. D .. (C (J) - V(f»).T 
5210 NEXT I . 
5220 FOR I-X TO l: LET "'<t)-<C<t)-V(J»)/D: NEXT I 
5230 LET T_pl/2: IF ... SS IIIIZ)l1E-8 THEN LET T- ... TN (SQR ( ... (Xhlll()(,.",(Y) 
.AIY»/A<l)): 00 TO 5250 
5240 IHpUT ,I PRINT .1, ' VERTICAL PERSPECTIVE' 
5250 LET A32-SIN ABS T 
5260 LET D-SQR ( e ... (X) .A(X) .. '" <n"A <Y)) .I ... <X) "III 00 +III{Y) .. A <Y)+ ... (Z) .... (l»)) 

: IF D( lE- '1 THEN GO TO 5350 
5270l.:ET jIro:JOooSGH U:(")()-4/()().SON T .... 1I9 { ... (X) .... (Z»/D 
S2aO LET A31 - SGN (C(Y)-V(Y» .SON T,,11115 (A<Y)*A<Z)}/D 
5290 LET A27 " S0N ICeY)-V(YJJ_ABS ACY)/SaR (1100 . ... IXl+AtY) ... HY1) 
5300 LET A2a _ SON (V<X) - C(X».ASS A<X)/SaR (III(X) .... UO+ACY).A<Y) 
5310 IF A32 - 1 THEN 00 TO 53-40 
5320 IF T<O THEN INPUT ,I pRI""T fl,' lIIaCENDENT PERSPECTIVE " 
5330 IF T)O THEN INPUT , ; PRINT tt, ~ DESCENDENT pERSPECTlVE" 
:1340 IF" A<Y)-O THEN SEEP .2.-': INPUT , : PRINT f1J~ ERROR: DIV IIY ZER 
G- ; POKE 2326<10.130: PAUSE 250: 00 TO 6000 
5 3<101 LET S_l/AIY): 00 TO 5360 
5350 LET A29·V (ll /2 : IHPUT ,: PRINT .1, ' HORIZONTIIIL PERSpECTIVE ~ 
5360 F,OR I_X TO Z : LET 'p!I)-C(I): NE)(T I 
5370 00 SUII S: LET " .. E-I00: LET H" f"-80 
5390 LET H-E- IOO: LET H_F_80 
5390 FOR K-t TO np 
5<1000 FOR I"'-X TO 2: LET pU )_O (K.I): NE )( T ·I 
5"10 00 SUB 51 
5"20 LE.T I IK .X) - E- H 
5<1030 LET I( I(,Y)_F_N 

;::~ ~~7a~X)--1orS : LET Q<Yl -- 1.5: LET pOO-hS: LET p(Y) - lorS 
5<1060 FOR I_I TO np 
5<1070 FOR J .. X TO Y 
5<1080 IF" ICl,J»Q<J) THEH LET O(3).I(l.J) 
5 .. 90 IF I eI.:JJ{peJ) THEN LET p(J) _ IU.:J 1 
:5500 NEXT 3: NE)(T [ 
5510- LET " .. a,,_Q(X): LET " .. !n"P<X): LET ,..a,,_OCY): LET ,. .. In_P(Y) 
5520 IF <M .. n"-" .. in)/(YMa,,-y .. in)){,,2-,,I)/(y2-yll THEN LET o - loc2-><1) /h 

'!'~.:;~~ J ~! ';a ~EJ ... b~~)(!;J~2-" I) ·" .. In/ C ... aOC-OCl1in}: LET b,._ (y2"yl) /2-( (y .. ooc 

5530 LE T n " (y2-y ll/(y .. a,, -y.l n) 
5540 LET by-y1 -(y2-yll.Y" in/(,..a,,-y.ln) 
5S50 LET b" " C,,2"'(1)/2-«,,.QM+,,"ln)/2).CI 
5570 F"OR I-I TO np 
55aO LI;:T Iet,X)-o..III.X)+~oc 

5590 LET I(I.Y) -a"I<I,Y)+~y 
5600 NEX T I 
5730 CLS : IF" o ... t THEN 00 TO 6510 
5735 00 SUB 57<100: GO TO 6000 
57"0 I'"OR I-I TO n~ 
5750 IF I.IIl_ · ,, - THEN GO TO 57ao 
5760 DRAW I <I,X )-ICI·l.X) .t CI , y)-I(I_l,Y) 
5770 GO TO, 5?90 
5790 PL.OT l<I .X) .Iel.YJ 
5790 NE XT 1: RETURH 
6000 IIEEI" . 2.19: IHPUT , : PRINT fl! " READy",TAS 25,·CENTRAL ": POKE 232 
6 ... 130: POKE 2365a.8 
.010 IF INKEY'- "H - THEN GO TO 6 200 
6020 IF" INKEY'_~V" THEN ao TO 5120 
OSO~O II'" INKEY. " "Y " THEN LET I-n, .. !: CLS : LET cont-l040: 00 TO 1040 
OSOSO If" INKEY." "O· Tl<EN GO . TO 6220 
6060 IF INKEY._-p~ THEN 00 TO 5730 
6070 IF" INKEY.- -C ~ THEN GO TO 6110 
60ao IF INKEY.- "R" THEN GO TO 6400 

:~:~ ~~ ~~~~~::: ~: ~:~~ ~~K~O 2~~;~,O: INPUT j-NAHE: ., LINE n': POKE 2 
3.59,8: DIM .. '(10); LET •• -nf: SIIIVE •• SCREEN.' , GO TO 6000 
6100 GO TO 6010 
.110 LET CYL'"I : INPUT "DISTANCE D" " ,d 
6120 II'U'UT 'AZ IMUTH IDE01_ ',,,: I" 0 .0 THEN LET a .. O. l 
6130 IHPUr "l<EtGHT H_ ~ ,h 

61-40 LET 0-,,"1'1/190 
6150 LET vl,,'-c(,,)+d.COS. 
oS160 LET v(y)-cey) .. d.S lN 0 

61'0 LET v( .)"c(tJ"h 
61ao 00 TO 5150 
6200 CLS : PRINT " CV1VIEW IIrow p . rsporctivor of thor abj.ct vlorword (1'0 
.. a ,Iv.n ~o i nt ()(,Y.Z)"""CY1RETURN to th. (Ir,.t stallor' 
.201 PRINT ' " CDJOETAlt'S lIi,.,la ,. th. vl.w'oint coo.-d . , apro". c.n1orr 
coord.. and th •• cal. foctor,. " 
oS20:2 PRINT "CpJpICTURE IIlspIny thor ill""" 
.203 pRIHT ' " CR1RESCIIILE chnn.or th. draw seell." 
:7~:"pRINt '"CKR IST list tnor coords X.Y af thor cCllc .... lnt.d porr,.~.c 

.20S PRINT ' " CCJCYLINDRICIIIL .nt.r vlorwpaint in cylindricnl coord .. : 
d l .tanc •• ClIJl1utn. hori.h("" . 

6200S PRINT '-CSJSAVE dU,.,. thor .cr •• n to tap." 
6210 00 TO 6000 
6220 CLS ; PRINT -DET"'ILS " " -VIEWPOINT: • 'V (X) ,'." ,V(Yl , ~ , - IV (ll 

!:!~H L~~V ~;~~~ (~:~ ~~~:C ~~~) :!~!i~=~ ~i~)" IVIY) -c (Y})" (V(Y) -C(Y»}: LET 

6240 PRINT ··CYLIHORICAL caORDINATES: " ,t"'l 7,"dJ.tonco_ ·,O,TIIII 7, "atl 
.uth- ",A"laO/pI," (OEOl " ,TAIl 7, " horl,ht .. ',t( 
.250 PRINT ' "CEHTERt ",C(X),".",C(Yl,",",C(Z) 

6!~~ <~~:~!II' ;~;:!P;~!~~~ PLANE pARAI'IETERS: "TAB 7,'0" • ,III(X) ,TAB ?,"b" 

oS2BO PRINT ' "SCALE: ",Xl, ".", X2,"r,YJ,". -,Y2 
6290 If" out THEH PRtNT' "OUT Of" SCREEHw 
6300 00 TO .000 

!;:~,:~~UT ,: IIEEp .2.1'1: PRINT fl, " SCALE eOorfault/Ror .. calor)": POKE ~. 

6<1001 If" INKEY._-- THEN GO TO .401 

~"~~"~~3~H~~Y~~" ~~5~HEN L.E T a ... t .. O: LET ,,1-2: LET ,,:2-253: LET .,.1"2: LE 

6403 IF" IHKEY .. O "R' THEN 00 TO 6 400 
6<1005 IHPUT -XliIN .. ",oct."X"AX_ ·,.2. "YJ1I N .. ", ,.l.·YHAX _ ",,. 2 
6"10 IF ,,2(-"1 OR y2C_y1 THEN IEEP .2,-7: pRJHT fl," ERROR: MA)( LESS 
THAN MIH": POKE 2326<10,130: PAUSE 2S0: GO TO 6400 
6<1020 LET o ... t-O 
6430 IF ,,1<2 OR ,(1)2<105 OR ,,2)253 OR ,,2(10 OR yl<2 OR y1l165 OR y2)173 

~/;b~~ ~~~~<Io.~;~:a~!~~~ ~;~p .2,":>: PRINT tI ,- i-4ARNINO: OUT Of" SCREE 

!~5~3~!~~13~'19: INPUT ,I PRINT tt, " RESCALE CURRENT IMAGE? CY/NJ": PO 

.<1060 IF IHKEY' '' "Y~ THEN INPUT.: GO TO 5450 
6<1070 If" I/I4KEY._ " N" THEN 00 TO 6000 
64ao 90 TO oS<Io60 

~;~~?!~~~!?~~?~~!~~?;;;!~!;;!~~ 13, 'X"ITAB 25, "y . , TAB 31, "T " ,TAB 0, .?? 

6520 011'1 n . (10 ) 

~~;O f"OR j-t TO np: LET j . _STR. j ; LET a . .. STR. I e j."J : LET b' - STR. I<j 

*g.~ .. ~~~ ~~lT~0oS;~~ a'; IF o.<k) .. · . " AND k"2<-LEN o. THEN . LET n' - n' C 

!;;~ IF a.ek)_-." AND k"I<-LEN a. THEN LET 0'_0 ' < TO k .. 1J+-0-: GO TO 

6555 If" o. Ck)-".- THEN LET 0.'-0.'< TO 1<) .. "00": 00 TO 6570 
65oS0 NEXT k: LET 0 • • 0 ... • . 00' 
6570 FOR 1<-1 TO LEN b.: IF b"CIe) .. " . " AND 1e .. 2<-LEN b. THEN LET "'''b.( 
TO k+2): GO TO 6600 
65aO IF" b'Ck ) " -, - AND I<+I(-LEN b' THEN LET b ' -b.( TO k+1)+"O': 00 TO 
6600 
6~a5 IF" b.(k ) _ '. " THEN LET b._b.( TO k) .. ·OO": GO TO 6600 
6.S90 H£XT Ie: LET b ... b ... · .OO · 
6600 PRINT' '<1 TO 3 - LEN j . J,J ., " : " ,TAB 9, .. . ( TO B-LEN aSJ,Clt,TAB 2C 
,n ' ( TO iI-L.EH ~.) ,,, . ,T,, 31,a Cj) 
6&10 HEXT J 
6700 pRI.,T '">?777"'7?????7????????">">?????????-: PRIHT : 00 TO cont 
7000 IOItCEA 0: ""'PEJI: 0 : [Nt( 7 
-:""010 Ct.S : GO SUI! 57 . 0 

~:i~ ~~" ~ .. " 5,·T ' ,18, · CO(t!t11>l.. V3.3- '''' i 6.la, -?pI.EtER l'1a~ ' 

-; ... .:. r~ :-; -.:; .!= 
.;:!-.! ""0>£ : .. ~ :. : ; .Q.;, : . .: 

~~~~ ~:! :"_ -.:. ~;: o£...- :: .,.:.£; ;; :'......s£ .: - --- '--- _. 

(Xl 

(Xl 

'<t 

(Xl 

en 

\ 

VEDERE DE SUS 

4,3 

-
<O€' ..... 

...; ....... l.ooQ ...: 

.1Jo: -i.-: ' .-1: _,o " -1 
-:a:. -'~ :: - : •• - ;' F=l .. r ; LE T IO l t-l : LEl .. u .. .. o: ca Ta 1040 
J:M .r .: .. ' -·I .. ,I,=UT ,: PR INT ti , " (RROR : STARTPOHH MISSINO": 
~ :..:-:... .... .3.;: -;';::0:= . 2. - 7: FAUSE 250 : 00 TO 10"10 

:.:- : -.i '. - ... <: .. 00 TO 15 00 
::- : ....,;(1U - . - Tt,EN 00 Ta 1440 
<=:;; , "'$ - ~ ~: .E l O(,. j)-O( l ur ,jl: PRINT (( STR. O(I.J)o·",") ANO J 

..c .. - , : "liH!'IT CWRt a,"," 
.r-; . .- ' : LET ,-1+1 : lEl last .. ;-.ur 
. r " ; -:h -O: flUHT : GO Ta 10 40 

_ ; ....... " ;0.:;.-" ·C IRCl E ., 
. ... , :.: • • 3";0) 
• ...:::; =C"! .. - " : C-I . 

W ~ - . O;) .: IF J" r 11'E /ol 00 Ta 165 0 

;;: ;';::- ~ ;!;"(! ) ~~~; ~ :~ ~ J : : PRINT C(j) , ',,' , 

~ __ :~- ' J1- - fr; ! F ,.(-0 THE N FR INT -IH-OI" ; PRINT: 00 Ta 10"10 
• __ .... : .. - "11" ,",- : ", . 

. - . ! = ... - .... ·,n : !F "( -1 THE N PRINT "N ( - l! " : PRINT: 00 ta 1040 
... . ~ : .. - -,.-,n," : -, 

U : ~_ - - .... .:; 1..[. · '01: IF <11 THEN PRI NT - A-,,,l, ' '1 
... ?..! .1 " : t ,) .. . . . : l ;:: T ~ur · i 
•• & -..i: " c ":1'''1: " R!N ; CHla 9,· , · ' 

- '-:!P ... . ::. 1 TO c l .. 160 STEP 160/n 
.-.~ -.L. = _40"[/190 : U :T ~r" l 

-:~ .-~~ .. . . · 0 Il: I F j·f THEN GO 1'0 17:50 
-,.. "~ . ~" 9- S1H ar: IF pr THEH L.E T .. r,-COS .. <': L.ET pr"O 
.~ _c: -;. . J' ·C ( .jI ...... .. , 

--c :..;: .. p : L E:T lall t -i-Ilur : GO TO 10"0 
~ -:' ~ .. p ,: P RI NT "PFUS I'I " , 
•• p"'~ .- ' iO 1: INP UT " FROM ·,·XYZ"(P,· .. ",O( I , J) : PRINT O(i,j,,·, 

__ ~~..: j !. "~~"~,'-~~;ui': Tu·~' · "'T .C\JJ ' " 11.' IJ!: " IU ,. , 1.',-" , . ,." , .. , 
:; . ,' ..: -" .. 9,·, " 

.u..;. " 1: " t . !,) · · · ·: U: T ~ur- j 

,._ tX. s.~ ; 2 " 0 0 
.1:"' : :..: =_S 2)00: L.ET O< i,r ) .. C(r) ..... :. :;.: ~_= 2"00 
1.!-';:' ': ~_i. 2 ) 00 : L..E:! O(i . ")-C (,,): LET U !il .. · ~ · 
._: ~ :.: ;3.00 : lEl O(;.r l - Oltu .. ,r) 
~; :.= Oi.: :30(:0 : LE:T O ( , . y l · C ( y): LET a(jl .. · ~ · 

.'~ ::;: $... "l! 2'100 : LET OCl,r l - C( rl 

.1.; ~ ;_= -:-3 00 : U:T Olj ,~I ·O ( tvr,") : L[ T U (I ) "· " · 

':;: ~i: _ S~·.:i~~~:L~~I~;i ;r~~~( ~~~:~): LET l o.t" ; - .ur : LET .. ur.O : GO TO 

;: .. : 
; "J;Oo: _1: - • -1: rOR J" " la z 
:.::! . ~ _<:- G ' . jI .OU -l.j): NEX T j 

:,. : ... t - l. Il"·" 
:n:. ; t- _ ~ .., 

;.,.,:.:: SLS :?300: LET O l l .,, ) - C(x) 
: .... ~ ~ $....8 "2300 : U: T Oli.yl " C I)I) 
: .. : : ;..: 5.....a 2 300 : LET O l i ,,, j .. OCs ur, x ) 
; .. ~ ~ So...i1 2300 : U ' T OCi .)ll-OC . ur,y) 
-:: •• : ;1:- _" " 

~~ :: : i~O ;~~ 3J~E:EE~N~~~_~~ ;:C~~ ~;~ ; ~~R~~ :l~:~E NOT OErINEO- : 1"0 

:~.: :~;.., - , : PR. INT · CONE o ,: LET i l -j - 1 
=-=;:. ::;..= . "~ fO ... : INPUT - TOP " , "X YZ " 1J1I·" · ,C( j) : PRINT CC j) , · . - ,: N 
(.~ : .. =: .... . CHiU 8'- ," 
~l r .:.oo .. .. 1 TO 1 Si EP -1 
~ _ t-:' I . ·. · 

_ -=~ !_. TO z : lET 1J(I . j) "OI ~, jJ : NEXT J 

.'5.: _!." "-1 
~ .î- U I,I · - I-
.. ":;ci , 'O. · 0 1: ;,.Ef IJ( i j ).C( j) : NEX l j 

ne.: _,,- · , -1 
- - •• s ..... T.., <: N ""R INT : LE T c Irc1.- 0: LE T l;o. .. t_ i_sur: LET s ur " O: 13 
.; - ::; ;. ..... 
::.a_::' .....::,- ... : STOP 
.5GoK : ' .... - .... . THEN INPU1 ,: PRINT ' 1, · [RROR: ElEV ATION OF IoI HAT?· : 
";'E :- .. ~ 23. 0 1,1 3 0: SEEP .2 , -7 : PAUSE 2'0: GO TO 101 0 
:a... __ :"= vT ,: PRI NT - ELE VATE . , 

:_ t =_. "N'O -, TI P : PR I NT " · ", T Cp,·: " , 
o},; "": .. - -Ţ-. : r OR j.,. TO 1 : I F J. f TNE N Ou TO 30:50 

R...oo : .o_ " -TRANS LATtOk ",·XY.Z"C j l,-'O · ,T ej) : PRINT TC )) ,·,·, 
" ,.- .1 : PRINT CHR" 8 ," :", 

.. ~ _1:- .. ·.U l" 

~ ;.- .. .: - c i r cI. l HEI' GO r o 3"00 
JoI ... ; :,.= _. Al'IpLIF ..... -,. 
l> ", .. : .. - .- •• ,- : " , 
.Jo; _ " .1 -' TO z: LET CCjI-CCjl.TCj) : N[XT j 
J. a.; .f· - . - • • : lE T ).; +2 . ,,0 2: LET 0 .. 1 
L.· :'-" .- - ~WIST ANG LE" " i " : IF . THEN PRINT - A" ,.. , · - , 
l_:_ : ; ~ ~- ;.-= .. 9", oI· 
.J.l. ..i - ::".10.: LET I. (Il .. • .. • 
1_ " ':; ' .:.'< ~·.; t i O 01 .. 3 6 0 STEp 360/" 
l.'! __ ~. c:· • .:..~I / lao: LE T pr· 1 
l .• ':: -:.;. •• ~;) z : It j'O ţ THEN GO Ta 3 1 90 
1.. - -: ..i- U'"i-SIH or : Il" .... Tk EN lET or .·COS .... : LET p r · O 
~_..: _t - .:. • J' '' ': CJ)+r ... r ~ 

10. ...... ~.-
x==-: _~- ; . , . - . ~ 

..:. • .: _E- C I .p . O i; -I . fJ+TIf) 

.El: ~ ... .;= o· , -o 1 

~ . L" - O H,J) .. :O (I.J ) 
1;..;; o€ot - J : !r 1 . (11 ·- • HIEN 
~ _i: ' •• 1: I.. ET [11 0)""1 -
~:::.?" • • -:J z 
U""'O .i: - ': _1.1 -.:1 0 " , 1 
~o;E6 " . :....-= ...c: - . • ! . ~ : L ET k·kU : lET 1·1+ 1 
Jao: ....... - e. 

~;: ;;~ .. . "~=>~08:~.~;0~R JlH : L ET n- i -~-l: l ET 1.i+2~n" :'< : i.ET 0-1: LE . : .. --.-
... ~ t:;= ", ' 1 T(j " . 1 
:5o&~ .... r; •• ' . -
:a..:JoI ~_ ••• Ta z: LEl Oll .jl-O (k,j): ki: XT j 

.,._.) ..... - "- 1 
~~;~ _. ' 01 
;......: _i- C • .o.O( - 1.)) ·T( J) : LE T OO , j )·O(i.j): H[ XT l i LET 11 ( ;)"": 
,.. ;:-; 1 1 'O. - THEH LEl 110)·' 1' 
.... a: -:, J.2'i' tI 

. _: .. - : .E" l c.t-.-.ur : lET aur _ oI 00 TO 10 " 0 
:-..,- ' 1 ~QUiT -CELI:TE - : LEŢ ."1"·0 1 LI:T cird . " O 

•• U...r- _ ' l est: IF ;( " 0 lHEN l ET 1 .. 1: GO Ta " 120 
;.J r-..... .. Ta · .I_st: L€l i' (J )'" - , Io!€X T j 

"~2S _ : .. - : S;C: -o 1 0 .&.0 
: _v- ,: "l;non H,- HEH (Y fa COHF IRK)": P OI( E 2]26".1]0: BEEp .1. 

r' .:o.l ro: Ro:? .1,27 
...:.._ :-=.. 1 . ' -o :<1)0 

;.:- :Ioj!>LU"-" T"!EH ~ 
~ :. : -.IT " _ • ..,.~ I*EY" C'-Y' THEN Ba TO 10"0 
.. l:JII.;E.-
o";~ iC -.: ." .. c. 
~;~ 2 --.i.'" 00 10 1()40 
...a : ... _- r: :-: .. 1 .. .. l : P1UHT -S",VE -1 

...... . : 1 l '" 

....xac .. -=- · 1 ' ':;' -1 
~:. . _ ' :' 1 

. .J-.a ...r-: ., . .. 'O ':: J_ 4 1 : N(kT II 
.:D5 ;'" a , .. - •• -~ u~ [l J"I .·"" · -1 

•• :: •• - - -~ L E- t J "I . "' ·· 1 ---:'3"I :.~_~: .:+_- - IW\.."IE : -, lll'Oi: ,,1: POKE 2 3"-".6 
~ fF ~ ... ~c T oC); Gt; '~ "no 
... ~; _:~-" ..... \JIE . • :0-•• : 

L _ _ - ,. "';; .. - . 1" ..e;;:=.? ,,, ) -: IIIC*E 1J~ •• . 110 
... .. : .. :..u: • • -. -~ -= -: ...... : 

• .!'., ..r- _ .... ~.. ..r-....,.. 
-:M: :~. ; , -: . - •• 
.... , .:..:' -.: .:- . -: 
.:. : ;; : -~ w -; u-44 
.. t : ~"- " .-; •. : .... -_: S-', t "J . , · ... · ,T". I.'· r· .; .... l"i ,-Z ' ,TAI l l, ' T ', 
- .. ~,- ......... 7~·~"? .... .,....7"ro "> ~7~., ........ 1??1"1 "> · 
.,c-~ :l,. .. . ( : 0 1 
.':0 f!)ll! J. : 10 ' -1: l ET J '-S TR' J : lE T • • .• STIU OC).,": lET "'-S TR" D( 
1. ... ) : LE T c .·.T ..... 0( 1 . 1' 
"71 : !F" L UI .... ) 1iI T)o(EN LET ... • .... C TO Il 
.7 1 2 IF l(Jrol "18 T~ LEl ....... , Ta 8) 
"71~ IF LEN cliiii T~H- 'LE T c'_ctC TO el 
"'14 1F .LEN J.-l lHi: ... L€l' ;il." .+j" 
111~ II" LEN jt.2 TN[N lET j ..... -oJ' 
47iO MINT J',·:·,n' C TO 8 - lEHatll ... ,UII 13,ntC TO a-lEN .. t)IIt.,TAI 2 
2,n"C TO 9" - LEN c$) ,c.,T"'. 31,It(J) 
""130 NEXT j 
47"0 00 TO 6"100 
4800 IF 1 C3 TJ-IEN 00 TO 104()-
A-Q~.o IIU'UT '1' PRINT ·STOp· 1_ ao Ta 15000 
"900 CLS : INPUT ,1 plUNT 11,· NELP",T",. 2.,·PAGE 1·: PRINT ·eOlPt.Ol " 
,y , .,,~,o-C.UDR"'W "',y,. (LI-Mi:'-"·(F1FIG1JR€ ,.lun •• 1:oor" .. (COHtOIJfU· •.• ·IC 
lCIRCLE plon •• c.nt ...... ,,"iu., nit . of polnt •• anal .... t .... n flr.t 

I>Olnt. anII' ordln .. t. ar pl.n. epOLYCJON I" 
"90~ POKE FN .C23 , O).130 
4910 PRINT '-[P]PRISK r .. a • • to: c .. or" ... r t .. o "I .. aonai a.,po. l t" corn 
.r .. ~ ·· ~.HI1COME: tap c_ .. ( .. .,."",,'1[01-" "ei:1ELEVATH1NI t,. .. ".l".t I.n of th 
• lot ... t ".rln." ...... r.c. (aapl1 fi •• Of' t .. l.t.dl, llnk .. r tII. CO 

"r •• pondlne paCnt." 
4920 pAUSE O: CLS 
4930 INpUT·,: PRINT .1," HELP',TAII 2,,'PAOE 2"; Potei: 2~2'4.130 
4940 P-RIHT "'(CAPS1+rO]OELETE 1.t •• t darln.1i p.lnt, .. ur-ţac. 

or body'" 
49150 PRINT "(A1NEIoi .tart ... oln, y to canţir." 
49'0 PRINT '-rS]SAVE & IlE:fUFYtll. fii. cr ... t.d' 
1970 PRINT " C;:I1LOAO .n .1" fll.· 
4980 PRINT '-CI(]LI9T tII. coord ••• n ... at.d - '·-CSYNI)+eA1STOP ela ... th. 
f; 1.· 
"990 PRINT ' " CH]HELI" li,t tII. co .... nd.-: PAUSE O: ClS : G0--40 10"0 
5000 DIH 1(700.2)1 LET np_l_l 
5010 OIK ve31 : OIK A(3): OI" C (3): OIH I" (3): DIM [(6): OIK O(3) 
5020 LET U--I00000: FOIt 1'"1 TO 6 
:5030 LE T ECI)"U: U:T U __ U: NEXT 1 
"Q1Q FOR 1-1 TO np 
!O!O FOR ;) .. x TO t. 
5060 IF 0(I,::I)(EC2.:I-1) THEN L[T Ee2.;)-1)-Oel,:I) 
5070 II" OeI,;:I)EC2a:l) THEH LET 1:(2.J).OeI,J) 
15080 II" 01l.;)))E(2aJI TNEN LET E e2 .;)I-OCI,J) 
S090 NEX'T :l: NEXT 1 
5100 FOR I-X Ta 2: LEl' CII)-(EC2.I-ll.E(2~IJ)/2 1 NEXT 1 
15110 LET co .. t-6000: LET out .. O: LET ,, 1"21 LET ~2"2:53' lET yl_2: LET y2-
173: CL. S : 00 TO 6000 
~U20 LET CYL-O; lHpUT · VIEWPOINl X. ",V(X) 
:1 1;50 INPUl ' VIEHPOINT y. ',V(Y): II" V(Y)-O THEN l€T VCY)-I.-3 
:1140 INPUT 'V IEHPOINT Z ... ',V(Z) 
:!I150 LET 1-0: LET U·O: FOR I_X TO Z: LET T-T+CC(Il-EI2.I»).CC(JI-Ee2.1 
))1 LET u-u.eceIl-V(l)).eC(I)-VCI)): HEXT I 
5160 IF U<".T THEN IHPUT .,: PRINl 11," ERROR: 100 CLaSE": PGKE 2326", 
130: BEI:P .2, -7 : P"USI: 2:10: OG TO (5120 ANO NOŢ CYl)6I6110 AND CYLl 
:1170 lET D .. O: LE T S_O: LET A27-1: LEl A28 "0: lEl ",29-01 LET A30-0: L.El 

A31 .. 1 
:1180 FOR l-X Ta Z 
5190 LET T-(VCIJ+CII»)/2 
5200 LET I1"O .. ICI I) -VO) ).T 
:1210 NEXT I 
5220 FOR I-X TO Z: LET "'(lI·(C I I I~V(J)l/D: NEXT 1 

:12"0 lNPUt ,: PRINT" " VERTICAL PERSPECTIVE" 
:12:10 LET A32"SIN ABS T 
5260 LET O-SaR I CA (XI.A CX) +A (Y) ~A C ... I). (", CXI _A CX) .", eY).A e ... ) .. A CZ)"A (Z ) 1) 
: Il" De lE- 9 THEN 00 TO :53:10 
S270LET #l30-96N ce ("XI-V(Xl I aSON T~IIoIlS CA (X) aAeZ! I 1 0 
:1280 LE T A31 - SGN CCeY) - V IY) .SGN TI'ABS (AIYI.ACZlI/D 
5290 LET A27 " S ON ec eYI ~V( Y) 1 .ABS A IYI ISOR IAeX) _AeX) o", (Y) .Aen) 
:1300 LET A2S .. S0N CV IX ) - C (XII _ABS A (X) ISDA CA (X) _AUO +A IY)~A(Y)) 
:1]1 0 IF A32 _ 1 fliE N 00 TO :53"0 
:1 320 II" T(O THEN INPUT ,: pRI"tIT ti" ASCENOENT PERSPECTIVE· 
:l"330 IF TIO THEN INPUT ,1 PRINT ti'· DESCENDENT PERSPECTIVE" 
53"0 lF AI Y)-O THEN BEEP .2, -7 : INPUl ,: PRINT 11,· ERROR: OIV IIY ZER 
O·: POKE 2326",130: PAUSE 2:50: 00106000 
:!I3"1 U:T S _ l/AIYl: GO TO ~360 
53:50 LE 1 A2'1-VfZ)/2: INPUT ,: PAINT tI,· HORIZ0NU,L PERSPECT1VE -
:5360 F,O A I-X TO Z: LET p(I I-C(U: NEXT 1 
3370 00 SUB :1 : LET 1'1- (-100 : LET H-F-aO 
5390 LET K- E - I00: LET N"F"-80 
:1 ]90 rO R 1< -1 TO np 
:1"00 rOR I"'X TO Z : LET p(Il - Oel( ,I): NEXT 'I 
:1"10 ao sus :5 
~420 LET IC I(. X) - E-I'I 
:1"30 LET II I(,y)_r_N 

;:;~ ~~~~XI -- l.:5: LET OeYI __ l.:;: LET P(XI-I.!: LET P(YI - I.:5 
5"60 raR 1 .. 1 TO "p 
:5470 FOR ;:I-X l a Y 
:1 49"0 IF I(I.;) I) QCJ) THEN LET O(:J) "I<1 .J) 
!190 II" 1 ' 1,:11 (1"(::1 ) THEN LET p(J )" lll , J ) 
:1:;00 NEXT J: NEXT I 
5:11 0- LET ~ ."w . O(X): LET " .. I,,"PfX ): LET y .. .. ".Q(Y): lET y .. ln .. PCY l 
:1:520 IF ( ... ",,,-,, .. i n) /()I . .. x-)l.in)lw2·xl)/C)l2_y l) TNEN LE T ,,"C,,2-,,11/h 

~~:~~~;~: ~u~E~ub~.:";;:~2-"1J "". i nl ( u o,,-w .1 hl: LET b)I - h2+yl) /2- «y.aw 

:1:130 LET .. - ly2-Y l)le)l.Q~-y",ln) 

S!"O L.ET b )l-)l l- ey2-yl1 ")I", i "/(y.o,,-y.ln ) 
!I:I:lO LET b" - lx2:.'(1)/2-ee" .... "." .. ln)121.a 
5 5 70 FOR 1 - 1 TO n p 
5:580 LET IfI ,X)" ... ICI.X )+b" 
5590 LEl I(I ,y ) .. .... !(I.n+b)l 
!600 NE X' T I 
:5730 CLS : Ir out THEH 00 lO 6510 
573! 00 S UB :17"0:. 00 Ta 6000 
5710 FOR 1'"1 TO n . 
~7:50 II" l' el) .. .. . THEN 00 TO 5780 
:5760 ORAH IfI.X')-ICI-l,X').ICI,Y)~I<I-l.Y1 

:5770 GO TO !790 
:5780 PLOT I(I .X'I .ICI. n 
:1 790 NEXT 1: RE TUR N 
6000 SEEP .2.19 : INPUl ,: PRINT 11, " READY",T",9 2 :5 , "CENTRAL - : PO KE 2]2 

!~1~3~~ ~~~~Y;!~~~'~HEN 00 TO 6200 
6020 II" INI(EY •• ·V· TNEN 00 TO :5120 
6010 IF INKEY. _"y" TNEN LEf ;-np+l: CLS : LET ~ont.IO"O: 00 TO 10"0 
60:10 IF IHI(EY . .. ·O· THEN 0 0 TO 6220 
6060 II" INKEY' _- P~ TNEN 0 0 TO :1730 
6070 IF INI(EY'. · C" THEk GO TO 6110 
"'080 IF INI(Ey • • ·Rw THEN GO Ta 6"00 
6090 rF INKEy . .. - K· THEN 00 TO 6:510 
6091 IF INI(E Y . .. · S · THEN POI(E 23658 .0: INPUT I~ NAHE : ", LINE ". : p OI<E 2 
36:59.9: OI" •• (10): LET .'_n.: SAVE •• 8CREEk. : 00 Ta 4000 
6100' GO la 6010 
6110 LET CYL-I: rNP..u T ·OrS1ANCE I1- ' ,d 
6120 INpUT · AZIHUTH [OEGJ_ . , .. : I I' a _O TNE N 
6130 INpUT ·HEI 0H T H_ " ,h 
61"0 LET .. - ... 1"1/180 
61:50 LE T "C")-cexl+d"COS .. 
6160 LET "Cyl-cey)od~SIN .. 
6170 LET "e~)"cCz)+h 
6180 00 TO 51 ~0 

6200 CLS : PRINT ~ e V1V IEW d r .... p.r .. p.cti". of th. object "I .... d fro 
'" .. al".n point I X,Y.Zl " " "( Y]RETURN ta tt.. rerst s til'." 
6201 PRINT ' " (DJOE TAIICS dlspla)l th. "j ... ~oint coords, opra,,_ c .nt"r 
coord. .."II' tn •• ~ ol. f .. ctor .. " 
6202 PRIN T ' - Cp)PICTURE dlsploy th . i . o.U " 
6203 PRINT' ·[R1RESCIIoLE cna". " tII" dro .. s colit-
~~~: . PRINT '"CI(JLIST I i .. t tt.. coords X',Y of tII . c .. !cvl .. t . d P.r .. P. C 

6205 PRINT ' W(CJCYlINORICAL ant ar " i ... po ; n t in c)ll l ndri co l (00 .. 11'.: 
II' , .. t .. "c., a~ i ... th, h.i .ht·· . 

6206 PRINT' · (SlSAVE du • ., th" .c r •• n to tap,, · 
6210 00 TO 6000 
6220 CLS : PR INT -OETArLS·" " VrEIoIPOINT: - ,VCX ) ,". ",V (Y)I",-jV CZ) 
6230 LET O"SOR I(VCX)-C(X)I"(VIX)-C(Xl).eV(Yl_CIY).CV(Y)_C(YI)I: LEl 
A" ASN ((VO'I-CeY))/O): LET H" VCZI - CeZ) 
6240 PRINl '·CYLIHORICAL COOROINATES:',TAS 7,"dist .. "c •• ",O,TAB 7'" .... i 
l!Iuth - ' ,A"180 /PI,' (OE01 " ,TA8 7 , " h el atlt" -,H 
62.:50 PRINT o·CENTEltI ·,C<x,, " .·,CIYI,·,-,CIZl 
6260 PRINT ' " PERSPECttvE PLANE "ARAHETERS:~'TA8 7,-.... ·,ACX)!lAB 7,"b .. 

·,AC"'I,TAB 7, ·c _ ",AlIi 
6290 PRINT o·SCALE: ",XII·, " ,>C2, ·r 'YlJ.,.''''2 
6290 lF o .. t THEN PRlNT '·OUl OF SCREEN-
"'30 0 00 Ta 6000 
6"00 INPUT ,: BEEp . 2. 1 9 : PRINl '11- SCALE eO.r auH/Re .. c ol. )· : POKE ~ 
3261,130 
6"01 II" INI(EY .... • • TNEN 100 TO 6"01 
6102 IF IHI(EY. _ ·O - THEN LET out-O: LET " 1-2: LET ,,2-2.:53: LET vl.2: LE 
T y2"'173: GO Ta 6 ":50 
6403 II'" lNKEY.C) ·R· ll'lEN IOD TO 6<\00 
640:1 INPUT - XMIN - ' ,"l, ·XHAX .. ·'x2.· ... MIN. -IY1, ·YHAX. "1)12 
6410 II'" x2(-,,1 OR y2C - yl TliEN lEEI" _2,-7: PRINT 11, - ERROR : HAX' LESS 
THAN HIN " : POKE 2326~.130: PAUSE 250: 00 TO 6 "'i ()0 
6420 LET out .. o 
64301 1" " 1 <2 OR 1(1)2"5 aR x2)2:53 OR ~2(10 OR )11<2 OR )11)165 OR y2}173 
aR y2C10 lHEN LET aut'"l: IEEP .2,-7: PRINT tI, - WARNINO: OUT OF SCAEE 
N- : POKE 23264,130: PAUSE 2 :50 
64:50 9EEP .2. 19 : IHPUT ,: PRINT fI, - RES CAlE CURRENT HIAGE? CY/tt)": pa 
I( E 2326" .130 
6"60 II" IN"E Y . .. ·Y· THEN INP UT ,: GO TO :5"50 
6"70 IF IHI(EY'-"N' TNE N GO 1 0 6000 
6 " 80 UO TO 6460 

6:510 INPUT ,: PRINT ' · lIST" , lAB 13,-X",TA9 25'· ... · , TA8 3h ·T- , TAB 0 ' "7? 
? ? ? 7 ???? ??? ?????? 7 7? 7??? ??? ???-
6:520011'1 n.el0) 

~~TO FOR J- I Ta n p: LET j." STR. j: lET a"'STR. I Cj.,, ) : LET b'_STR. reJ 

6 540 FOR ~ '"1 TO LE N .. t: II" "'ek) " "_" ANO h"21.L.EN ... TUEN . LET o.. - o..e 
TO 10+ 2) : 00 TO 6:570 

!;;~ I r o."C ~I " " _ · ANO "+lf_LEN <1' TliEN LEl" o.' ''al( TO 1<+110"0 - : 130 Ta 

65:5:5 II" ,,'(10 1 - · ." THEH LET ..... <1.( Ta kl+-OO·: 00 TO 6570 
6560 HEXT ~: LET 0._ ..... ·_00· 
6:570 l"OR 10·1 TO LEN b": IF" It.(~) .. " _ · ANO h+2( _LEN b' THEH l.ET tI' - b . e 
TO k+2 ) : GO TO 6600 
6 580 IF b' (k) · - . · ANO ~+1(-LEH b .. TNEN LET b .. - bt C TO ~011+"0": 100 TO 
6 600 
6 595 IF b .. lk ) _ -.- THEN LET b .. .. b . ( TO 1<' .. ·00' : 00 TO 6600 
. :190 NEXl K: LE ! b .... b .... " _OO " 
6 600 ?R I Hf" '1 1 TO 3-LEN j U, j ', " : · ,TAB 8,n'C Ta a - LEN .... ) ,o.,TA I 2e 
, .. . C Ta a - LE .. bU I" •• TIU li!!I(J ) 
"'61 0 NE"XT I 
.. 700 F;;I i"'- ·'?71 .. .., '., 7? ?? ?????71">? .,? ?7?? 7? ??? " : PRINl : 130 Ta cont 
7000 W'I Il E'I O l P"'<> E.R O: 1"", , 
- ':'1 :U; : G.:J » Vi ~ ' 40 
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Raeheta T!2:'". TIl esle considerata 
"calul de pO'.;ara spatia1" $i este utilizata 
alit in misiuri eu caraeter militar, cit ~i 
civil, dovedind posibilitati de !ansare de 
mare frecvepta pentru 0 larga garna de . 
locarei'lturi utile,· care variaza Intre 
15 875 kg tn orbita terestra plna la 
3 175 kg In misiuni planetare. Firma 
"Martin Marietta"· construie~te struc· 
tura ~i treptele ee utilizeaza combusti· 
bit lichid, furnizeaza sistemele de con· 
trol al zborului ~i asigura instalatiile ~i 
operatiile de lansare la Cape Canaveral. 
Firma ,,Aerojet·General"· produce mo· 
toarele cu combustibil lichid, iar firma 
"United Technology Center -Olemi· 
cal System Dlvision" "jroduce buste· 
rele cu combustibil soli utilizate la mo· 
delele mai' puternice. . 

Sistcmele de ghidaj ale rachetelor TI· 
tan m·c 5i D slnt produse de "General 
Motors Lorporation'l\ Delco Division" " 
~i respectiv de "West rn Eectric": 

Partea centr;l.Ia. a rachetei TItan III 
este alcatuita din componente eu un 
mare grad de asernanare In toate conti· 
guratiile de constructie (racheta fiind 
fabricata In mai multe modele curente: 
TItan III·B, ·C, ·D, ·E, ·L, ·M, TItan 34-D) 
~i cuprinde doua trepte buster ~i un 
etaj superior eunoscut In limbaj tehnic 
sub denumirea de "Transtage"; care 
poate functiona atit in faza de zbor spre 
orbita stabilita dupa largarea primelor 
trepte, c1t ~ camotor de insertie pe or· 
bita !;au schimbare a orbitei, avlrxi posi· 
bilitatea de a fi pornit ·oprit In repetate 
rlrxiuri. Toate treptele partii centrale 
utilizeaza combustibili lichizi ~i au ca· 
merele de ardere ale motoarelor ra· 
cheta montate pe 0 articulatie care prin 
orientare diferita eontrcileaza traiecto· 
ria. 

Racheta TItan m·c este formata din 
secpunea centrala, inc1uzlrxi etajul su· 
penor (Transtage) ~i doua motoare I'a· 

. cheta cu combustibil solid acro~te de . 
o parte ~i de alta a acesteia. functionirxi 

Titln 38 
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ca trepte buster inaintea aprinderii mo
toarelor principale, asigurlrxi 1 300 tf la 
start. Etajul superior are 0 tractiu~ de 
7,2 tf, durata de functionare 400 s, cu 
reaprinderi multiple. TItan m·,c/ !\gena 
este 0 versiune obtinuta prin Inlocuirea 
treptei superioare cu 0 racheta Asena. 
Poate piasa 3,85 t pe orbite joase. 

InearcMurile transportate In . spatiu 
slnt fie militare, fie civile, ~tiintjfice, s;u· 
prinzlrxi lansllri de sateliti de comuni· 
catii inc1uzirxi aproape 80% din lansllrile 
de sateliti geosincroni pe orbite ecuato
riale. 

TItan m·D este slmilara eu II1·C, 
avilld InsII doar doua trepte cu com· 
bustibn solid In zona centrala (tara' 
Transtage) ~i utilizlrxi ghidaj radio In 10' 
cui ghidajului inertial. Acestei rachete i 
!ill pot adapta 0 garna larga de etaje su· 
perioare ~u inearcatura utila ~i poate 
scoate 7 t In orbita geostationara. 

Prima treapta a sectiunii centrale are 
o ,1ungirne de 22,25 ITt ~i un diametru de 
3,05 m. Mltoarele sale utilizeaza un 
amestec de hidrazina ~i dimetilhidra· 
zina disimetrica drept combustibil ~i 
tetraoxid de azot ca oxidant, cu un ra· 
port· de expansiune de 15:1, fiind 
aprinse la altitooine, unde eficienta este 
crescuta, furnizlrxi 0 forta de tractiune 
In vid de 230 000 kg. T reapta a doua 
are 7,1 m lungime ~i 3,05 m diametru, 
utilizirxi acela~i combustibil. Etajul su· 
perior folosit la TItan m·c are 4,57 m 
lungime ~i 3,05 m diametru, avlrxi ace· 
I~icombustibil ca primele doua trepte. 
Motorul cu doua camere de ardere 
produce 0 forta de tractiune de 7 500 
kg ~i of era posibilitatea unor porniri ~i 
opriri repetate, permitlrxi manevre va· 
riate cum slnt: schimbari de plan, 
schimbari de orbita ~i transfer pe or· 
bite adinei pentru misiunile planetare. 
Acest "etaj cuprinde ~i modul de control 
pentru Intreaga racheta, incluzlrxi sis
teme de ghidaj ~i control" al zborului 5i 
sisteme de siguranta. 

B-usterele cu combustibil solid au 0 
lungime ae 25,91 m ~i 3,05 m diametru. 
Fiecare motor este format din 5 seg· 
mente ~i furnizeaza 0 forta de impin· 
gere de 520 000 kg. Treapta buster 
este dirijata de un sis tern de control at 
vectorului tractiune care injecteaza teo 
traoxid de azot In ajutajul motorului. 

TItan m·flCentaur este derivata din 
m·D cu un etaj criogenic, reamorsabil ~i 
treapta Centaur. Este cea mai puter· 
nica racheta purtatoare americana 
dupa Saturn V, utilizata in zborul spre 
Luna. Poate piasa 17 t pe orbita cir· 
cumterestra la 185 km, 6,8 t pe orbita 
de transfer sincron, 3,2 t pe orbita ge· 
ostationara ~i 3,6 t pe traiectorie spre 
Marte, In tir de fa Cape Canaveral, 
28,5°. Racheta TItan H.£,/Centaur a 
fost utilizata la Iansllhle sonde lor spati· 
ale automate din programul "Voyager"; 
lansllri de la Cape Canaveral, Complex 
41J<ennect" Space Center. Caraeteris· 
tid: '4B,8 m lungime, 3,05 m diametru, 
641,2 t masa la start. Cele doua bustere 
laterale au lungimea de 25,8; diametrul 
3,05 ~i I'TliIsa de 250 t fiecare. Racheta 
TItan m·flCentaur este prezentata 
mai detaliat In desenele alaturate. 

lnceplnd cu anul 1981 este folosita 0 
noua raeheta, Titan 34-D, la care se uti· 
Iizeaza un nou motor de insertie pe or· 
bita (Boeing Inertial Upper Stage), 
acesta fiind utilizat ~i pe naveta spatiala . 
pentru lansarea satelitilor " din comparti· 
mentul cargo. • 

Rachetele TItan au transportat 
aproape trei sferturi din totalul In· 
carcatutilor spatiale ~i aproape trei 
sferturi din totalul satelitilor plasati de 
Statele Unite In orbita geosincrona. 

eu un asemenea palmares i~i merita 
pe deplin denumirea de "cal de povara 
spatial". 
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Racheta:- IJ este considerată 
"calul de poo.;ara spapa1' şi este utilizată 
atit In misiuri cu caracter militar, cît şi 
civil, dovedind posibilită ţi de lansare de 
mare frecvepţă pentru o largă gamă de 
încărcături utile, ' care variază Intre 
15 875 kg În orbită terestră pInă la 
3 175 kg In misiuni planetare. Firma 
"Martin Marietta'" construieşte struc
tura şi treptele ce utilizează combusti
bil lichid, furnizează sistemele de con
trol al zborului şi asigură instalatiile şi 
operattile de lansare la Cape Canaveral. 
Firma ,,;\erojet -General'" produce mo
toarele cu combustibil lichid, iar firma 
"United Technology Center - Otemi
cal System Division'" produce buste
rele cu combustibil solid utilizate la mo
delele mai ' puternice. 

Sistemele de ghidaj ale rachetelor li
tan Ill-C si O sînt produse de "General 
Motors Corporation' li Delco Division" . 
şi respectiv de "West rn Electric" : 

Partea centrală. a rachetei litan III 
este alcătuită din componente cu un 
mare grad de asemănare In toate confi
guraţiile de constructie (racheta fiind 
fabricată În mai multe modele curente: 
litan Ill-B, -C, -O, -E, -L, -M, litan 34-0) 
şi cuprinde două trepte buster şi un 
etaj superior cunoscut In limbaj tehnic 
sub denumirea de "Transtage" ; care 
poate functiona atît În faza de zbor spre 
orbita stabilită dupi! largarea primelor 
trepte, cît şi ca motor de insertie pe or
bită Sau schimbare a orbitei, avînd posi
bilitatea de a fi pornit -oprit In repetate 
rînduri. Toate treptele pi!rtii centrale 
utilizează combustibili lichizi şi au ca
rnerele de ardere ale motoarelor ra
chetă montate pe o articulatie care prin 
orientare diferită controlează traiecto
ria. 

Racheta litan lII-C este formată din 
secpunea centrală, incluzînd etajul su
penor (Transtage) şi două motoare ra
chetă cu combustibil solid acroşate de . 
o parte şi de alta a acesteia. functionind 
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ca trepte buster inaintea aprinderii mo
toarelor principale, asigurînd 1 3()()'tf la 
start. Etajul superior are o tractiune de 
7,2 tf, durata de funcţionare 400 s; t u 
reap'rinderi multiple. litan Ill-CI Asena 
este o versiune obtinută prin înlocuirea 
treptei superioare cu o rachetă Agena. 
Poate plasa 3,85 t pe orbite joase. 

Incărcliturile transportate În spaţiu 
sînt fie militare, fie civile, ştiintifice , s;u
prinzlnd lansări de sateliti de comuni
catii incluzind aproape 80% din lansările 
de sateliti geosincroni pe orbite ecuato
riale. 

litan III-O este similară cu III-C, 
avînd însă doar două trepte cu com
bustibD solid În zona centrală (fără' 
T ranstage) şi utilizînd ghidaj radio în lo
cul ghidaiului inertial. Acestei rachete i 
\le pot adapta o gamă largă de etaje su· 
perioare c:u încărcătură utilă şi poate 
scoate 7 t In orbită geostationară . 

Prima treaptă a sectiunii centrale are 
o .lungfme de 22,25 m şi un diametru de 
3,05 m. Motoarele sale utilizează un 
amestec de hidrazină şi dimetilhidra
zină disimetrică drept combustibil şi 
tetraoxid de azot ca oxidant, cu un ra
port . de expansiune de 15: 1, fiind 
aprinse la altitudine, unde eficienta este 
crescută, furnizind o fortă de tractiune 
în vid de 230 000 kg. Treapta a doua 
are 7,1 m lungime şi 3,05 m diametru, 
utilizînd acelaşi combustibil. Etajul su
perior folosit la litan III-C are 4,57 m 
lungime şi 3,05 m diametru, avînd ace
laşi combustibil ca primele două trepte. 
Motorul cu două camere de ardere 
produce o fortă de tractiune de 7 500 
kg şi oferă posibilitatea unor porniri şi 
opriri repetate, permitÎnd manevre va· 
riate cum sînt: schimbări de plan, 
schimbări de orbită şi transfer pe or
bite adinci pentru misiunile planetare. 
Acest etaj cuprinde şi modul de control 
pentru întreaga rachetă, incluzind sis
teme de ghidaj şi control al zborului şi 
sisteme de sigurantă. 

B-usterele cu combustibil solid au o 
lungime c e 25,91 m şi 3,05 m diametru. 
Fiecare motor este format din 5 seg
mente şi furnizează o fortă de Împin
gere de 520 000 kg. Treapta buster 
este dirijată de un sistem de control al 
vectorului tractiune care injectează te
traoxid de azot În ajutajul motorului. 

litan 1ll·E,lCentaur este derivată din 
Ill-D cu un etaj criogenic, reamorsabil şi 
treaptă Centaur. Este cea mai puter· 
nică rachetă purtătoare americană 
dupi! Saturn V, utilizată în zborul spre 
Lună. Poate plasa 17 t pe orbită cir· 
cumterestră la 185 km, 6,8 t pe orbită 
de transfer sincron, 3,2 t pe orbită ge
ostationară şi 3,6 t pe traiectorie spre 
Marte, In tir de la Cape Canaveral , 
28,5°. Racheta litan n~Centaur a 
fost utilizată la lansărue sondelor spati· 
ale automate din programul "Voyager" ; 
lansări de la Cape Canaveral, Complex 
41l<ennect" Space Center. Caracteris
tici: -48,8 m lungime, 3,05 m diametru, 
641,2 t masa la start. Cele două bustere 
laterale au lungimea de 25,8; diametrul 
3,05 şi masa de 250 t fiecare . Racheta 
litan III-E,lCentaur este prezentată 
mai detaliat In desenele alăturate . 

incepind cu anul 1981 este folosită o 
nouă rachetă, Titan 34-0, la care se uti
lizează un nou motor de insertie pe or
bită (Boeing Inertial Upper Stage), 
acesta fiind utilizat şi pe naveta spatială 
pentru lansarea satelitilor din comparti
mentul cargo. 

Rachetele litan au transportat 
aproape trei sferturi din totalul În
cărcăturilor spatiale şi aproape trei 
sferturi din totalul satelitilor plasati de 
Statele Unite In orbită geosincronă . 

Cu un asemenea palmares Îşi merită 
pe deplin denumirea de "cal de povară 
spatial" . 
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lAR-822 ::e ,ase-ere:a OJ Pfc'" S ret C are 
r a 'n pia caractenstlca av ioaJ'elor 

proiectate de Radu Man icatide. Alit am
penajul orizontal, cit ~ i cel vertical sin! 
confeC!ionate din lemn. Motorul de tip 
Lycoming 10-540G105, cu 6 cilindri 
opu~i raci\i cu aer, dezvolta 0 putere ma
xima de 290 CPo EI antreneaza 0 elice 
H\lrtzell bipala, metalica, cu pas variabil. 
Destinat in principal misiunilor agricole, 
IAR-822 poate executa fertilizari, pro
tec\ia culturilor, insamin\ari, suprave
ghere etc, EI mai poate Ii insa utilizat la 
prevenirea ~i stingerea incendiilor in zo
nele impadurite, la prospec\iuni geolo
glce etc. 

- 'a'" -oaslra a. at a a fost pentru 
_ -2 ::a:a t~ os t~ ~n mlsiuni _ utilit.are in 
-a'a a-"" '9<i6. In deceniul Imedlat ur-
-.z::' ~a Dine de 10 tipuri de avioane, 
:. -t'e care Ju-52, Dc-3, Fw-58, Fi-156, 
:::::: -2 au fost intrebuin\ate pentru astlel 
:e - S,Uni pe ele montindu-se Instala\1I 
s;;ec' ce Caracterul particular al mislu
- :J' <;; tare cere insa aeronave special 
cc -cepute. Un prim pas in aceasta direc-

Q s-a facut in anul 1957 pnn amenala
';a ca aVlon agricol a aparat.ului IAR-817 
5 2 _ersiunii sale IAR-818. In anul 1967 
as:e elaborat in cadrul IMCFA-Bucu
'es: de catre un colectiv condus de Ingl
-e 'v Radu Manicatide, proiectul unui 
a, D special destinat misiunil9r utiU
;a'e IAR-821. Fabricat ultenor In sene, 
acesta era un monoplan , monoloc echi
c2 cu un motor in stea de tip AI-14RF de 
300 CP ~i putea lua la bord 800 I. sub~ 
s:a"ie chi mice. Pe baza expenen\el 
caoatate cu acesta, in anul 1969 s-a tre
CuI la realizarea aparatului IAR-822, ver
s unea ameliorata a modelului anterior, 

oul avion avea fuzelajul modilicat ~i era 
echipat cu un motor boxer a carui confi
gura\le imbunata\ea substan\lal vlzlblll
tatea frontala , Prototipul a fost incercat 
'n zbor de pilotul Constantin Manolache, 
Apari\ia acestui avion a coincis in mod 
fencit cu etapa de reorganlzare.a con: 
structiei de aeronave la nOI In tara 
1968-1970). IAR-822 num.arindu-s~ 

pnntre primele pr.oduse ale nOli Industrll 
aeronaut ice romane~tl. In ·anul 1970, 
IAR-822 a fost introdus in produc\ie de 
serie la IRMA-Bucure~ti. Ulterior s-a 
amenajat ~i versiunea biloc, de form are, 
denumita IAR-822 B, IAR-822 este un 
munoplan cu aripa jos, monoloc, mono
motor, cu tren de aterizare de tip cl 

I,x. Scheletul fuzelajului este 0 grinda tu 
zabrele realizata din levi de o\el sudate. 
Partea anterioara es)e acoperita cu tabla 
de dural , iar cea posterioara cu pinza, 
aSlgurind 0 buna protec\ie impotriva co
rOZl unii. Rezervorul pentru substan\ele' 
de lucru, cu capacitatea de 800 I, este 
asezat intre cabina ~i panoul parafoc din 
spatele motorului. Cabina pilotului, su
Grainal\ata pentru sporirea vizibilita\ii, 
este venti lata ~i incalzita. Plan~a de bord 
c:.Jpnnde aparatele necesare misiunilor 
agrlcole $i deplasarilor in zonele de lu
crL Anpa este de forma dreptunghiulara 
:" un plan central, avind structura din 
'e. de o(el sudate $i inveli$ul din tabla de 
:h. 'a s' console latera Ie, construite din 
e-'1 SI acoperite cu placaj. in fiecare 
: "!fe cel . e doua console t>e afla plasat 
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lAR-822 
- 'ii a - :Jas:"a a. al a a fo st pentru 
-a .:1a1a .~ os 'la -n miSIUni ut ilitare Î n 

:.'a a- ~ '946 in deceniul Imediat ur
- ... '0' ~a o e de 10 tipuri de avioane, 
:' -:re care Ju-52. Dc-3, Fw-58, Fi-156, 
;;'--2 a.J fost ;ntrebuinţate pentru astfel 
::~ - s un pe ele montîndu-se instalaţ ii 
s;:.ec' ce Caracterul particu Iar al mISIU-

;:r ~ : ltare cere Î nsă aeronave special 
:::: -cepute Un prim pas În această direc
. ~ s-a făcut În anul 1957 prin amenaJa
';a ~a a •• on agricol a aparat,ului IAR-817 
; a .erslunii sa le IAR-818. In anul 1967 
es-a e'aborat În cadrul IMCFA-Bucu
es: de către un colectiv condus de Ingl~ 
-,,'~ Radu Manicatide, pro.ectul unuI 
2. u~ special destinat misiunilor utili
:a'e ,AR-821. Fabricat ulterior În serie, 
acesta era un monoplan, monoloc echi
Da cu un motor În stea de tip AI-14RF de 
300 CP Ş I putea lua la bord 800 1, sub~ 
sta";e chim ice. Pe baza experienţei 
capătate cu acesta, În anul 1969 s-a tre
C-J la rea lizarea aparatului IAR- 822, ver
s .... nea ameliorată a modelului anterior. 

Oul avion avea fuzelajul modificat şi era 
ecnlpat cu un m~tor boxer a cărui confi
guraţ i e Îmbunătaţea substanţial VIZibili
tatea frontală , Prototipul a fost Încercat 
'" zbor de pilotul Constantin Manolache. 
Apanţi a acestui avion a coincis În mod 
'eroc.t cu etapa de reorganizare ,a con: 
5 rucţ ie i de aeronave la nOi In ţara 

968-1970). IAR-822 num.ărindu-s~ 
printre primele pr.oduse ale nOII IndustrII 
aeronautice romaneştl. In ,anul 1970, 
IAR-822 a fost introdus În producţie de 
seri e la IRMA-Bucureşti. Ulterior s-a 
amenajat şi versiunea biloc, de formare, 
den umită IAR-822 B. IAR-822 este un 
munoplan cu aripa jos, monoloc, mono
."otor, cu tren de aterizare de tip ci 

~ - - erea cu pr '" s ...,., c are 
orra ' a ca aC er silea a Ioa elor 

proiectate de Radu Man lcati de. Atit am
penajul orizontal, cit ş i cel verti cal si nt 
confec\ionate din lemn . Motorul de t ip 
Lycomlng 10-540G1D 5, cu 6 c ilindri 
opu~i răciţ i cu aer, dezvo l tă o putere ma
xima de 290 CP. EI antrenează o elice 
Hartzell b i pală , metali că, cu pas variabil. 
Destinat În pri ncipal misiunilor agricole, 
IAR~822 poate executa fertilizăr i , pro
tecţia cu lturil or, ÎnsămÎnţări , suprave
ghere etc. EI mai poate f i Însă ut ilizat la 
preveni rea şi stingerea incendi ilor În zo
nele Împăd u rite, la prospecţ iuni geo lo-

etc. 

'x. Scheletul fuzelajului este o g rindă t u 
zaorele realizată din ţevi de oţel sudate. 
Partea anterioară este acoperită cu tablă 
de dural , iar cea posterioară cu pînză, 
aSigurînd o bună protecţie Împotr iva co
rOZlunii. Rezervorul pentru substanţele' 
ce lucru , cu capacitatea de 800 1, este 
asezat Între cabină şi panoul parafoc di n 
spatele motor ulu i. Cabina pilotul ui, su
:::rainălţ a tă pentru sporirea viz i b i lităţii, 
e e vent il ată şi Încă l zită. Planşa de bord 
cu prinde aparatel e necesare misiu ni lor 
agr,cole ş i deplasări lor În zonele de lu
CI Anpa este de formă dreptunghi u lară 
:u un plan central , avînd struct ura din 
e. de alei sudate şi Învelişul din tab lă de 

:: '6 SI console laterale, co nstruite din 
~-~ $1 aco peri te cu placaj . in f iecare 
: -,re cele două console e află plasat 
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:.~ = ,. '" nltialele de la "Experimental 
:.... P'ogramme", adica Programul 
_ _ _ Experimental, lansat de catre 
.~ 3 r :anie, Franta, Italia ~i Republica 
::ea ~ Germania, mai 1983. Scopul 
:-;'0- ~ J era de a experimenta noi 

eo:e ce vor fi utilizate la constructia 
_ a; 0'1 de vinatoare vest-european, 
-eSC<.: sub numele de EFA, ce ar putea 
:: exter or complet diferit de EAP. 
: :a:.a cu semnarea contractului s-au 
:.c_s dlsensiuni intreparteneri, Franta 
~; 'I"(ju -se pentru a-~i construi. pro
_ cfotot ip ("Rafale"), guvernele ita
. ;; vest-german sfatuind firmele pro-

Aentalia" ~i MBB) sa se retraga din 
:0;'0", Acest lucru nu s-a facut ~i 
". 'T'ai mult , un nou partener, Spania, 
,::E'at la program. Astfel , in cursul lunii 
._5: 1986, un avion experimental ce 

U oentru reducerea pre\ului de cost 

-e'oase subansambluri de la "Tor-
in special in zona fuzelajului pos

_ a fost prezentat publicului ~i 
5e si a efectuat mai multe zboruri 
:E' 'Tlen tale. 
),erse date ~i dimensiuni au invadat 
5:e e de specialitate ~i popularizare, 
e ele existind mai multe neconcor
':e Le-am ales pentru dv. pe cele mai 
::abtl e: 

..;Jngime . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. 17,53 m 
vergunl ..... ......... .. ... . 11.17 m 

'lillime . . .. . . .. ... . . ... .. ... 5.53 m 
iUprafll\i arlpl . .. . , . . .. . . ... .. , 51 m2 
'retJ tate .. ....... :.. ........ 10/15,2 t 

oloare RB 199 Mk 10~ 0 

,,"orman\ele de vileza, manevrabili
, sau consumuri nu au fost publicate 
- c nu sint semnificative, scopul reali-

acestui avion fiind acela de a experi
~:a si demonstra posibilita\ile realiza 
_ UI avion de lupta integral aferent 

-ceotului "fly by wire" intr-o configu
e Can ard foarte instabila, cu cabina 
::ontrol electronizata , comenzi digi

, centru aparatura de bord si pentru 
·:.;'e. conceput din noi aliaje aero
_ :e si st ructu ri compozite. 

EAP 
:. 

,;" , .. ... ... .. . :. 

E-E 
, 

s' ~ nilialele de la "Experimental 
P'ogramme" , adică Programul 

~ Exper imental, lansat de către 
3 r :anle, Franţa , Italia şi Republica 

Germania, mai 1983. Scopul 
~.j era de a experimenta noi 

ce vor fi utilizate la const rucţia 
0'1 de vînătoare vest-european, 
sub numele de EFA, ce ar putea 

ex:er or complet di ferit de EAP. 
ea:a cu semnarea contractului s-au 
s disensiuni Între 'parteneri, Franţa 
' 'X1J-se pentru a-şi constru i pro
c'ototip ("Rafale"), guvernele ita-

~ vest-german sfătuind f irmele pro
Ae"talia" şi MBB) să se retragă din 

Acest lucru nu s-a făcu t şi 
-al mult, un nou partener, Spania, 
a: la program. Astfel, În cursul luni i 

oS' 986, un avion experimental ce 
z.;;. pentru reducerea preţului de cost 

e'oase subansam bluri de la "Tor
in special În zona fuzelaju lui pos
a fost prezentat publ icului ş i 

e si a efectuat mai multe zbo ru ri 
18' ental e . 

• erse date şi dimensiuni au invadat 
_:e e de specialitate şi popularizare, 

'8 e'e existînd mai multe neconcor
" Le-am ales pentru dv. pe cele mai 
atu e: 

.J glme ..... .. .... .. .. . .. . .. 17,53 m 
w ergură .. .... .. .. .. .. . .. .. 11,17 m 

. Ilme . . . . . . . . .. . .. . .. .. ... 5,53 m 
prafaţă aripi . . .. ... . . . .... . . r 51 m 2 

; 'lMJ tale . .. . .. . .. . '. . . . . . . . .. 10/15,2 t 
t 'TIoloare RB 199 Mk 10" O 

_"'ormanţele de viteză , manevrabi li
; sau consumuri nu au fost publicate 
. c nu sînt sem nificative, scopul real i-

acestui avion fiind acela de a experi
:3 si demonstra posibilităţile rea l iză .. 
~"J i av ion de luptă integral aferent 
'ceolul ui "fly by wire" i ntr-o configu
_ Can ard foarte i nsta b i lă , cu cabina 
::ontrol electron izată , comenzi digi-

, pentru aparatura de bord şi pentru 
:2'e. conceput din noi aliaje aero

=!l s i structuri comp'ozite. 
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LA ALEGEREA DV. 

Prin designul modern ~i opera~iile ce I 
executa, ma~ina de cusut CAMELIA sau N 
COLETA poate fi un ajutor de nepre~u 
pentru orlce gospodlna. 

CAMELIA sau NICOLETA prezinta i 
dotare doze cu ajutorul carora se pot ex. 
cuta: 

cusaturi in zigzag cu intrebuin~a 
multiple (bordurat, surfilat, aplica~li, ex. 
cutat broderie strapunsa etc.); 

- cusaturi decor~tive (pe fiecare carr 
este desenat modelulcusaturii de realizat 

- cusaturi utilitare (cusaturl de surf 
lat, elastica de legatura, invlzibila, de bOI 
durat). 

Magazinele comer~ului de stat va ofer: 
la alegere, trei tipuri de ma~inl de CUSl 

CAMELlA: 
. - ti P masa cu picior metallc la pre~ 1 
de 4 220 lei; 

- tipmasa la pre~ul de 4400 lei; 
- tip masa mobila la pre~ul de 4 75 

lei" sau NICOLETA la pre~ul de 3 830 Ie 
i 

Fiecare tip de ma~in a de cusut CAMI 
LlA dupa func~ionare poate fi transforma1 
!~ "masa" pentru ~ad.io sau televizor, ori 1 

NICOLETA 

. 

" 
LA ALEGEREA DV. 

Prin desig nul modern şi o pe raţiile ce I 
exec ută, maş i na de cusut CAMELIA sau N 
COLETA poate fi un ajut or de nepreţu 
pent ru orice gospod ină . 

CAMELIA sau NICOLETA prezintă i 
dotare doze cu ajutorul cărora se pot ex. 
cuta: 

c usătur i În zigzag cu Î ntrebuinţă 
multi ple (bord urat, surfi lat, aplicaţii, eXf 
cutat broderie st răpunsă etc. ); . 

- c usături decorative (pe fiecare carr 
este desenat modelul c usătur ii de realizat 

- c u sătu r i utilitare (c usături de surf 
lat, e lasti că de legătură , invizibil ă , de bOI 
durat). 

Magazine le comerţului de stat vă ofer. 
la alegere, tre i ti puri de maşi n i de CUSl 

CAMELlA: 
. - ti p masă cu pic ior metal ic la preţ l 
de 4220 lei; 

- tip masă la preţu l de 4 400 lei; 
- tip masă mob i lă la preţu l de 4 7~ 

lei , sau NICOLETA la preţul de 3 830 le 

Fiecare tip de maşină de cusut CAMI 
LlA după funcţionare poate fi transforma' 
!~ " masă" pentru ~adi o sau telev izor , ori 1 



aJlesCU s, alA:: -es-. Ce a 
80rop at cerc de navomodelosm aste cel 
care lunclioneaza in cadrul Clubulu i 
Sporturilor Tehnico-Aplicative din in
cinta $trandului ICAB-Baneasa (linga 
pod). Adresa exacta este CSTA, Bucu
re~ti, Aleea Matelolilor 2, sector 1. 
Nlcolae Buzdugan, $05. Pantelimon 215, 
bl. 202, sc. A, et. 4, ap. 9, sector 2, Bucu
re~ti, dore~te sa laca schimburi de pla
nuri ~i lotogralii pentru blindate. 
Ivanov Petricii, Gala\i. Nu de\inem datele . 
cerute. 
GillIi Codrin, Bacau, Opri, Crlstlan
Dan, Bai a-Mare. Pentru a ob\lne un ras
puns corect, adresa\i-va oliciuiui po~tal 
de care depinde\i. "Spit"-ul iI ave\i in 
acest numar, "Hurricane" il ve\i avea, 
probabil, in numarul urmator. 
Zaharla lullan, Str. Crasna 265, Homori
ciu, com. Izvoarele, 2103 Prahova, cauta 
planurile avionului cehoslovac L200 ~i 
aeromodele cu motor electric. 
o rig an Sebastian, Panduri 4, bl. D 11, 
sc. C, et. 3, ap. 12, Moreni, 271 Dimbo
vita, telelon 92665738, cauta planuri 
pentru "P51 Mustang", "P38 Lig/ltning" , 
IAR 8D-81 (originale). Olera la schimb 
"SUper Master" ~i "Fokker D1". 
Beldean Adrian, Carp Dan, Duca Emil, 
Lizirescu Calus, Muntean Aurel, K.I., 
Oprescu Llvlu, Timi~oora. Pentru a pre~ 
veni posibilele accidente ce pot survenl 
la realizarea practica a motoarelor de ra
chetomodele, Federa\ia Romana de Mo
del ism • a impus utilizarea motoarelor la
bricate de catre institutii specializate. 
Acestea pot fi procurate de catre 9luburi, 
asoc'ia\ii sportive ~i chiar de catre case 
ale pionierilor. 
Isvoranu Marian, Craiova. Va slatuim sa 
lua\i legatura cu modeli~tii de la liceul de 
avia\ie din ora~ul dv. I 
GeorQe Sulu, Goe~ti , Dolj . Elicopterul II 
ave\i In acest numar. Pentru jeep insa nu 
~tim cum sa va ajutam . 
Horga Marius, Tirgu-Mure~ . Pentru a va 
putea raspunde intr-o scrisoare, ar Ii tre
buit sa ne indica\i adresa dv. Sintem 
fciarte incinta\i sa publicam u'n program 
pentru HC 85 cu simulator de zbor. 
A~teptam din partea cititorilor. 
Stolan Petre, Cringuri 32, com. Singu
reni, 8170 Giurgiu, cauta numerele din 
acest an ale revistei noastre ~i ale "Teh
nium"-ului. Singura solu\ie pe viitor este 
abonamentul. _ 
Calanglu Drago" Bral?ov. In unul dintre 
primele numere de anul viitor vom pu
blica planurile unui rachetomodel cu mai 
multe trepte. 
Ivul Marcel, Str. Victoriei 3, bl. B3, sc. 3, 
et. 2, ap. 9, 2825 Sabil?, Arad, of era nume
rele 1/1984, 2/1985 contra 3, 4/1984 ~i 
1/1985. Vom incerca sa gasim planurile 
solicitate. 
Dlmltrovlcl Neculal, Bacau. Planul men
\ionat este 0 reconstituire, deci nu un 
plan original de "fabrica", I?i este absolut 
firesc sa prezinte unele inexactita\i. Pu
te\i incerca cu un alt avion. 
Prlsecaru Milici, Gala\i. Va mul\umim 
pentru aprecieri. Nu de\inemplanuri de 
nave comerciale cu aripi subacvatice. 
10na,lu Radu, Tirnaveni. Caricaturile 
sint promi\atoare, dar inca nepublica-
bile. Mai incerca\i. . 
Ivanov Petrlci, Str. Traian 213, Gala\i 
1200, j'Ude\ul Gala\i , of era nr. 2, 4/1984, 
2, 4/ 1986, 1, 2/1987 pentru un sistem de 
angrenare . elice apa produs la TIrgu
Mure~ . Of era planurile primului bric 
"Mircea". 
Volcu Petre, Piatra Olt. NiJ detinem pla
nuri ' de statoreactoare ~i nici pentru V, . 
FI,er Tlberlu, Hu nedoara. Scrie\i direct 
la adresa men\ionatii. 
Covaciu lonel, Braila. Ave\i in acest 
numar planurile solicitate. 
Titaru Vasile, la~i. Nu de\inem decit pla
nu rile cruci~atorului "Elisabeta", care in 
cu rsul anului viitor va implini 100 de ani. 
Dlnulescu Eduard, Str. Muncitorilor 20, 
bl. B1, sc. A, et. 4, ap. 20, Bra~ov 
2200, cauta date I?i planuri pentru avio
nul Ju 288. 

~rceanu Dana, BucurBi?D. Nu crooem 
cil vom publica sulicient de curind aviaa- ' 
nele solicitate de dv. Pentru restul a~tep
tali un colet din partea redac\iei. Va uram 
succes in indeplinirea dorintei de a de
veni pilot, dar nu uita\i: singura solutie 
este sa ob\ine\i rezultate deosebit de 
bu ne la inva\atura. 
Drigan Sorln, Str. Ion Creanga 7, bl. 20, 
sc. G, ,et. I, ap. 5, ' Bra~ov 2200, judo Bra
i?OV, cauta planuri pentru autobuzul art i
culat 117UDA, tramvaiul V3-A, locomoti
vele diesel-electrice Co-Co de 2 100 CP, 
3 000 CP, 4 000 CP, locomotiva electrica 
Co-Co de 5 100 kW ~i Bo-Bo d~ 3400 
kW. $i noi Ie cautam. 
Cojocaru lonul-Gabrlel, Str. Sitarului 
31A, bl. EO, ap. 12, Bra~ov, cauta planu
rile avionului "Boeing 707". 
Chlosa Gabriel, Sinaia. Vom incerca sa 
gasim plan uri corespunzatoare pentru 
un tip de ARO. 
Lalber Crlstian, Pitel?ti. Va mul\umim pen
tru aprecieri. .. Tornado" este in pregatire. 
Bilan Florin Dan, Roman. Un plan de 
minisubmarin ave\i in ultimele doua 
numere. . 
Costin Daniel Crlstlan, Cluj. "Tirpiz" a 
'fost identic cu "BismarCk", in faza ini
\iala. Ambele nave au fost distruse de ca
tre alia\i ~i au istorii interesante. Din pa
cate, formatul ~i posibilita\ile de spa\iu 
ale revistei liind limitate, nu vom putea 
publica decit cel mult desene pentru mi
cromachete, dar nu sintem convin~i ca 
ar fi suficient de interesante pentru un 
nui'nar mai mare de cititori. Re\inem 
ideea cu "Concorde". 
Chlmlr Ion Ovldlu, Urlali. Uzinele IAR au 
fabricat citeva zeci de tipuri de avioane. 
De\inem planuri pentru mitralierele 
"Hotchkiss" de 13,2 mm binate ~i 
"Rheinmetall" de 20 mm ce au lost ini
barcate la bordul navelor de riizboi 
romane~ti in cel de-al doilea razboi mon
dial. Le vom publica impreunii cu navele. 
Neagu Bogdan, Str. Victoriei 46, bl. 11, 
SC. 2, ap. 21, Braila, cod 6100, dore~te sa 
corespondeze pe teme legate de avia\ia 
~i marina celul de-al doilea riizbol mon
dial. Nava "Transilvania" nu a fost nici
otlata colorata de camuflaj . Fotografia la 
care va referi\i este din timpul construc
\iei. Escadrila men\ionata este pozata 
deasupra Aerodromului Pipera. 
Cocea Bogdan, Roman. Redac\ia nu va 
poote procura nici plan uri ~i nici numere 
rnai vechi ale revistei. 
Dan Tlrlli, Birlad. Vom tine seama de su-
gestiile dv. • 
Muretan lancu, Calea Liberta\ii 103, et. 
4, ap. 17, sC. A, TIrgu-Murel?, 4300 Mure~, 
cauts primele cinci numere ale revistei. 
Pavel Vloral, UM 01838, Boboc, Buzau, 
of era nr. 1, 3/1985,2/1986, 1, 2/1987 pen
tru numarul 211984. Scrie\i direct la 
adresa men\ionata. 
Tache Citiilln, Cerbului 3, Sinaia, 2180 
Prahova, cauta planurile cruci~atorului 
de batalie britanic "Hood". 
Burlacu Mihal, Lotrului, bl. 6, sC. B, et. 1, 
ap. 17, 2224 Zarne~ti, judo Bra~ov, cauta 
toate numerele ce au aparut pina in 1985, 
inclusiv nr. 2. 
Gabriel Citilln, Bra~ov. B 29 nu va fi 
publicat foarte curind. 
Gheorghe Marian Rizvan, Calaral?i. Va 
mul\umim pentru documenta\ie. . . 
Tislci Emanuel, Cimpina. Pentru publi
care planl?ele pot avea orice dimensiuni, 
trebuind sa fie realizate cu tu~ pe hirtie 
sau calc. Al?teptam. , 
Goclu Florin, Piatra-Neam\. Dupa cum 
ali putut constata, am \inut seama de su
gestiile dv. inca din acest numar. 
Caragea Dan, Turnu MiigurelE!; IAR 93 a 
fost deja publica!. 
Unaldarb Adrian, Titu. Vom publica ~i 
planuri de nave pentru incepatori. 
Dragu Sorln, Independentei SA, sat 
Ca\elu, com. Glina, .Sector Agricol Ilfov, 
cauta colectia revistei pe an ii 
1983-1986. . 
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Dupa excelente rezuitate 

mondialele de la Belgrad, 
emerit Silviu Moraru din !: 
nut sa ne precizeze: 

«Sportui nostru preferat, 
delismul, este direct depend 
vitatea de inovare, de apUcar 
absolut noi ~i, mai ales, de I 

Sportivii lotuiui nostru natio~ 
dit, proiectat, realizat ~i imb 
guri atlt motoarele, cit ~i m 
loarea muncii lor a rei~it cia, 
tarea directa cu "virfurile" iet 
diale, cu reprezentantii unor 
avansate industrial ~i chiar CI 
tanti ai unor finne ~i organiza 
de rasunet In constructiile a 

. . Obtinerea a dow meclalii, un 
la individual prin loan Catal 
C.s.T.A.-Suceava (la S3A -
para~uta) ~i una de bronz ~ 
S4B - rachetoplane prin echi 
din Dorin Torodoc de la C, 
ceava, Radu Nicolae ~i Pe 
lae de la "Metalur' TirgoviJ 
sa confinne lnalta pregMire 
sportivilor n~tri ce obtinusert 
pe echipe Ia Cupa tAriior socia 
drui categoriei S4B la l.esno b 
10m In acest an. De altfel, 
acestea nu pot fi considerate 
toare da<:a tinem seama de fapt 
timii ani sportivii n~tri au s 
multe recorduri mondiale, 01'Tl( 

catre Federatia Aeronautica 
nala. 

1n cali tate de antrenor al loi 
vechi activist al rni~carii sJX 
tara noastra, cu asentimentui I 
Intregii echipe intlmpirem cu , 
zuitate de prestigiu apropiat 
rinta Nationala a Partidului.» 
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Revilla poate fI gillti la po 
tla 86 in calalogul presel edit! 
In 1988 in R SR. Pre Ii u a.I: 

o.. "escxI 3 C<;S· Ce ~ a 
a::- :l al cerc de navem dehsm este cel 
care luncţlOnează i n cadrul Clubulu i 
Sp orturilor Tehn ico-Aplicative din in
cinta Ştran d ului ICAB-Băneasa (lîngă 
pod). Ad resa exactă este CSTA, Bucu
reşti, Aleea Mateloţilor 2, sector 1. 
Nicolae Buzdugan, Şos . Pantelimon 21 5, 
bl. 202, sc. A, et. 4, ap. 9, sector 2, Bucu
reşti, d oreşte să facă schim bu ri de pla
nuri ş i fotografi i pentru blindate. 
Ivanov Petrlcă, Galaţ i. Nu deţinem datele 
cerute. 
GăInă Codrln, Bacău , Opri, Crlstl~n
Dan, Bai a-Mare. Pentru a o bţ ine un ras
pu ns corect, adresaţ i -vă oficiului poştal 
de care depindeţi. "Sp it"-ul îl aveţ i în 
acest numă r, "Hurricane" îl veţ i avea, 
probabil , în numă rul u rmător. 
Zaharia lullan, Str. Crasna 265, Homori
ciu, com . Izvoarele, 2103 Prahova, c au tă 
planurile avionu lui cehoslovac L200 ş i 
aeromodele cu motor elect ri c. 
Drăgan Sebastian, panduri 4, bl. O 11, 
SC. C, et. 3, ap. 12, Moreni, 271 Dîmbo
viţa, telefon 92665738, caută planuri 
pentru "P51 Mustang", "P38 Lightn ing", 
IAR 80-81 (ori ginale) . Oferă la schimb 
"Super Master" şi "Fokker 01 " . 
Beldean Adrian, Carp Dan, Duca Emil, 
Lăzărescu Calus, Muntean Aurel, K.I., 
Oprescu Liviu, Ti miş oa ra . Pentru a pre
veni posibi lele accidente ce pot surveni 
la rea lizarea practi că a motoarelor de ra
chetomodele, Federaţia Română de Mo
del ism ' a impus utilizarea motoarelor fa
bricate de către i nstit uţii specializate. 
Acestea pot f i procurate de căt re cluburi, 
asoc'i aţii sport ive ş i chiar de către case 
ale pioni eri lor. 
Isvoranu Marlan, Craiova. Vă sfătui m să 
luaţi l egătura cu modelişti i de la liceul de 
av i aţi e din oraşul dv. I 

Georlle Sulu, Goe~ti, Dolj . El i co~ter~1 II 
aveţi In acest numar. Pentru Jeep Insa nu 
ştim cum să vă ajutăm . 
Horga Marius, Tîrgu-Mureş. Pentru a vă 
putea răspu nde într-o scrisoare, ar fi tre
buit să ne i nd i caţi adresa dv. Sintem 
foarte î ncîntaţi să publ i căm u'n program 
pentru HC 85 cu simulator de zbor. 
Aşteptăm din partea cititorilor. 
Stolan Petre, Cringuri 32, com . Singu
reni, 8170 Giurgiu , cau tă numerele din 
acest an ale revistei noastre şi ale "Teh
nium"-ului. Singura sol u ţ i e pe viitor este 
abonamentul. 
Calanglu Drago" Braşov . În unul dintre 
primele numere de an ul vii tor vom pu
blica planurile unui rachetomodel cu mai 
mu lte trepte. 
Ivul Marcel, Str. Victoriei 3, bl. B3, se. 3, 
et. 2, ap. 9, 2825 Sebiş, Arad, oferă nume
rele 1/1984, 2/1 985 contra 3, 4/1 984 ş i 
1/1985. Vom încerca să găsim planuri le 
solicitate. 
Dlmltrovlcl Neeulal, Bacău . Planul men
ţio nat este o reconstituire, deci nu un 
plan ori.\linal de "f abri că" , şi este ~bsolut 
f iresc sa prezinte unele inexactitatI. Pu
teţ i I ncerca cu un alt avion. 
Prlsecaru MItică, Galaţi. Vă mulţum im 
pent ru aprecieri. Nu deţinem planuri de 
nave comerciale CLi aripi subacvatice. 
lonaflu Radu, 1irnăven i. Cari catu ril e 
sînt prom i ţ ă toare, dar î ncă nepublica-
bile. Mai încercaţi. . 
Ivanov Petrlcă, Str. Traian 213, Gal aţi 
1200, judeţul Gal aţi , oferă nr. 2, 4/1984, 
2, 4/1986, 1, 2/ 1987 pentru un sistem de 
angrenare elice apă produs la lirgu
Mu reş . Oferă planurile primului bric 
"Mircea". 
Vo leu Petre, Piatra Olt. Nu d eţ i n em pla" 
nuri · de statoreactoare şi nici pentru V, . 
Flşer Tiberiu, Hunedoara. Scr i eţ i di rect 
la adresa menţ ionată . 
Covaclu Ionel, B ră il a . Aveţ i in acest 
număr planurile soli citate. 
Tătaru Vasile, laş i. Nu deţ inem decit pla
nuri le cruc işătorul ui "Elisabeta" , care in 
cu rsul anului viitor va impli ni 100 de an i. 
Dlnuleseu Eduard, Str. Muncitoril or 20, 
bl. B1 , sc. A, et. 4, ap. 20, Braşov 
2200, cau tă date ş i planuri pentru avio
nul Ju 288. 

EUreeanu Dana, BucureştI. u crecem 
că om publi ca sufi cient de cu rînd avioa- ' 
nele sol icitate de dv. Pentru restul aştep
ta ţi un colet di n partea redacţiei. Vă urăm 
succes in indeplinirea dorinţei de a de
veni pilot , dar nu uitaţi: singu ra soluţie 
este să o bţ i n eţi rezultate deosebit de 
bu ne la invăţătură. 
Drăgan Sorin, Str. Ion Crean gă 7, bl. 20, 
sc. G, et. 1, ap. 5, Braşov 2200, jud. Bra
şov, cau tă planuri pentru autobuzul arti
culat 117UDA, tramvaiu l V3-A, locom oti
ve le diesel-electrice Co-Co de 2 100 CP, 
3000 CP, 4 000 CP, locomotiva el ect ri că 
Co-Co de 5 100 kW ş i Bo-Bo de 3 400 
kW. Şi noi le că utăm . . 
Cojocaru lonul-Gabrlel, Str. Sitarului 
31A, bl. EO, ap. 12, Braşov, caută planu
rile avionului "Boeing 707". 
Chlosa Gabriel , Sinaia. Vo m incerca să 
găs im plan uri co respunzătoare pent ru 
un tip de ARO. 
Lalber Cristian. Piteşti. Vă m u lţ umim pen
tru aprecieri. "Tornado" este in p regătire. 
Bălan Florin Dan, Ro man. Un plan de 
minisubmarin aveţ i in ultimele două 
numere. 
Costln Daniel Cristian, Cluj. "Tirpiz" a 
'fost identic cu "Bismarck", in faza ini
ţială. Am bele nave au fost dist ruse de că
tre aliaţi şi au istorii interesante. Din pă 
cate, fo rmatul ş i posi b i lităţile de s paţiu 
ale revistei fi ind limitate, nu vom putea 
publica decit cel mult desene pentru mi
cromachete, dar nu si ntem convinş i că 
ar f i slJfici ent de interesante pentru un 
n umăr mai mare de cititori. Reţ inem 
ideea cu "Concorde" . 
Chlmlr Ion Ovidiu, Url aţ i . Uzinele IAR au 
fabricat citeva zeci de tipuri de avioane. 
Deţi nem planuri pentru mitra l ierele 
"Hotchkiss" de 13,2 mm binate şi 
"Rhei nmetall " de 20 mm ce au fost im
barcate la bordu l navelor de războ i 
român eşti in cel de-al doilea război mon
dial. Le vom publica impreu nă cu navele. 
Neagu Bogdan , Str. Victoriei 46, bl. 11, 
se. 2, ap. 21 , Brăil a , cod 6100, doreşte să 
corespondeze pe teme legate de av iaţia 
şi marina celui de-al do ilea războ i mon
dial. Nava "Transilvania" nu a fost nici
ooată co lorată de camuflaj. Fotografia la 
care vă ref er i ţi este din timpul construc
ţiei. Escadril a menţ ionată este pozată 
deasupra Aerodromu lui Pipera. 
Coeea Bogdan, Roman. Redacţia nu vă 
poate procura nici plan uri ş i ni ci numere 
I'llai vechi ale revistei. 
Dan Tlrllă , Birlad. Vo m ţ i ne seama de su-
gestIIle dv. • 
Mure .. n laneu, Calea Li bertăţ ii 103, et. 
4, ap. 17, se. A, lirgu-Mu reş , 4300 Murilş , 
caută primele c inci numere ale rev istei. 
Pavel Vlor.I, UM 01838, Boboc, Buzău , 
oferă nr. 1,3/1985, 2/1986, 1, 2/1987 pen
tru nu mărul 2/1984. Scrieţi direct la 
adresa menţ ionată . 
Taehe Citilln, Cerbului3, Sinaia, 2180 
Prahova, caută planuri le c ruc işătorul ui 
de bătă li e britani c "Hood". 
Burlaeu Mihai, Lotrul ui, bl. 6, sc. B, et. 1, 
ap. 17. 2224 Zărneşti , jud. Braşov , cau tă 
t oate numerele ce au apăru t pînă in 1985, 
inclusiv nr. 2. 
Gabriel Citilln, B raşov . B 29 nu va fi 
publ icat foarte curi nd. 
Gheorghe Marlan Rizvan, Că I ă raşi. Vă 
m ulţum im pentru documentaţie. 
Tăslcă Emanuel, Cimpina. Pentru publi
care plan şe l e pot avea orice dimensiuni, 
t rebuind să f ie realizate cu t uş pe hirtie 
sau calc. Aşteptăm. 
Goclu Florin, P i atra- Neamţ . Du pă cum 
aţi putut constata, am ţ i nut seama de su
gesti il e dv. incă din acest număr. 
Caragea Dan, Tu rnu Măg u rele. IAR 93 a 
fost deja publicat. 
Unaldarb Adrian, Titu. Vom publica ş i 
planuri de nave pentru incepător i. 
Dragu Sorin, In dependenţe i 5A, sat 
Căţelu , com. Glina, .Sector Ag ri COl Ilfov, 
caută co l ecţ i a rev istei pe an ii 
1983-1986. . 
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După excelente rezultate 

mondialele de la Belgrad, 
emerit Silviu Moraru din S 
nut să ne precizeze: 

«Sportul nostru preferat , 
delismul, este direct depend 
vitatea de inovare, de aplicar 
absolut noi şi, mai ales, de I 

Sportivii lotului nostru natior 
dit, proiectat, realizat şi îmb 
guri atît motoarele, eft şi m 
loarea muncii lor a reieşit clat 
tarea direc1ă cu "vîrfurile" ieI 
diale, cu reprezentantii uoor 
avansate industrial şi chiar CI 
tanti ai unor firme şi organiza 
de răsunet în constructiile a 

. Obţinerea a două medalii , un 
la individual prin Ioan Ca ta! 
C.s.T,A.-Suceava (Ia S3A -
paraşuta) şi una de bronz ~ 
S4B - rachetoplane prin echi 
din Dorin Torodoc de la C. 
ceava, Radu Nicolae şi Pe 
lae de la "Metalul" TIrgovil 
să confirme Inalta preg.:\tire 
sportiviJor noştri ce obtinusert 
pe echipe la Cupa ţărilor socia 
drul categoriei S4B la Lesno 
lom în acest an. De altfel, 
acestea nu pot fi considerate 
toare dacă tinem seama de fapt 
timii ani sportivii noştri au s 
multe recorduri mondiale, om< 
către Federaţia Aeronautică 
na/ă , 
~n calitate de antrenor al lo~ 

vechi activist al mişcării SIX 
Iara noastră, cu asentimentul 
întregii echipe tntîmpinăm cu i 
zultate de prestigiu apropiat 
rintă Natională a Partidului.» 
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