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Scoaterea la lumina a unel lucrari 

:Julin cunoscute speciali~tilor (~i inca ~i 
-'ai pu\in publicului larg) umple un gol in 
storia preocuparilor in domeniul rache
;el pe pamintul patriei noastre. domeniu 
ale carui inceputuri sint plasate la ju
'Tlatatea secolului al XVI-lea. cind a 
apa rut " Coligatul de la Sibiu" al lui Con
rad Haas. 

Perioada urmatoare a fost marcata de 
co ntribu\ia cunoscu\ilor boieri ~i cartu
'ari moldoveni Conachi. consemnata la 
sfir~itul secolului al XVIII-lea ~i despre 
care am avut prilejul sa scriem in nu
rnarul 3/ 1987 al revistei "Model ism". 

in rindurile de mai jos prezentam cit i
lori lor dovezile continuita\ii preocupari
lor romane~ti pentru rachete ~i in secolul 
al XIX-lea. 

Este yorba despre 0 carte aparuta in 
1852 sub titlul "Micul artificier perfec\io
nat. sau pova\uirea de a infiinta in scurta 
vreme ~i cu mica cheltuiala cele mai fru
moase lucruri de artificie. Dupa cercari 
lacute de Anton Stuber cu mai mult de 
150 compozitii artificiale ~i 53 figuri". 
liin d tradusa ~i prelucrata in limba 
romiina de P. $iller. 

Avem de-a face cu un mic manual "de 
buzunar" cum i-am spune astazi. cu un 
titl u lung. specific lucrarilor din ~colul 
trecut. de natura sa lamureasca cititorul 
asupra continutului inca de la lectura co
pertei. 

Pina in prezent. despre autor. locul 
apari\ iei lucrarii originale. cit ~i des pre 
traducator nu avem date certe. dar pu
tem preciza ca traducerea a aparut la la~i 
si a fost tiparita la Tipografia "Romano
Franteza" in alfabet chirilic. 

Trebuie sa subliniem inca de la in
ceput valoarea istorica a acestei lucrari. 
Faptul ca este 0 traducere nu-i scade 
prea mult din importanta. Autorul versiu
nil romiine~ti a tinut sa precizeze ca. tra
ducind. a ~i "adaptat" textul original. 
aceasta realizindu-se nu numai la nivelul 
li mbajului. ci ~i la cel al continutului . 
dupa cum rezulta din unele adaugari din 
cuprinsul explicatiilor. 

In al doilea rind . este graitor faptul ca 
s-a simtit nevoia popularizarii confec
lionarii de artificii ~i rachete pe teritoriul 
romiinesc. 

Traducerea $i tiparirea cartii intr-un ti
raj necunoscut noua. din care s-au 
p8strat extrem de putine exemplare. car
tea fiind astazi 0 ad eva rata raritate bi
bliofi la. atesta existenta unui numar sufi
cient de mare de cititori interesati de 
problema tratata . la mijlocul secolului 
trecut . 

Analiza fondului de idei al acestei carli 
nu este deloc comod. din cauza dificul
tallior de exprimare in epoca respectiva. 
Dupa cum se $tie. st ilul ~tiintific al limbii 
,.terare romiine~ti a i nceput sa se contu
reze mai pregnant prin 1860-1880. deci 
'"tr-o pefloada ulterioara apariliei aces
:e' publICa! Nu este locul aici sa intram 
. ~ amanunte cu privire la problemele de 
r:cba Subl ,,.em doar citeva aspecte 
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Pentru gaslrea echivalentelor ro-
mane~ti ale termenilor de specialitate, 
talmacitorul a facut apel la vechea termi
nologie tehnica populara autohtona, la 
calcul semantic ~i la preluarea unor cu
vinte noi din limbile roman ice. multe 
pastrindu-se ca atare pina astazi in limba 
noastra . Cartea, care cuprinde 188 de 
pagini. dupa introducere. este impar\ita 
in cinci par\i, fiecare divizata i n mai 
multe capitole. Urmeaza un bogat tabel 
cu compozitii, iar la sfir~it 0 plan~a ce cu
prinde schite. Lucrarea este adresata ar
tificierilor, dar in cuprinsul ei - dupa 
cum yom vedea - este oferit un volum 
valoros de informatii referitoare la con
structia rachetelor. 

Preocupari in domeniul rachetelor sint 
consemnate in partea intii. care trateaza 
despre materiale, instrumente ~i tehnici 
de lucru , expunerea fiind facuta sistema
tic, amanuntit ~i precis . 

In continuare. in partea a IV-a, intitu
lata "Artificii aerlene. Focuri me~te~ugite 
care sa sue in aer prin puterea lor din 
launtru", prezinta modul de confectio
nare a par\ilor componente ~i descrierea 
mai multor tipuri de rachete. 

Urmeaza "Tabla de compozitie", care 
cuprinde cele peste 150 retete de com
bustibili, repartizate pentru 22 tipuri de 
artificii, dintre care 7 sint destinate ra
chetelor. Interesant este modul de al
catuire a combustibililo.r: la rachete 
dupa calibru. iar la artificii dupa efectele 
lor - luminoase, colorate . fumigene, 
zgpmotoase etc. 

In cele ce urmeaza atragem atentia 
asupra nouta\ilor tehnice pentru epoca 
respectiva aparute in aceasta carte in 
domeniul constructiei de rachete din 
ta~a noastra. 

In acest sens mentionam: 
1 - folosirea rampei de lansare pen

tru 0 racheta sau un grup de ra
chete; 

2 - confectionarea ~i folosirea co
nului; 

3 - utilizarea ~i tehnica construc\iei 
para~utei; 

4 - lansarea unei rachete cu 0 sin
gura treapta , folosindu-se 2 mo-
toare ce se aprind simultan ; . 

5 - racheta "du-te-vino" pe sfoara 
unui zmeu; 

6 - mentionarea ajutajului sub forma 
de clopotel; 

7 - folosirea declan$atorului ~i a 
protectorului para~utei; 

8 - intrebuintarea conteinerului. 
Precizam $i faptul ca traduciitorul s-a 

oprit in mod deosebit asupra rachetelor 
destinate jocurilor de artificii ~i nu a ce
lor create in alte scopuri, demonstrind 
prin aceasta intentiile sale pacifiste. 

Un citat din "Introducere" este edifica
tor in acest sens: "invatatura de compu
nere a acestor trupuri se nume~ce me
~te~ugul artlliciei; care se imparte iara~i 
in doua parti; adiea in artiflcle serloasii 
sau de biitiille ~i in artilieie de petreeere. 
Noi ne yom indeletniei eu eele de pe 
urmii , ".". Studlind desenele, hcem pre
cizarea ca e:e sint grupate intr-o singura 
piansa cu 2 'Ie atasate la slirSltu' IU-
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Subliniem ca nici una din schitele pre
zentate nu este colorata ~i nu exista nici 
in text indicalii in acest sens. Unele 
schite prezinta rep ere in sectiune. iar al
tele au scopul de a demonstra tehnica 
executarii lor. 

Referitor la dimensiunile · folosite in 
executarea partilor componente ale ra
chetelor. subliniem ca nu sint rezultatul 
unor calcule, ci al unei pract ici indelun
gate . 

Cotele erau stabilite folosindu-se u ni
tatile de masurii specifice primei 
jumatati a secolului al XIX-lea, in Mol
dova. Dintre acestea amintim: stinjenul , 
cotul, palma, degetul $i linia. 

Traducatorul recomanda, pentru a nu 
se face gre~eli in dimensionarea rache
tel or, sa fie folosita ca unitate de masura 
"palma", unitate cunoscuta in toata Eu
ropa. Ea era socotita ca fiind de marimea 
a 3 laturi de pal ma, adica 12 "degete" 
(palmace sau parmace). Un deget era al
catuit din 12 linii, iar opt palme formau 
un stinjen. Corespondentele acestora in 
sisternul metric sint precizate in lucrarea 
"Cum masurau stramo~ii" de Nicolae 
St9icescu. aparuta in 1971. 

In acest studiu se atrage atentia ca, 
datorita evenimentelor istorice, fiecare 
unitate de masura folosita are valori dife
rite: stinjenul - 1,962 m sau 2,002 m. co
tul - 0,636 m sau 0.680 m, palma -
0,245 m sau 0,252 m, degetul - 18,5 mm, 
linia - 1,54 mm. 

Studiind compozitiile recomandate 
pentru motoare. rezulta ca se construiau 
"raehete de petrecere" de calibre dife
rite , 6.9, 12, 15, 18. 20.24 linii ~ i chiar mai 
mario 

Pentru inceput. am considerat ca este 
bine sa prezentam constructia unei ra
chete cu calibrul de 12 linii (1 deget -
18,5 mm), care lamure~te mai u~or pe ra
cheto-modeli~tii de astazi despre unele 
aspecte ale tehnologiei folosite. 

In general . "rachetele de petreeere" 
descrise in aceasta carte au multe 
asemanari cu cele realizate in secolele 
trecute, dar se observa 0 evolutie in sen
sui adaugarii unor repere ce contribuie 
la perlectionarea proceselor tehnolo
gice ~i a celor de zbor. Ele erau inca de ti
pul "rachetelor eu coadii" ~i transportau 
la inaltimi diferite artificii viu colorate, lu
minoase etc. 

in continuare prezentam par\ile com
ponente ale rachetei alese de noi pentru 
a fi descrisa. a~a cum rezulta din conti
nutul car\ii $i din desene. 

Conul (1, fig. 1) este prezentat pentru 
a fi construit ~i montat, in cadrul expli
catiilor "Des pre ineiircarea rachetelor", 
unde se afirma urmatoarele: "". ~i deasu
pre inehei un cornet de hiirtie" (pagina 
96). Dupa cum observam. este prima ~i 
cea mai simpla forma de a indica folosi
rea conului de racheta. De altfel. din 
schile rezulta prezenta conului 1'1 majori
tatea tipurilor prezentate (vezi fig . 23, 26. 
50,51) . 

Corpul (2, fig. 8) este format dintr-o 
bagheta care alcatuie~te "coada rache
tei" ~i din analiza textului rezulta calita
tea $i dimensiunile cozii (pag. 97) . 

"Aeeasta trebuie sii fie de 18 sau de 20 
ori alita de lungii, cit cepul peste care 
s-au inearcat rachetele. 

Ea trebuie sii fie fiicutii de lemn u~or ~i 
useat; in gios trebule sa fie ea eu ju
malate mai subtire de cat sus." 

$tiut fiind ca cepul (1, lig. 2) este de 6.5 
ori calibrul motorului. rezulta ca lungi
mea cozii trebuie sa fie de 117-130 'cali
bre. 

Sistemul stabilizator nu este mentio
nat, el lipsind ca la toate tipurile de "ra
chete cu coada" construite anterior ~i la 
care stabilitatea in zbor este aSigurata de 
dimensiunile cozii (2, fig. 1). 

Portmotorul nu se prezinta sub forma 
celor folosite astazi in tehnica construirii 
minirachetelor cu combustibili solizi. 
Prinderea motorului (3, fig . 1) de corpul 
rachetei (2, fig. 1) se face cu 0 sfoara , 
"saniitoasii" in doua puncte diferite (4 $i 
5. fig. 1). prin aplicarea unor inla~urari ce 
permit 0 stringerll buna a reperelor, fara 
sa apara noduri. In acest sens , in carte se 
recomanda in ligurile 8. 9 si 10. trel tlpuri 
de legan lara nodun cu alutorul lalulul. 

Malrita esle mijlocul tehnlc care ne 
De'''''te presarea combLost OilLo ~ so d 
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existente in plan~a la ligurile 13, l' 
27. corespunzator calibrului rae 
construite ~i folos ind textul de la c, 
lui " Instrumente pentru gatirea rae 
lor" ~ i prezentate de noi in figura 2 

Matrita se compune d in cep (1. Ii 
care este formatorul camerei de a 
(3, fig . 3) ~i a duzei motorului (15. I 
"negelul"" (2, fig. 2) ca re perm ite II 
rea ajutajului (14, fig. 3) sub forma 
"clopolel". 

Acestea. cepul ~i negelul . se I 
prin intermediul reperului (3, fig. ; 
sectiune patratica. in butucu I de ler 
fig . 2) . Fixarea acestora se face pro ~ 
(5, fig . 2) ce trece prin orificiile (6. 
prevazute in butuc ~i suportul ce 

Presarea se face cu ajutorul a 3 
de incarcare" -' pistoanele (6, 7 5 
2). dintre care 2 cu "borta" - oriflc; 
unul mai scurt. fara borta. Diamet< 
trebuie sa lie putin mai mic de 1 CI 

Reperele descrise vor fi executl 
conformitate cu dimensiunile ~i Ie 
prezentate de noi in figura 2. Ce 
surprinde este lipsa corpulu i rn 
care exista la construcliile anterloa 
~i la cele moderne . 

Presupunem ca indica\ia de a co 
tiona carcasa motorului cu perell 
gro$i nu mai necesita prezenta co 
matritei. 

Carcasa motorului (1, fig . 3) I 

dintr-un tub (..tavie"), Pentru con 
narea "tavil" se folose~te un "sue 
prelucrat din lemn. cu diametrul de 
nii. peste care se roluiesc coli de 
sau carton , intre straturile caro 
aplica clei. Lungimea tubului sa 
8-10 diametre. iar grosimea pi 
sa aiba 2/5 sau cel putin 1/3 din diaml 

Interesante sint indicatiile date I 

tor: ungerea sucitorului cu sapu n 
pentru a fi u~or scos din tUb. Atun, 
apar defecte in constructia carca.! 
cauza grosimii neuniforme a hirtie 
tehnologlei gre~ite , se recurge la 
lungirea" acestuia, intr-un singu r 
cu 0 scindura de "mangaluit". 

Pentru formarea duzei ~i ajl 
motorului se efectueaza operal 
,;giituire sau zugrumare" a carca 
acest scop se introduce in tab, pe 
capat , "vergeaua cu orifieii" (6. Ilg 
la celalalt capat cepul (1. fig . 2) Cl 
soriile lui. Dupa ce toate s-au imt 
se sprijina pe suportul (7. fig. 2). 51 
u~or de vergea. pina cind intre ac 
negel se obtine 0 distanta de 1.5 I 

La aceasta distanta se realize az 
rea prin stringerea puternica cu 
prin intermediul unei "strune" sau 
pirghii de gradul doi. 

Sloara (6. lig. 1) trebuie sa l ie I 
cu gura tubului ~i la un calibru d. 

Surprinzatoare este precizarea 
ca ajutajul motorului sa aiba lorn 
clopotel , asemanatoare cu ajut, 
astazi al motoarelor. 

PREPARAREA COMBUSTIBILl 
SOLID 

in partea intii a ciir\ii de c 
ocupam sint prezentate, a~a cum 
spus, "materialele Irebuineioas 
care nu lipsesc substanlele n 
realizarii combustibililor. 

Astfel sint descrise principal e 
stante folosite, modul de obtin 
pastrare, de preparare. de purifi cal 

Variantele combustibililor pen 
chete se obtin din silitra , puc 
carbune, bine purificate. moja 
amestecate. Propor\iile sint difer 
centual . in functie de destinatie 
exemplificare prezentam 3 variant. 

a. - silitra (curalata de doua 
12 par\i ; carbune de lemn moa 
par\i; pucioasa cu ratata - 2 par\1. 

b. - silitra - 78 par\i; carbur 
parti ; pucioasa - 10 par\i; 

c . - silitra - 75 par\i . cart 
13.5 par\i, pucioasa - 11.5 par\i. 

Fiecare releta de combustibil a 
"poreelii", dar. in general. ac~ 
categorisili in doua : iuti ~i lenesl 
lositi pentru rachete, deci pentrL 
cerea unei mlscari. sint denurn' 
tori". 

Racheta de petrecere propusi 
construlre loloseste un combus 
,espunzator callbrult. de 9 s, p, 
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:lU\1n cunoscute spec i al iş tilo r (şi Î ncă şi 
"TI ai puţin publicului larg) umple un gol În 
s or ia preocu părilo r În domeniu l rache
' el pe pămîntul p at r iei noastre. domeniu 
ale cărui Începuturi sînt plasate la ju-
ătatea secolulu i al XVI-lea. cînd a 

apă rut "Coligatul de la Si biu" al lu i Con
rad Haas. 

Perioada următoare a fost marcată de 
contribuţ i a cunoscuţilor boieri ş i cartu
rar i moldoveni Conachi. consemn ată la 
sli rşitul secolului al XVIII-l ea şi despre 
care am avut pril eju l să scriem În nu
mărul 3/1987 al revistei "Modelism" . 

in rîndurile de mai jos prezen tăm citi
tori lor dovezile continuităţ ii preocupari
lor romăneşti pentru rachete şi În secolu l 
al XIX- lea. 

Este vorba despre o carte apărută În 
1852 sub titlul " Micul artificier perfecţ io
nat. sau povăţu i rea de a Înfi i nţa Î n scurtă 
vreme şi cu mică ch elt uială cele mai fru
moase lucruri de art ificie. După cercări 
făcute de Anton Stuber cu mai mult de 
150 compoziţii artif iciale şi 53 figuri" . 
IIn d tradusă şi prel ucrată În limba 
română de P. Şi ller . 

Avem de-a face cu un mic manual "de 
buzunar" cum i-am spune astăzi . cu un 
It lu lung . specific l u cră ri l o r din s"ecol ul 

trecut. de natură să l ămu rească c iti torul 
asupra conţinutului Î ncă de la lectura co
pertei. 

Pînă În prezent. despre autor. locul 
apariţiei lucrarii originale. cît şi des pre 
Iraducător nu avem date certe. dar pu
tem preciza că traducerea a apărut la laş i 
si a fost tipărită la Tipografia "Romano
Franţeză" În alfabet chi rilic. 

Trebuie sa subli ni em Încă de la În
ceput valoarea istorică a acestei l ucră ri. 
Faptul că este o traducere nu-i scade 
prea mult din importanţă . Autorul versiu
nii român eşt i a ţinut să precizeze că , tra
ducînd. a şi "adaptat " textul or ig inal, 
aceasta realizÎndu-se nu numai la nivel ul 
li mbajului. ci şi la cel al conţi nutului. 
după cum rezu ltă din unele adăugări din 
cuprinsul explicaţii l o r . 

In al doilea rînd, este grăitor faptu l că 
s-a simţit nevoia popular izări i confec
tlonă rii de artificii şi rachete pe teritoriul 
românesc. 

Traducerea şi tipări rea cărţii Într-un ti
raj necunoscut nouă , d in care s-au 
păstrat extrem de puţine exemplare. car
ea fiind astăzi o adevărată raritate bi
bliofi lă . atestă existenţa unui număr sufi
cient de mare de cititori interesaţ i de 
problema tratată . Ia mijlocul secolului 
trecul. 

Analiza fondului de idei al acestei cărţi 
nu este deloc comod, din cauza dificul
tăţilor de exprimare În epoca respectivă. 
După cum se ştie. stilul şti i nţif i c al limbii 
" erare româneşti a Începu t să se contu
reze mai pregnant prin 1860-1880. deci 
'n,r-o perioadă ulterioară apariţiei aces
:e' pUDllcat u este locul aici să intrăm 

amă"u" e cu privire la problemele de 
bă Sti 'lle doar cîteva aspecte 
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Pentru găsi rea ech ival enţelor ro-
măneşti al e termen ilor de specialitate. 
tă lmăcitorul a făcut apel la vechea term i
nol ogie tehnică populară au tohtonă . Ia 
calcul sem antic şi la preluarea unor cu
vinte noi din li mbile romanice. multe 
păst rÎndu-se ca atare pînă astăzi În limba 
noastră . Cartea. care cuprinde 188 de 
pagini. du pă introducere. este Împărţită 
În ci nci părţi, fiecare divi zată În mai 
mu lte capitole. Urmează un bogat tabel 
cu compoziţ i i . iar la sfîrşit o p l anşă ce cu
prinde s ch iţe . Lucrarea este ad resată ar
tific ierilor. dar În cuprinsul ei - după 
cum vom vedea - este oferi t un volum 
valoros de i n form aţii referitoare la con
strucţia rachetelor. 

Preocupă ri În domeniul rachetelor sînt 
consemnate În partea Întîi , care t ratează 
despre materiale. instrumente şi tehnici 
de lucru . expu nerea f iind făcu tă sistem a
tic, amănu nţit ş i precis . 

In continuare. În partea a IV-a. intitu
l ată "Art ificii aeriene. Focuri meşteşugite 
care să sue În aer prin puterea lor din 
lăuntru ", prezintă modul de confectio
nare a părţi l or componente ş i descrierea 
mai multor tipu ri de rachete. 
Urmează "Tabla de compoziţie", care 

cu prinde cele peste 150 reţete de com
bustibili . reparti zate pentru 22 tipuri de 
art ificii . dintre care 7 sînt dest inate ra
chetelo r. In teresant este modul de al
cătui re a combustibililo.r: la rachete 
după cali bru. iar la artificii după efectele 
lor -- lum inoase. colorate , fumigene. 
zgpmotoase etc. 

In cele ce urmează atrag em atenţia 
asupra noută ţi l or tehnice pentru epoca 
res pect ivă apărute În această carte În 
domeniul construcţiei de rachete din 
ţara noastră. 

i n acest sens menţ ionăm : 
1 - fo losirea rampei de lansare pen

t ru o rachetă sau un grup de ra
ch ete; 

2 - confecţionarea şi folosirea co
nului ; 

3 - utilizarea şi tehnica construcţiei 
p araşutei ; 

4 - lansarea unei rachete cu o sin
gură treaptă . folosindu-se 2 mo
toare ce se aprind simultan; 

5 -- racheta "du-te-vino" pe sfoara 
unui zmeu ; 

6 - menţ ion area ajutajului su b formă 
de c lopoţel; 

7 - fo losi rea declan şatorului şi a 
p rotecto rului paraşutei ; 

8 - Întrebuinţarea conteinerulu i. 
Precizăm şi faptul că traducătoru l s-a 

oprit În mod deosebit asupra rachetelor 
destinate jocurilor de artif icii ş i nu a ce
lor create În alte scopuri. demonstrînd 
pri n aceasta inten ţiile sale pacifiste. 

Un citat d in "Introducere" este edifica
tor În acest sens: "Învăţătura de compu
nere a acestor trupuri se numeşce me
şteşugul artlficiei; care se imparte iarăşi 
in două părli; adică in artificie serioasă 
sau de bătălie şi in artificie de petrecere. 
Noi ne vom Îndeletnici cu cele de pe 
urmă, ... ". Stud!lnd desenele hcem pre
czarea că e ~e s'nl grupate intr-o singură 
pla"să cu 2 'e atasa:e la s'irsltu u
crap CLe'" ~ce 53 t: .... ,. execu a~e cu 
.- --el :,ef~ S ... - ~" (:~ "'S:f~ - :?-'e == 

Subliniem că nici una din schiţele pre
zentate nu este colorat ă şi nu există nici 
În text indicaţii În acest sens. Unele 
schiţe p rezintă repere În secţiune. iar al
tele au scopul de a demonstra tehnica 
executării lor. 

Referitor la dimensiunile ' folosite În 
executarea părţilor componente ale ra
chetelor. subliniem că nu sînt rezultatul 
unor calcule. ci al unei practici Îndelun
gate . 

Cotele erau s:abilite folosindu-se uni
tăţile de masură specifice primei 
jumătăţi a secolului al XIX-lea, În Mol
dova. Dintre acestea amintim: stÎnjenul. 
cot ul. palma. degetul şi linia. 
Traducătorul recomandă, pentru a nu 

se face greşeli În dimensionarea rache
telor, să fie folosită ca unitate de măsură 
"palma". unitate cunoscută În toată Eu
ropa. Ea era socotită ca fi ind de mărimea 
a 3 laturi de palmă. adică 12 "degete" 
(palmace sau parmace) . Un deget era al
cătu it din 12 linii. iar opt pal me formau 
un st înjen . Corespondentele acestora În 
sistemul metric sînt precizate ÎOI lucrarea 
"Cum măsurau strămoşii" de Nicolae 
St!?icescu. apărută În 1971. 

In acest studiu se atrage atenţia că. 
datorită evenimentelor istorice, fiecare 
unitate de măsură folosită are valori dife
rite: stÎnjenul - 1.962 m sau 2,002 m , co
tul - 0,636 m sau 0.680 m. palma -
0.245 m sau 0.252 m, degetul - 18.5 mm. 
linia - 1,54 mm. 

Studiind compoziţiile recomandate 
pentru motoare. rezultă că se construiau 
"rachete de petrecere" de calibre dife
rite. 6. 9. 12. 15. 18. 20.24 linii şi chiar mai 
mari. 

Pentru Început. am cons iderat că este 
bine să prezentăm construcţia unei ra
chete cu calibrul de 12 linii (1 deget -
18.5 mm), care lămureşte mai uşor pe ra
cheto-modeliştii de astăzi despre unele 
aspecte ale tehnologiei folosite. 

In general. "rachetele de petrecere" 
descrise În această carte au multe 
asemănări cu cele realizate În secolele 
trecute. dar se observă o evoluţie În sen
sul adăugării unor repere ce contribuie 
la perfecţionarea proceselor tehnolo
gice şi a celor de zbor. Ele erau Încă de ti
pul "rachetelor cu coadă" şi transportau 
la Înălţimi diferite artifici i viu col<;lrate. lu
minoase etc. 

in continuare prezentăm părţile com
ponente ale rachetei alese de noi pentru 
a fi descrisă. aşa cum rezultă din conţi
nutul cărţii şi din desene. 

Conul (1, fig. 1) este prezentat pentru 
a f i construit şi montat. in cadrul expli
caţiilor "Despre Încărcarea rachetelor", 
unde se afirmă următoarele: " ... şi deasu
pra Închei un cornet de hărtie" (pagina 
96). După cum observăm. este prima şi 
cea mai simplă formă de a indica folosi
rea conului de rachetă. De altfel . din 
schiţe rezultă prezenţa conulu i la majori
tatea tipurilor prezentate (vezi fig . 23. 26. 
50. 51) . 

Corpul (2, fig. 8) este format dintr-o 
baghetă care alcătuieşte "coada rache
tei" şi d in analiza textului rezultă calita
tea şi dimensiunile cozii (pag. 97) . 

"Aceasta trebuie să fie de 18 sau de 20 
ori atîta de lungă , cit cepul peste care 
s-au Încărcat rachetele. 

Ea trebuie să fie făcută de lemn uşor şi 
uscat; În gios trebuie să fie ea cu ju
mătate mai subţire de căt sus." 

Ştiut fiind că cepul (1. fig. 2) este de 6.5 
ori calibrul motorului . rezultă că lungi
mea cozii t rebuie să fie de 117-130 cali
bre. 

Sistemul stabilizator nu este menţio
nat. el lipsind ca la toate tipurile de "ra
cheie cu coadă" construite anterior şi la 
care stabili tatea În zbor este asigurată de 
dimensiunile cozi i (2, fig . 1) . 

Portmotorul nu se prezintă sub forma 
celor folosite astăzi În tehnica construirii 
minirachetelor cu combustibili solizi. 
Prinderea motorului (3. fig . 1) de corpul 
rachetei (2. fig . 1) se face cu o sfoară , 
"sănătoasă" În două puncte diferite (4 şi 
5. fig. 1). prin aplicarea unor Înfăşurări ce 
permit o strÎngerjl bună a reperelor. fără 
să apară noduri. In acest sens. În carte se 
recomandă În figurile 8. 9 si 10. trei tlpun 
de legari fără nodUri cu ajutorul 'atului. 

Matriţa este mij10cu eh"c care ne 
:>e'''''' te presarea comnus' o .... 1,.; so;j 
a- a· .... stare de ou oe"e -,... carcasa ..... ;)-

existente În planşă la figurile 13. 
27. corespunzător calibrului f1 
construite şi folosind textul de la 
lui " Instrumenie pentru găti rea rl 
lor" şi prezentate de noi În figu ra 2 

Matriţa se compune din cep (1 
care este form atorul camerei de 
(3. fig . 3) şi a duzei motorului (15. 
"negelul" (2, fig . 2) care perm ite 
rea ajutajului (14, fig. 3) sub form 
"clopoţel ". 

Acestea. cepul şi negelul . se 
prin intermediul reperului (3. fig 
secţiune pătratică. În butucul de le 
fig. 2) . Fixarea acestora se face pr' 
(5. fig . 2) ce trece prin orificiile (6 
prevăzute În butuc şi suportul c 

Presarea se face cu ajutorul a 3 
de Î ncărcare" -' pistoanele (6. 7 SI 
2). dintre care 2 cu "bortă " - orif lc 
unul mai scurt. fără bortă. Diamel 
trebuie să fie puţin mai mic de 1 C 

Reperele descrise vor fi execu 
conformitate cu dimensiunile şi ' 
prezentate de noi În figura 2. O 
surprinde este lipsa corpu lui rr 
care există la construcţiile anteno • 
şi la cele moderne . 

Presupunem că ind i caţia de a ( 
ţiona carcasa motorului cu pereţi 
groşi nu mai necesită prezenţa c< 
matriţei. 

Carcasa motorului (1. fig. 3) 
dintr-un tub ("ţăvie"). Pentru cor 
narea "Iăvil" se foloseşte un ,,sUI 
prelucrat din lemn, cu diametrul d, 
nii. peste care se roluiesc coli dE 
sau carton, Între straturile care 
aplică clei. Lungimea tubului sa 
8-10 diametre. iar grosimea p 
să aibă 2/5 sau cel puţin 1/3 din diam 

Interesante sînt ind icaţiile date 
tor: ungerea sucitorului cu săpu n 
pentru a fi uşor scos din tub. Atu n 
apar defecte În construcţia carca! 
cauza grosi mii neuniforme a hîrtie 
tehnologiei greşite. se recurge la 
lungirea" acestuia, Într-un singu r 
cu o scîndură de "măngăluit" . 

Pentru formarea duzei si ajl 
motorului se efectuează operat 
,;gătuire sau zugrumare" a carca 
acest scop se introduce În tab. PE 
capăt. "vergeaua cu orlficil" (6. flg 
la celălalt capăt cepul (1 . fig. 2) Cl 
soriile lui. După ce toate s-au Îmt 
se sprijină pe suportul (7. fig . 2) . s 
uşor de vergea. pînă cînd Între ac 
negel se obţine o distanţă de 1.5 c 

La această distanţă se realizeaz 
rea prin strîngerea puternică cu 
prin Intermediul unei "st rune" sau 
pÎrghii de gradul doi. 

Sfoara (6. fig . 1) trebuie să fie I 
cu gura tubului şi la un calibru dt 

Surprinzătoare este precizarea 
ca ajutajul motorului să aibă forn 
clopoţel , asemanătoare cu ajut. 
astăzi al motoarelor. 

PREPARAREA COMBUSTIBILl 
SOLID 

În partea Întîi a cărţii de c 
ocupăm sînt prezentate. aşa cum 
spus. "materialele trebuincioas 
care nu lipsesc substantele n 
realizării combustibililor. 

Astfel sînt descrise principa le 
stanţe folosite. modul de obţin 
păstrare. de preparare. de purifi cal 

Variantele combustibililor pen 
chete se obţin din silitră . PUCI 
cărbune. bine purificate. mOla 
amestecate. Proporţiile sînt difer 
centual, În funcţie de destinaţie 
exemplificare prezentăm 3 var iantE 

a. - silitră (curăţată de două 
12 părţi; cărbune de lemn moa 
părţi; pucioasă curăţată - 2 pă rţi 

b. - silitră - 78 parţi ; cărbur 
părţi ; pucioasă - 10 părţi ; 

c. - silitră - 75 părţi. cart 
13.5 părţi. pucioasă - 11.5 părţ i. 

Fiecare reţetă de combustibi l a 
"poreclă", dar. În general , ace! 
categorisiţi Î n două: iuţi si lenes 
los iţi pentru rachete deCI pentrl 
cerea unei miscari. sint denum 
tori ". 

Racheta de petrecere propuse 
construIre olosesle un combus 
-espu'lzalo r ca Ibruh.: de 9 S Pi 
r' fOf'l1at al <6 par- 511 l'a 
caro ... ""'e ..!:J..2'" DUC :)asâ 

::;'~--t"''J ace as .... .::. 0":,1 se ,..... 



PRESAREA COMBUSTlBILULUI 

5e '"<CeDe cu infasurarea cu sroara 
s.j-a:oasa a gitului rachetei (6, fig. 3) in 
S:;OOv nanr' rezisten lei ei. 

Se asaza racheta pe cepul (1, fig. 2), i 
se :fa 0 poz ille ve rticala , se introduce 

,.;.'ga bortellta " si i se aplica citeva lovi
:J' de mai pentru 0 fixare mai sigura. 

Se Introduc poriii din compozilie (2, 
• g 3) $1 se aplica 12.-20 !ovituri de mai, 
" repnze de 4-5 lovltun, Intre care se n
= ca va rga . se misca si se scutura. Pentru 
-acheta cu calibru de 12 linii se foloseste 
:le'ltru presare un mai mare de 0,5 oca 

1 oca = 1,271 kg). Dupa ce nivelul com
Dustlbilului presat creste, se foloseste 
ergeaua cu borta mai mica, iar dupa ce 

s-a trecut de virful cepului se foloseste 
.ergeaua scurta fara borta si incarcarea 
co tlnua pina cind se obline inallimea 
De 1 calibru de la virful cepului. 

Golul (3, fig. 3) care ramine dupa scoa
terea cepului este denumit "Inlma", iar 
oartea masiva (4, fig. 3) de deasupra este 
,Juana rachetel". 

Dupa incarcare, trebuie sa ram ina car
casa goala ,(5. fig, 3) de 1 calibru, in golul 
carei a se introduce un dop de hirtie lut 
sau de lemn, in mijlocul acestuia practi
c i ndu-se un orificiu (7, fig. 3), prin care 
se transmite focul la "innadirea" rachetei 
8. fig. 3). Pentru realizarea "innadirii" se 

,a 0 fisie de hirtie lata de 5 calibre (9, fig. 
3) si se infasoara de 3 ori imprej~rul n:!0-
torului, la parte a supenoara, Sl se In
cheie. in "camara" oblinuta, care are rol 
oe conteiner, se toarna 0 lopa\ica de 
compozi\ie destinata artiliciilor (8, fig. 
3 1, egala cu 1/3 din greutatea motorului. 
Com pozilia era facuta in scopul ob\inerii 
dileritelor efecte luminoase, colorate, 
zgomotoase etc. 

Peste aceasta se pune un dop (10, fig. 
31 si apoi se leaga gura "innadirii" ca la 
gura unui sac, peste ea inchizindu-se 
.cometul de hirtie" (11, fig. 3), adica co
,ul (1, lig, 1), 

o preocupare importanta pentru zbo
r" rachetelor - asupra careia insista in 
-od deosebit autorul - este centrarea 
acestu ia, care se realizeaza, ca si in pe
r oadele anterioare, prin cumpanire. 
"entru precizare, red am originalul indi
cali ilor date de autor. 

Dupa ce ai legat racheta de dansa 
coada - n.n.) poli sa cerci de are cuvi

.., ta sa greutate, puind-o crucis pe dejet 
'" departare de la racheta ca de-o lun
g fTle de cep (6,5 calibre - n.n.) .... Cind 
coad a trage in gios, ea este pre gre, si 
""'Iai trebui sublieta, iara nu scurtata cind 

s'au dat cuvinita lungime mai sus 
aratata; iara de cumpenesce racheta in 
9'os atuncea coada este pre. subllre! 
avind CUVlnita sa lunglme Sl trebUi 
schim bata cu una mai plinu\a. Aceasta 
regula de cumineala si lungimea cozii 
Irebu ie pazita bine cind vrai sa' mearga 
racheta frumos cu maiestate." 

Asamblarea. Din cele prezentate re
zulta ca si in aceste perioade se con
struiau tot rachete cu coada. Motorul se 
alasa la corpul (achetei prin leg are cu 
sfoara - asa cum am aratat la portmo
lor, -, urmarindu-se asigurarea solidi
talii si simetriei montajului. 

Pentru estetica, probabil si pentru im-
bunatalirea calita\ilor aerodinamice, 
peste sloara se lipeau fisii de hirtie. 

" Spre a povatul focul de la un loc 
I a altu pentru a aprinde de odata ~I 
nipede mal multe partl a unel artiflcli, ne 
slugim ... de fltilurl." 

Fitilurile se confeclioneaza din fire de 
:lum bac, stabilind de la inceput grosi-
mea lor, folosind in acest scop 2-6 fire, 
cu lungimea de un stinjen, 

Separat, intr-o strachina, se pre
galeste 0 compozilie formata din "opt 10-
luri" de faina de praf de pusca (cca 104 
gl. un "cvent" de clei arabicesc (25 g), ci
eva linguri de rachiu incalzit. 

in acest amestec se introduc firele de 
oumbac pregatite anterior, care trebuie 
'asate sa se imbibe bine, apoi sint trase 
usor printre degete si se pun la uscat la 
"n loc umbros. Se recomanda ca ames
:ecul sa lie folosit imediat dupa pregatire 
hndca silitra cristalizeaza. 

Ca noutate, se recomanaa: "Peste tOI 
loc unde se intrebuinteaza litlluri, spre a 
povalui locul de la 0 bucata la alta, ele 
trebuie sa lie invalite in hirtle". 

Pentru aceste fitiie erau introduse in 
. Iavie" de hirtie special confeclionate pe 
. un sucitoriu de sarma de alama, gros de 
trei sau patru linli, ~I lunga de un cot". 
,. ~ bunle permiteau innadirea fitilurilor . 

• Cind trebulesce povaluire lunga de 
loc. bagi un capat de lavie in alta ~i Ie Ii
p~ti. ' 

L.ansarea se poate prezenta sugest iv 
'0 os "0 Ln C ta! 'r acest sens .. Spre a-i 
oa oc spinzura-o in pozilia verticala pe 
l.W1 ctJ ' bah.rt intr-un stilp nalt. Gios la 
ci3pAt · co s.a ' e batul' spun cspat 

ca ... 
in tuf poZ11 ~ 

es1e in st.are a smm ' d lre<:l la rache1ei fi
Indu-i coada atR de lunga-. 

Acest c itat ne infaliseaza folosirea ce
lei mai simple rampe de lansare, a inele
lor de ghidaj si a modului de organizare a 
unui poligon de lansare. 

Pentru aprinderea motorului se intro· 
duce 0 bucata de litii (12, fig. 3) in "Inim; 
motorulul", astlel ca celalalt capat sii fi, 
la nivel cu ajutajul. 

Peste acesta se Ii peste 0 "infocare' 
confeclionatii din hirtie tratatii pe 0 fala 
cu praf de pusca amestecat cu clei si se 
aplica dupa uscare. 

Declansarea motorului se face cu fla
cara de la luminare, care aprinde "hirtla . 
de infocare", aceasta fitilul si apoi com
bustibilul din motor. 

Pentru 0 lansare reusita se recomanda 
masuri de precaulie cum ar fi: fitilul sa nu 
fie introdus prea mult in camera de ar
dere, pentru a asigura 0 ardere treptata 
si de jos in sus; dupa aprinderea fitilului 
sa te retragi de lingii ele pentru a evita 
unele nereusite de lansari. 

Folosind 0 rampa special construita se 
pot lansa 20-30 de rachete deodata in 
forma de "coada de paun". 

Rachetele trebuie sa fie toate de ace-

=.a-02 se :-o-s· ...... as:: x rl :...-.- _ 

=a' 0' da:e 'n ' g~-a 6. De u" s; ' o - ';; 
g se fTlonteaza a partea suoenoara 0 
scindura de forma Indlcata in desen pe 
care se executa un sanl (uluc - n.n,) la 
partea superioara, de-a lungul acesteia 

La partea inferioara se fixeaza un 
"lea\" - 0 sipca pe care se prind inele!e 
de sirma care menlin coada rachetei In 
pozilia do rita si impiedicind ca rachetele 
sa fie "smintite" de vint. 

Pentru aprindere, se asaza un fitil 
lung, in ulucul scindurii de sus, si fitil~1 
fiecarui motor iesit din duza se pune In 
legatura cu primul. Aprinderea se lace 
de la miilocul litilului lung. 

RACHETA DE PETRECEAE CU 
"CORTELU CAzATORU" 

Acest tip de racheta transporta si cata
pulteaza la inallime un conteiner pre
vazut cu 0 parasuta (cortel), care men
line in aer prin plutire, in stare aprinsa, 
artiliciile diferit colorate din incarcatura. 
Este prima menliune, dupa parerea 
noastra , de lolosire a parasutei si a unui 
conteiner catapultate dintr-o racheta. 
Acest lucru reiese si din text: "Una din 
cele mai noua ~I mal frumoase Inventii de 
iniidire pentru rachete este neapiiral 

;;O'acl--;--a. - 00--poi,f -ae -, ~ ~ 

lori. ce sa pare a 0 stea inf 
ceriu - . 

' ., acest scop se 'olosesc rac-e:E 
limi prezentate de nOI sore CO-51' 
chiar rachete mal man de '5-2 

La partea superioara a motor~ 
lig. 4) se construieste 0 camara in. 
asa cum am prezentat la presars< 
bustibilului (9, lig. 3). dar mal gr< 
mai lunga (2, lig. 4). 

Separat se conleclioneaza co 
rul (3, lig. 4). care este un tub de 
lung de 2-3 degete, cu diametrul 
gust decit calibrul motorului. 

La partea superioar<i se lipeste 
dela de carton (4, fig. 4) . de c 
prinde in centrul ei 0 toarta de 5il 
lig, 5) cu rotunjimea in alara Co 
rul se incarca rinduri , rinduri , cu ( 
zilii de artificii dilerite (6, fig, 4 , 'r 

cu mina. Peste acestea, se incle'e 
sublire (7, fig. 4), unsa pe ambele r 
substanla de infocare. 

Cupola para~utei (8, f ig. 4) Sf 
zeaza din matase usoara de 2 PE 
diametru la care se prind 6 sau 8 
subliri (sus pantel e) (9, fig. 4) impr 
distante egale, lungi de 3 palme 
lalte capete vor Ii innodate la un 

PRESAREA COMBUST1BILULUI 

Se ' -ceoe cu infâsurarea Cu slOară 
;,a-a.oasa a g i'ului rac etel (6, fig. 3) in 
5:::: ănr rezistente i ei. 

Se asaza racheta pe cepul (1 , fi g. 2), i 
se :la o pOZ it ie verticală, se introduce 

,a'9a bortelită " Si i se aplica citeva lovi-
'~. de a, pentru o fixare mai sigură . 

Se ,ntroduc porţii din compoziţie (2, 
'9 3 SI se ap l ică 12-20 lovituri de mai, 
" 'eor' ze de 4-5 lovituri, intre care se ri
: că arga. se mişcă şi se scutură . Pentru 
' ac e a cu calibru de 12 linii se foloseşte 
;;e tru presare un mai mare de 0,5 oca 

oca = 1,27 1 kg) . După ce nivelul com
uSI bilului presat creşte , se foloseşte 
ergeaua cu bortă mai mică , iar după ce 

s-a trecut de virful cepului se foloseşte 
.ergeaua scurtă fără bo rtă şi incărcarea 
co t!nua p i nă cind se obtine ină l ţimea 
de 1 calibru de la virful cepului. 

Golul (3, fig. 3) care rămine după scoa
erea cepului este denu mit "Inima" , iar 
:Jartea mas ivă (4, fig . 3) de deasupra este 
..hrana rachetel", 

După incărcare, trebuie sa răm i nă car
casa goală ,(5, fig . 3) de 1 cal ibru , in golul 
careia se introduce un dop de hirtie lut 
sau de lemn , in mijlocul acestuia practi
cindu-se un orificiu (7, f ig. 3). prin care 
se transmite fo cul la "innădi rea" rachetei 
8, fi g. 3) . Pentru real izarea "innădiri i" se 
a o fişie de hirt ie I ată de 5 cal ibre (9, fig. 

3) şi se înfăşoară de 3 ori imprejurul mo
torului, la partea superioară, şi se in
cheie. În "cămara" obţinută , care are rol 
oe conteiner, se toarnă o 10păţ i că de 
compoziţie dest i nată artificiilor (8, fig . 
3" egală cu 1/3 din greutatea motorului. 
Com poziţia era făcută in scopul obţiner i i 
d,feri telor efecte luminoase, colorate, 
zgomotoase etc. 

Peste aceasta se pu ne un dop (10, fig. 
3, şi apoi se leagă gura "innădirii" ca la 
gura unui sac, peste ea inchizindu-se 
cornetul de hirtie" (11, fig . 3) , adică co

-lUI (1, fig. 1). 
a preocupare importantă pentru zbo

nJ rachetelor - asupra căre i a insistă in 
~od deosebit autorul - este centrarea 
acestuia, care se realizează , ca şi in pe
r oadele anterioare, prin cumpănire . 
"entru precizare, redăm originalul indi
ca iil or date de autor. 

Du pă ce ai legat racheta de dănsa 
coadă - n.n.) poţ i să cerci de are cuvi
ta sa greutate, puind-o cruciş pe dejet 

'" depărtare de la rachetă ca de-o lun
;; me de cep (6,5 calibre - n.n.) . ... Cind 
:::oada trage in gios, ea este pre gre, şi 
rai trebui subţietă, iară nu scurtată cind 

s'au dat cuvinita lungime mai sus 
ara tată: iara de cumpeneşce racheta in 
;J os atuncea coada este pre subţire, 
al/Înd cuvin ita sa lungime şi trebui 
schi mbată cu una mai plinuţă . Aceasta 
regulă de cumineală şi lungimea cozii 
rebuie păzită bine cind vra i să meargă 

racheta frumos cu maiestate." 
Asamblarea, Din ce le prezentate re

zultă că şi in aceste perioade se con
struiau tot rachete cu coadă . Motorul se 
ataşa la corpul rac het ei prin legare cu 
sfoară - aşa cum am arătat la portmo
or, -, urmă rindu-se asigurarea solidi
tăţli şi simetriei montajulu i. 

Pentru estet i că , probabil şi pentru im-
bunătătirea calităţilor aerodinamice, 
peste sfoară se lipeau fîşi i de hîrt ie. 

"Spre a povăţu i focul de la un loc 
la altu pentru a aprinde de odată şi 
ră pede mal mulle părţi a unei artificii, ne 
slugim ... de lItilur!." 

Fiti lurile se confecţionează din fi re de 
Dumbac, stabil ind de la i nceput grosi -o 
""ea lor, fol osind i n acest scop 2-6 fire, 
cu lungimea de un stinjen. 

Separat, i ntr-o strachină , se pre
gateste o compoziţie formată dJn "opt lo
turi" de fă i nă de praf de puşca (cca 104 
g un "cvent" de clei arab icesc (25 g). ci
eva l in gu ri de rachiu incălzit. 

În acest amestec se introduc firele de 
bum bac pregătite an terior, care trebuie 
asate să se imbi be bi ne, apoi sînt trase 

usor printre degete şi se pun la uscat la 
~n loc umbros . Se recoman dă ca ames
tecul să fie fo losit imediat după pregătire 
, mdcă silitra cristalizează . 

Ca noutate , se recomanaa: "Peste tOI 
loc unde se intrebuinţează litlluri, spre a 
povăţui focul de la o bucată la aIIa, ele 
trebuie să fie invălite În h irtie" . 

Pentru aceste fit ile erau introduse in 
.ţăvi e" de hîrtie special confecţionate pe 
. un sucitoriu de sărmă de alamă, gros de 
trei sau patru linII, şi lungă de un col". 
- .. DlJnle permiteau Înnădirea fit iluri lor. 

. Cind Irebuleşce povăţuire lungă de 
foc. bagi un capăt de Iăvie În alta şi le li
peştl. -

Lansarea se DOate prezenta sugestiv 
':J;;s -o n :al '" acest sens . Spre a-i 
da 'oc spinzu'ă-o in poziţia verticală pe 
.., cu bă, t' -Ul' st'lp aiI. Glas la 
~acâ' ca să' e băUrl 'n s e p un capă 

,in "'dei ce m c .â 
este i st.are a sm d eclla r hetel 
l ndu-i coada alil de lunga". 

Aces Citat ne -nfa işeaza folOSirea ce
lei mal simple rampe de lansare, a inele
lor de ghidaj ŞI a modului de organizare a 
unui pol igon de lansare. 

Pentru aprinderea motorului se intro· 
duce o bucată de fitil (12, fig . 3) in .. inim: 
molorulul", astfel ca celălalt capăt să fi , 
la nivel cu ajutajul. 

Peste acesta se lipeşte o "infocare' 
confecţionată din hirtie t ratată pe o faţă 
cu praf de puşcă amestecat cu clei şi se 
aplică du pă uscare. 
Declanşarea motorului se face cu fla

căra de la luminare, care aprinde .. hirtia . 
de infocare", aceasta fiti lui şi apoi com
bustibilul din motor. 

Pentru o lansare reuş ită se recomandă 
măsuri de precauţie cum ar fi: fitilul să nu 
fie introdus prea mult in camera de ar
dere. pentru a asigura o ardere treptată 
şi de jos in sus; după aprinderea fitilului 
să te retragi de lîngă ele pentru a evita 
unel e nereuş ite de lan săr i. 

FOlosind o rampă special constru i tă se 
pot lansa 20-30 de rachete deodată in 
formă de "coadă de păun", 

Rachetele trebu ie să fie toate de ace-

.t 

=.3-~a e ca _ .. .... es·e x"""",,"- - .... 
::a' ;)' da:e '- , ;jura 6 Oe ..J" Ş;l ;J 
E se onteaza a oa'1ea SuDe oară o 
scîndură de forma Indicată 'n desen pe 
care se execută un sant (uluc - n.n.) la 
partea superioarâ , de-a lungul acesteia. 

La partea inferioară se fixează un 
"leat" - o şi pcă pe care se prind inelele 
de sirmă care menţin coada rachetei in 
poziţia dorită şi impiedicind ca rachetele 
să fie "smintite" de vint. 

Pentru aprindere, se aşază un fitil 
lung, in ulucul scindurii de sus. şi fitil!:!1 
fiecărui motor ieşit din duză se pune !n 
legătură cu primul. Aprinderea se face 
de la mijlocul fitilului lung. 

RACHETĂ DE PETRECERE CU 
"CORTELU CĂZĂTORU" 

Acest tip de rachetă transportă şi cata
pultează la inălţime un conteiner pre
văzut cu o paraşută (cortel). care men
ţine În aer prin pluti re, in stare aprinsă, 
artificiile diferit colorate din incărcatură 
Este pr ima menţiune , după părerea 
noastră, de folosire a paraşutei şi a unui 
conteiner catapultate dintr-o rachetă. 
Acest lucru reiese ş i din text : "Una din 
cele mai nouă şi mal frumoase invenlli de 
inădire pentru rachele este neapărat 

'1 

ae\' o fid e ca poli' 
Ion ce să pare a 
ceriu-, 

.", aces scop se olasese rac"e' 
linII prezentate de nOI sore C "5 
chiar rachete mal mari de '5-

La partea superioară a mo o 
fig. 4) se constrUieste o camara . 
aşa cum am prezentat la presarE 
bustibilului (9, fig . 3) , dar ma. g 
mai lungă (2, fig . 4) . 

Separat se confecţlonează CI 
rul (3, fig. 4). care este un tub dE 
lung de 2-3 degete, cu dlametrul 
gust decit calibrul motorului 

La partea superioară se lipeste 
delă de carton (4, fig. 4), de 
prinde in cent rul ei o toartă de 5 
fig . 5) cu rotunj imea in afară O 
rul se incarcă rinduri , ri ndUri . cu 
zitii de artificii diferite (6, fig. 4 . 
cu mina. Peste acestea, se inelele 
subtire (7. fig. 4) , unsă pe ambele 
substanţă de infocare. 

Cupola paraşutei (8, fig 4) s 
zează din mătase uşoară de 2 o 
diametru la care se prind 6 sau 8 
subţiri (suspantele) (9, fig . 4) imp 
distanţe egale, lungi de 3 palmE 
lalte capete vor fi innodate la u 
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36 zlle!), iar dupa alte 123 de zile, pe 
-'8 de 30 august 1940, prototipul este 
e::e'ltat comisiei britanice ~i autorita\i-

are ale S.U.A Prototipul nu avea 
:;'0' datorita intirzierii punerii la punct 
~otorului ,e.LLlSON V-171O-F3R de 

5-0 CP La 26 octombrie 1940, prototi
_ executa primul zbor de incercare. cu 

=v'ata de 20 de minute. Rezultatele 
-e 8J dus la 0 comanda de 620 de apa

.·e A lonul a intrat in dotarea R.A.F. 
_:: denumirea .,MUSTANG" MK. I, en
ez oreferind intotdeauna nume in loc 

:; fre in dotarea U.S.A.F. a intrat sub 
E-';"1 'rea N.A P-51A "Mustang". Avio-

a 'ost folosit in special pentru recu
::aster foto si atac la sol, deoarece mo-
• _ ALISON nu dadea rezultate bune 
- are . nal\.me. necesarul acliu nilor de 

-z'oare fllnd surclasat de aparatele 
_'-a~e Me-'09 s FW-190 

v I'l A F a.J conslderat cli MUS-
~ G -oJ ooate f· ""ult -mbunata ,1 daca 

a 0 os un "'lotor "'a outer IC 5 1 au 
".' EQ _I -;,; '~e 00 s·~ojce 
. ,:_"'os'ea..J 5-a e"e: ... ·,a' ... n 

p. E~-

L N 65. cu compresor cu doua trepte de 
compresle $1 doua viteze $1 injeclie de 
benZina pnn carburator. Prototipul in
matnculat AL 975 G avea eltce eu 4 pale. 
lip ROTOL. Rezultatele ob\inute fiind 
excelente. s-a trecut la fabnearea in se
ne a acestei variante. Motorul era un R.R. 
.. MERlIN"" 61 . fabneal In lieenla de firma 
PACKARD sub denumirea "MERLIN" xx 
V-165O-3 A fost redesenat radiatorul de 
gil col, priza de aer a compresorului a 
fost mutat.) \n partea inferioara a bolului . 
Elicea er ,~ de tip HAMILTON STAN
DARD Ac .. ~sta varianta s-a fabrieat sub 
denumirea P-51B-Na la Inglewood, linga 
Los Angeles. si sub denumirea P-51C-NT 
la Dallas 

Urmatoarele variante de fabna\ie, cu 
caractenstlci imbunata\ite. au lost 
P-51D P-51N/K $; F-82G 

Pina la scoaterea lui din fabrica\ie au 
fost realizate 15586 de exemplare P-51 
din toate variantele. 

P-51 s-a all at in dotarea avialiilor mili
tare ale unui mare numar de \ari, amin
lind S.U.A., Marea Britanie, Suedia, 
U.R.S. S., Vietnamul de Sud, Australia, 
Canada, Olanda, Noua Zeelanda, Polo
nia, Africa de Sud. 

P-51 B era un avion de vinatoare mono
loc, monomotor, monoplan cu aripa 
joasa, cu tren de aterizare escamotabil, 
de construclie in intregime metalica. 

Fuzelajul era constituit din 3 seclluni : 
anterior, central $i posterior. Fuzelajul 
anterior carena toarte strins motorul, 
pentru finele aerodinamica. Fuzelajul 
central aves 4 lonjeroane pe tiecsre 
parte, iar dups carlinga se continua intr-o 
structura semimonococa, ranforsata :;u 
cadre vertlcale Fuzel ajul posterior era 
5 stem cant e--..e' d in roO 5 "gura b.Jcata 

r' oa e'a '0 ..... a:~a 0 dO ... a b..Jca~ ....... 
:) ""a:e :)" .... "..· ...... e .... ce-:...... '..oze 

_ - e~-.:'" e J,,€a .. :7e .... JCP~ e =e 
:"'.ea: ur< pro' a-- .... a! CU 

eoa'da ,.,ax ma ~ vl 'n 5pa e fa a de ~or' 
duo de atae, duclnd la 0 scadere conslde
rablla a rezistenlel aerodinamlee 

Radiatorul de g"eol , a$ezat sub fuze
la) , avea iesire reglabila. asigurino 0 for\a 
de propulsie suplimentara . 

Toate suprafetele de comanda erau 
eChilibra.te dinamic. 

DEASUPRA ROMANIEI 

Anul 1944. Of ens iva de bombarda
ment aliata asupra Europei a inclus in ea 
si obiective din Romania. Formal;; ma
sive de bombardiere B-17 "Flying For
tress" $i B-24 "liberator" americane, de
colate de la Foggia, din Italia, atac<i totul 
rafin<irii. terenuri petrolifere. noduri fe
roviare. instalalii portuare, zboara in for
malii masive. ajungind plna la 300 de 
aparale . la altitudini peste 7000 m. Fie
care bombardier are 11-13 mitrallere de 
12.7 mm pentru aparare 

Vlnatoarea romana (IAR-80181 , Me-
109G) se ridica pentru intimpinarea 
bombardierelor. 0 mai facusera in 1943, 
pe 1 august, cind bombardierele ameri
cane _atacasera, la 100 m inal\ime, Ploie$-
tiu!. Ii impresionasera puterea de foe a 
bombardierelor americane, masivitatea 
lor, dar atacasera $i ob\inusera victorii. 
Multe. 

·Of ro"""",a ...... se O.a
pere 00·..... ClOt I card ere:;, . f

lO, amencan coooa'a '!l '12car (j'l C 
rul "e", lui 1944. Oar si at nostr. cad. cl 
pilo\ii de pe .. Mustang -un sint 51 ei bl 
luptatori , $i au $1 el de aparat v,ell ale ( 
lor de pe bombardlere 51 ale lor prop 
Sint astlel dobod\i Ion Mitu , cel mai 
virsta vinator roman , Mucenica Teod 
Greceanu, Popescu, Ciocanel , Turcar 
Balan. Mor\i, mutila\i. La 18 august 19 
este doborit de un " Mustang" a! 
avia\iei noastre de vinatoare, capitafi 
Alexandru Serbanescu, comandan 
Grupului 9 vinatoare. 

26 august 1944. Diminea\a. De pe e 
rodromul Popesti-Leordeni decolea 
un Me-l09G-6 cu 0 inmatriculare CI 
data: pe lateralele fuzelajului, din 
carlingii, are pietat steagul amencan . 
pe aripi emblema USAAF Are dest,n 

Dar aeum sintem in 1944, iar vinatorii 
nO$tri din apararea teritoriala au 0 sur
priza neplacuta: bombardierele sint es
eortate! La ineeput avioane de vinatoare 
P-38 "lightning", mai apoi $i P-51 "Mus
tang". Luptele aeriene devin din ee in ee 
mai dure. Eseorta interzice accesul spre 
bcmbardiere, este din ce in ce ma, greu 
de ajuns la ele. Treptat, escortarea bom
bardierelor este asigurata numai de 
"Mustang"-uri, care surclaseaza total 

,,-=~~~ 
din punct de vedere tehnie, la inal\lmea 
la care se dau luptele (9000-10000 m). 
IAR-81 $i Me-109G de care dispun vina
torii nO$tri. Si, mai ales, sint mulle 
"Mustang"-uri. Cite 4-5 pentru fiecare 
avion romanese. Cu "lightning"-ul se 
mai putea, oarecum, "discuta", dar 

36 zilei). iar du pă al te 123 de zi le, pe 
-3 ce 30 au gust 1940, prototi pul este 
'aze.,ta comisiei britanice ş i au tor i tă ţi-

are ale S,U.A Prototipul nu avea 
:;':J' datorită intirzierii punerii la punct 

olarul ui ,e.LLl SON V- 17 1~F3R de 
CP La 26 octombrie 1940, protot i

_ execută primu l zbor de i ncercare. cu 
::u'ată de 20 de minute, Rezu ltatele 
-e aJ dus la o comandă de 620 de apa

a' e A lonul a intrat in dotarea R.A.F. 
enumrrea ,.MUSTANG" MK. 1. en

ez oreferind intotdeauna nume in loc 
c " e in dotarea U.S A.F. a intrat sub 

e-~"'rrea N A P-51A "Mu stang", Avio-
a 'ost folosit in special pentru recu

eas'e' foto si atac la sol , deoarece mo
.J ALL:SON nu dădea rezultate bune 
~are -rwlltlme. necesarul acţiunilor de 

Iind surclasat de aparatele 
_r~a'1e e-' 09 si FW-190 

PA F au conSiderat ca MUS
"nu t ; bunata, daca 

L 65. c compresor cu doua trepte de 
compresie S' doua viteze S' inJec1ie de 
benzi na pri n carburator Prototipul i n
matrl culat AL 975 G avea elice cu 4 paie. 
t iP ROTOL Rezultatele obţinute fiind 
excetente. s-a trecut la fabricarea in se
ri e a acestei variante. Motorul era un R.R . 
.. MERLl N'· 61. fabricat in l i Cenţa de firma 
PACK ARD sub denumirea .,MERLiN"' XX 
V- 1 65~3 A fost redesenat radiatorul de 
gltco l, pr iza de aer a compresorului a 
fost mutaL' ,n partea inferioara a botului . 
EI, cea er d <J e tip HAMI L TON STAN
DARD Ac""sta varianta s-a fabricat sub 
denumrrea P-51B-Na la In glewood. linga 
Los Angeles, si sub denumirea P-51C-NT 
la Dallas 
Urmă toa re l e variante de fabrlaţl e , Cu 

ca ract<er istlci imbunata1ite , ao fost 
P -5 t[) P- gl N/K ş i F_82G 

e - - -:? a .ea .. ez-e .... oa"~ € ce 
'::J - - _.5. ea ",r 0"0' a- "'a" Cu 
coarda """aX"la "'-0 ~ -11 S a:e faţa de :'0(
d~ e a ac, ou6 ... 0 la o scadere conslde
raolla a rezisten te i aerodinamlce. 

Ra diator ul de gllcol . asezat sub fuze
la). avea iesi re reglabila, asigurino o fo rţa 
de propufsie suplimentara . 

Toate suprafeţele de comanda erau 
echilibra,te din amic, 

DEASUPRA ROMÂNIEI 

Anul 1944, Ofensiva de bombarda
ment aliata asupra Europei a inclus in ea 
si obiective din Romania. Formaţ ii ma
sive de bombardiere B-17 ,.Flying For
tress" şi B-24 ,.Liberator" americane. de
colate de la Foggia. din Ital ia. ataca totul 
raf inarii, terenuri petrolifere. noduri fe
roviare, instalaţii portuare. zboara in fo r
malii masive, ajungind pina la 300 de 
aparate . Ia altitudini pesle 7000 m, Fie
care bombardier are 11-13 mitraliere de 
12. 7 mm pentru aparare 

Vinatoarea romana (IAR-80 t8 t , Me-
109G) se ridică pentru întîmpinarea 
bombardierelor. O mai făcuseră În 1943, 
pe 1 august, cind bombardierele ameri
cane atacaseră, la 100 m Înăltime , Plo ieş
tiul. ii i mpresionaseră puterea de foc a 
bombardierelor americane, masivitatea 
lor, dar atacaseră şi ob\inuseră victorii. 
Multe. 

Dar acum sintem in 1944, iar vi năto ri i 
noşt ri din apărarea teritorială au o sur
priză neplăcută : bombardierele sînt es
cortate! La inceput avioane de v inătoare 
P-38 "Lightning", mai apoi şi P·51 "Mus
tan g". Luptele aeriene devin din ce in ce 

. mai dure, Escorta interzice accesul spre 
bombardiere, este din ce in ce mai greu 

. de ajuns la ele. Treptat, escortarea bom
bardierelor este asigurată numai de 
"Mustang"-uri, care surelasează total 

din punct de vedere tehnic, la 'inallimea 
la care se dau luptele (9000-10000 m), 
IAR-81 şi Me-l09G de care dispun vÎna
torii noştri. Şi , mai ales, sînt multe 
"Mustang"-uri. Cîte 4-5 pentru fiecare 
avion românesc. Cu "Lightnin g"-ul se 

putea, oarecum, "discuia", dar 

~~. 
Pină la scoaterea lui din fabricaţie au 

fost realizate 15 586 de exemplare P-51 
din toate vari antele. 

P-51 5 -8 aflat in dotarea aviaţiilor mili
tare ale unui mare num ăr de tă ri. amin
t ind S.U.A .. Marea Bri tanie, Suedia, 
U,R ,S.S" Vietnamul de Sud, Australi a, 
Can ada, Ol anda, Noua Zeelandă, Polo
nia, Af rica de Sud, 

P- 51B era un avion de vînătoare mono
loc, monomotor, monoplan cu aripa 
j oasă , Cll t ren de aterizare escamotabil, 
de constru cţie i n intregime metali că , 

Fuzelaju l era const ituit din 3 secţiun i: 
anteri or , central şi posterior. Fuzelajul 
anterior carena foarte strîns motorul, 
pentru fi nete aerodinam i că . Fuzelajul 
central avea 4 lonjeroane pe f iecare 
parte, iar după carlingă se continua i ntr-o 
structura semlmonococă, ranforsată :u 
cadre verticale Fuzel ajul postenor era 
s ste"" cant e.e' d ,,:r-o s ~g,,-ă b'-lca ă 

.. t'3 e a 'or-aoa ~ "" aoW.a ~;;caf 
;o, ee ~...... "e ... el""·'" _"~ ;l 

"Y""'a - se:1.4" :.... ... ;..r: 
p~'"e o ,C1or ac ..... oard e1'"e ~ 
Of amer ca'1 coooara "n flaca" un ( 

ru "eri lu 1944 ar SI al nas!" cad el 
Plloţ " de pe , ustang -un sini s' ei bL 
l uptăto r i , şi au ŞI el de aparat v leţt ale ( 
lor de pe bombardlere SI ale lor prop 
Sint astfel dobo ri ţ i Ion Mitu , cel mal 
virsta vinator roman. Mucenica Teodl 
Greceanu , Popescu, Ciocanel. Turcar 
Balan , MorI i, m ut i l aţi . La 18 august 19 
este dOborit de un .. Mustang" a~ 
aviat iei noastre de vina toare. capitar 
A lexandru Şerbanescu. comandan' 
Grupului 9 vinatoare. 

26 august 1944, Di mineaţa De pe E 
rodromul Popeş t i-Leo r deni deco lea 
un Me - l 09G-6 cu o inmatri culare CI 
dată : pe lateralele fuzelajului. din spatf 
carlingii . are pictat steagul american . 
pe an pi emblema USAAF, Are destina' 



Gapitanul Cantacuzino se. intoarce in 
Romania pilotind un P-51B .. Mustang". 
apal'\inind Armatei a 15-a aeriene a S.U.A., 
Grupul 325, Escadrila 319. Este escortat 
de alte 4 .. Mustang"-uri. Aterizeaza la 
Pope~ti-Leordeni pe 29 august 1944, ora 
11,30. Escorta, dupa ce s-a asigurat ca 
totul este in ordine, sal uta prin inclinarea 
aripilor ~i dispare spre vest. 

Ce impresie a produs avionul , la sol, 
asupra vinatorilor romani? A placut 
unora. Nu a placut altora. Oricum, amin
tirile in care .. Mustang"-ul reprezenta 
inamicul erau prea noi, prea dureroase. 

Ulterior, avionul a tost dus inapoi in 
Italia de un pilot american. • 

Desene color,' $fRBAN IONfSCU 
Planuri,' DAN ILOIU 

Text,' DAN ANTONIU 

DATE TEHNICE 

Motor Packard "MERUI'; 
V-165Q-3 de 1 620 CP 

Anvergura - 11,91 m 
l-ungime - 9,81 m 
Inal\ime - 4,165 m 
Diedrul aripii - 5° 
Viteza maxima - 708 km/ h 
Viteza ascensionala - 6 100 m in 

7 minute 
Platon - 12 800 m 
Greutate 

- gol - 3 102 kg 
- maxim - 5 080 kg 

Raza ac\iune 
- lara rezervoare suphrr 

- 885 km 
- cu rezervoare suplimenl 

3540 km 
Armament 

- 4 mitraliere de 12. 7 mm 
- 2 bombe de 453 kg 

Căpitanul Cantacuzino se. Întoarce În 
Romania pilotind un P-518 "Mustang". 
aparţinind Armatei a 15-a aeriene a S.U.A .. 
Grupul 325, Escadrila 31 9. Este escortat 
de alte 4 "Mustang"-urL Aterizeaza la 
Popeşti-Leordeni pe 29 august 1944, ora 
11 ,30. Escorta, dupa ce s-a asigurat ca 
totul este În ordine, saluta prin Înclinarea 
aripilor şi dispare spre vest 

Ce impresie a produs avionul, la sol . 
asupra vînători lor români? A plăcut 
unora. Nu a plăcut altora. Oricum, amin
tirile i n care "Mustang" -ul reprezenta 
inamicul erau prea noi, prea dureroase. 

Ulterior, avionul a fost dus Înapoi in 
Ital ia de un pilot american. • 

Desene color,' ŞERBAN IONESCU 
Planuri,' DAN IlOIU 

Text,' DAN AHTON/U 

DATE TEHNICE 

Moto r Packard "MERLI 
V-1 6SQ-3 de 1 620 CP 

Anvergură - 11,91 m 
Lungime - 9,81 rn 
Î nă!ţime - 4,165 m 
Diedrul aripi i - 5° 
Viteza maximă - 708 km/h 
Viteza ascensională - 6 100 m -

7 minute 
Plafon - 12800 m 
Greutate 

- gol - 3 102 kg 
- maxim - S 080 kg 

Rază acţiune 
- fără rezervoare supllrr 

- 885 km 
- cu rezervoare suplimen 

3540 km 
Armament 

- 4 mItraliere de 12, 7 mm 
- 2 bombe de 453 kg 
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CD 
LIFT 

CA UTION 
1600 LBS 

o 
MOOR 

CD 
",IR SPEED LINE: DRAIN 

t 
(6) 

AFTERCOOlAHT 
DRAIN 

I 

® 
OIL 

DRAIN 

2~ VOLTS D.C 

@ 
TAIL WHH.L 
LOCK IHSIO£ 

© 
PULL FUSH 

@ 
CAUTIOH 00 HOT PUSH HERE 

@ 
JACK HERE 

@ 
AA.F. SP£ C. P ROj. NO. 92709-R 
U.S. ARMY P-51 - B-NA 
SERIAL NO. 43-24795 
CREW WE IGHT 2 00 LBS. 

Sf PVlct THIS AIR PLA NE WITH 
GI? J. DE 100/130 FUE L. IF NOT 
IN'" .ABLE T.0.OG-5- 'INILlll£ 

C "'SULTED FO'" El"I l R60'CY ACT ICN 

l 

(j) 
TIMING GEAR 
INSPECTION 

® 
REMOVE FOR 
GROUND 
HEATER DUCl 

@ 
GUN CAH£RA 

® 
MAIN FUEL TANK 92 US GAllS 

® 
AUX FUEL TANK 85 US GALLS 

66 

o 72 
.~~ 73 

~ WOoD 74 

® 
SERVICE 

OLEO 

o 1m CD c ____ _ 

CD 
IHSP 

@ 
OXIGEH FILLER 
FILLING INSTR 
INSIDE 

@ 
STEP HERE 

1 
CD 

NO 
STEP 

HAND HOLD 

Scala pentru 
o inscript ionori 05 .... ==~ .. -===~ __ I m 

LIFT 
CAUTIOH 

1600 LBS 

O -0] 
MOOR 

AIR SPErD LINE DRAIN 

t 
Cb) 

AFTERCOOLAHT 
DRAIN 

l 

~ 
OIL 

DRAIH 

2<1 VOLTS D.C 

@ 
TAIL WH[[L 
LOCK IHSIO[ 

11= ____ -0 
lD 

© 
PULL PUSH 

® 
CAUTIOH 00 HOT PUSH 

@ 
JACK HERE 

@ 
AA.F. SPEC. PRoj. NO. 92?09-R 
U.S. ARMY P-51-B-N A 
SE RIAL NO. 43-24795 
CREW WEIGHT 200 LBS. 

SEP"ICE TKIS AIRPLAN E \.VIT~ 

EI!1AOt '00/130 FU[L.IF NOT 
;. Il .AB.f T.O. 06-5-1 W1L Il!: 
eSUL ED FOC! EMEIlSE t-CY ACT1::~ 

l 

(j) 
TIMIHG GEAR 
INSPECTION 

® 
REMOVE FOR 
GROUND 
HEATER DUCT 

@ 
GUH CAHf.RA 

® 
MAIH FUEl TANK 92 US GALlS 

® 
AUX FU EL TANK 85 US GALLS 

o 1m CD 

® 
SERVitE 

DLEO 

,-----
CD 
INSP 

@ 
OX'IGEH FILLER 
FILLIHG IliSTR 
IHSIDE 

@ 
STEP HERE 

1 
([) 

NO 
STEP 

HAND HOlD 

Scală pentru 
O inscripţ ionări 05 .. ~==~ .. -===~ __ 1 m 
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CARACTtRISTIQUES 

Longu~ur: 26,35 m 
Largeur: 5,40 m 

Tirant d'eau maximum: 1,80 m 
Vitesse: 17 nc:euds 
Puissance de traction: 250 CV 
Moteur: alternatif, triple expansion 
Equipage: 8 

Construction: 1914, Gertruidenburg 
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CARACTtRISTlUUES 

Longu~ur: 26,35 m 
Largeur: 5,40 m 
Tirant d'eau maximum: 1,80 m 
Vitesse: 17 nceuds 
Puissance de traction: 250 CV 
Moteur: alternatif, triple expansion 
Equipage: B 

Construction: 1914, Gertruidenburg 
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fig. 4). De ele se leaga, in continuare, 0 
sfoara (11, fig. 4) de 8-10 degete, care la 
rindul ei se leaga de toarta (5, fig. 5) dE 
sirma a conteinerului, nu inainte de a 
se monta 0 rondea de carton (12, fig. 4), 
care va avea rolul de protector al pa
ra~utei. 

Pentru catapultare, in partea superi
oara a motorului, in camara (9, fig. 3) se 
monteaza declan~atorul para~utei (13, 
fig. 4). care consta in inlocuirea compo
zitiei artificiilor (2, fig. 3) cu praf de 
pu~ca ~i fire de fitil. 
A~ezarea in camara se face' pu nind 

deasupra declan~atorului para~utei (13, 
fig. 4) conteinerul (3, lig. 4) ~i peste el 
protectorul para~utei (12, fig. 4). ~iretu
rile in forma de melc, peste care se a~az& 
para~uta, 

Se lixeaza apoi "conul" de hirtie (11, 
lig. 3). care nu se incleiaza, ci se lixeaza 
de a~a natura incit sa se desprinda in 
momentul catapultarii sistemului contei
ner - para~uta. 

Aceasta montare se realizeaza numai 
atunci cind sint planificate lansarile. Alt
lei, para~uta ~i ~ireturile se "botesc" ~i i~i 
"pierd din elasticitate". 

Geea ce impresioneaza prin moderni
tate este utilizarea declan~atorului ~i a 
protectorului para~utei, ca ~i montarea 
para~utei ~i a suspantelor sale as€
manatoare cu ceea ce se practica azi in 
rachetomodele. 

in ligura 5 am sugerat lansarea, zborul 
pe traiectorie, catapultarea sistemului 
conteiner-para~uta ~i apoi pi uti rea cor
telului. 

Artiliciile la care se lolosesc rachete 
fara coada ~i innadirea sint descrise la 
pagina 123 cu denumirea de "Foc pe Irin
ghii sau zmei". 

Alunecarea rachetelor pe 0 funie, li
xata la caDete, experienta cunoscuta din 

carte if' dOua vartan te. intr-un se'1S 
in doua sensuri (du-te-vinol. 

in acest scop se ia un tub de h 
(1, lig. 6) prin care se treee sloara (2 
6) si de care s-a lipit un motor pentru 
care intr-un singur sens, sau doua 
toare (3, lig. 6) cind dorim 0 mi~carE 
du-te-vino, montate in paralel si i n ! 
opus. 

Pornirea motorului se lace cu litilu 
fig. 6). iar revenirea cu ajutorul litilulu 
fig. 6). care transmite arderea de la 
mul motor la cel de-al doilea. 

Ce este nou in aceasta realizare 
montarea -acestui mijloc reactiv 
sfoara unui zmeu, putindu-se executl 
2 sau 3 ori miscarea de du-te-vino. 

Precizam ca pentru montarea 
multor rachete se cere 0 Iringhie 
80-100 stinjeni, iar calibrele lOr sa Ii< 
6 linii pentru 0 urcare, 9 linii pe 
du-te-vino, 12 linii pentru 3 sau 4 
plasari si 15 linii pentru 4 sau 6 ori 
constata ca pe masura ce miirim 
marul de motoare, calibrul lor se ma, 
pentru a realiza un impuls sporit. 

Cind sint montate mai multe rachel 
,jurul tubului, care trebuie sa fie ma 
zistent, consolidarea lor se face pri, 
lipire atenta, prin legare cu sfoara, ~ 
care se infa~oara hirtie unsa cu clei. 

o racheta interesanta - spunem 
- destinata transportului unei can 
mai mari de artificii este racheta des, 
la pagina 99 ~i intitulata .. Balul 
Mercuri". 

Se compune din doua motoare (1 , 
7). mOrJ.tate in unghi, a~a cum suger 
figura. In partea de jos sint legate I, 
petele unei baghete (2, fig. 7) in regil 
"gituiturii". 

Partile superioare ale motoarelo l 
unesc prin fixare pe 0 coada mai gr 
(3, lig. 7) cu rolul de a tine echilibr 
cele doua motoare. 

innadirea (4, lig. 7) se monteaza ir 
lui cozii ~i camara ei trebuie sa CO l 
artificii egale in greutate cu unul din 
toare. 

Se observa ca avem de-a face cu , 
cheta cu 0 singura treapta, prevazut 
doua moloare. 

Pentru asigurarea zborului mota 
trebuie pornite simultan, aprine 
lacindu-Se de Iii mijloc prin 1010 
unui litil comun (5, fig. 7). 

Aprinderea artiliciilor din camari 
face primind locul printr-un fitil (6 
7). montat la unul din motoare. 

Am tinut sa prezentam acest tip d 
cheta pentru a scoate in evidenta i 
niozitatea montajului care reali2 
zborul rachetei cu 0 treapta prin a 
derea simultana a doua motoare, ti 
montaj pe care, nu I-am mai gasit 
semnat in istoria constructiei rachE 
pina la acea data, la noi. 

SIMULAlORUE :FSR iN CONDITII DE VITEZA REA 
Programul pentru calculator personal 

prezentat in numarul trecut permite si
mularea ~i implicit antrenamentul sporti
vilor pentru 0 cursa de navomodele deo
sebit de pretentioasa sub aspectul pilo
tajului. Ne inchipuim deci cu cM promp
titudine au lost transcrise instructiunile 
in memoria calculatorului, cu cita ne
rabdare s-a dat apoi comanda "RUN" de 
lansare in executie a programului.. 

Pe ecran apare un text care solicita 
.. timpul de intirziere". Concurentii fami
liarizati cu cursele simulate, in particular 
cu cea din clasa F3 (vezi MODELISM 
3/ 1987). ~tiau ca viteza navomodelului va 
f i cu atit mai mare cu cit timpul de in
ti rziere este mai mic. Au introdus deci 0 , 
viteza maxima adica, si iata programul 
porn it, cu liniuta ce reprezinta navomo
delul pilotat gonind catre baliza din 
stinga. Gonind? Sa lim serio~i, abia se 
tira~te! Am ~i rasturnat-o la primul viraL 
cine sa-si inchipuie ca asta e~te treapta 
maxima de viteza si ca dupa ce merge ca 
melcul, mai trebuie inca incetinit pentru 
a putea schimba directia l Luam deci 
barca de salvare, care ne pune ~i ea 
rabdarea la incercare, 0 readucem apoi 
la locul ei de Iinga ponton, repornim in 
cursa. Conducind atent, constatam ca 
avem nevoie de 120 ... 130 secunde pen
tru a parcurge un tur, tur care in condi
tiile unui concurs de nivel national se 
acopera in doar 35 ... 40 de secunde. Hm .. 
programul 0 Ii bun, poate doar pentru 
copii. Si aceia incepatori! 

Oare nu se poate face nimic? Argu
mentul ca aceasta este viteza de calcul a 
lui HC-85 sau a lui ZX-SPECTRUM 0 Ii el 
real, dar nu ne satisface. Ei bine, timpul 
de parcurgere a traseului se poate 
scurta, chiar pina la vreo 30 de secunde 
per tu r 

Sa ne gindim putin cum functioneaza 
c:a,cu latorul EI Drtmeste un program 

orrienesc de exprimare ~i departe de mo
dul de operare al calculatorului. La co
manda "RUN", calculatorul va parcurge 
instructiunile una dupa alta, efectuind, 
pentru fiecare instruc\iune, doua ope
ratii distincte: mai intii,. instructiunea 
este "interpretata", adica tradusa din 
limbajul BASIC in limbaj-masina; apoi 
este executata. Ce ar fi daca am oleri cal
culatorului instructiunile direct in lim
baj-ma~ina? Timpul alectat interpretarii 
ar dispiirea, implicit viteza de lucru a 
acestuia ' (deci ~i viteza de deplasare a 
navomodelului nostru) ar creste de 4 ... 6 
ori. Exact ce ne trebuie! Atita doar ca 
scrierea unui program in limbaj-masina 
este 0 treaba foarte complicata, iar intro
ducerea programului in calculator de 
asemenea intrucit programul in limbaj
ma~ina este considerabil mai lung, fi~ 
carei instruciiuni (complexe) din BASIC 
corespunzindu-i 0 succesiune de instruc
tiuni (elementare) in limbaj-masina. 

Transcrierea globala, Inalnte de exe
cuiie, a programului BASIC in limbaj
ma~ina poate Ii realizata insa ~i de catre 
calculatorul insu~i, prin intermediul unui 
program utilitar, numit COMPILATOR. 
Acest program trebuie sa se aile inciircat 
in memoria calculatorului alaturi de pro
gramul "de transcris" (in practica intot
deauna se incarca mai inti! compilatorul 
si apoi programul de compilat), Progra
mul de compilare se pune in func\iune 
printr-o comanda speciala si el va elec
tua opera\ia de transcriere, stocind pro
gramul rezultat in limbaj-ma~ina in zona 
ramasa libera din memorie. La incheie
rea acestei opera\ii, care dureaza cam 
20 ... 30 de secunde, utilizatorul are in me
moria calculatorului doua programe pe 
care Ie poate rula: cel initial, in BASIC, 
care se poate lansa in executie prin co
manda "RUN", precum si pe cel rapid , 
c_o_~~iJ a:~ _c_~~~_ se lanseaza cu 0 al ta co-

, grame de compilare. Gele utile pentru pro
gramul nostru trebuie . sa indeplineasca 
doua condi\ii, anume sa lunc\ioneze in 
"virgula mobila" si sa accepte "vectori". 
Autorul a lolosit compilatorul FULL 
COMPILER V 1.1:48K RAM - Martin Le
wis 1983, prod us de lirma SOFTEK FP 
(din care un exemplar exista ~i la redac
tia revistei). 

in cazul in care se doreste utilizarea 
acestui compilator se vor e/ectua, dupa 
pornirea calculatorului, in succesiunea 
de mai jos, urmatoarele opera\ii: 
, a) CLEAR 40000. 

b) LOAD "COMPILER" urmat de EN
TER. 

c) Se porne~te banda pe care este in
registrat compilatorul si se incarca 
acesta in memorie. 

d) Ca raspuns la intrebarea aoestuia 
daca programul de com pilat se in
cheie inainte de locatia 40000 se 
raspunde apasind tasta "Y" urmata 
de ENTER. 

e) NEW apoi ENTER. 
f) LOAD "nume program FSR". 
g) Se reporneste banda si se incarca 

programul nostru. 
h) CLEAR, 
i) RANDOMISE USR 59300, comanda 

care lanseaza in execu\ie operatia 
de compilare. 

j) Se asteapta incheierea operatiei de 
compilare. 

h) RANDOMISE USR 40 000, comanda 
care lanseaza in executie progra
mul compilat. 

in legatura cu lolosirea ' compilatoru
lui, citeva observatii: 

- Programul nu se mai poate intre
rupe, in cursul deslasurarii sale, prin co
manda BREAK. Pentru a-I putea totusi 
intrerupe, s-a introdus instructiunea 556 
care opreste deslas urarea cu rsei la 
apasarea tastei 0 (zero 1 

poda, probabil datonta unor greseli 
terne de compilare. Astfel la prima 
manda de plecare a barcii de salvare 
dreapta, aceasta nu porneste de la I 
ei, ci din col\ul din stinga-jos al ecr, 
lui. Pilotata insa de acolo si pina la n 
modelul in pana, adusa apoi la lOCI 
normal, programul reintra in regim 
rect de lunctionare. Daca insa ap, 
alte "anomalii", opera\ia de compilar 
poate relua . 

- Viteza de parourgere a unei 
scade in cazul programului com 
pina la circa 25 .. . 30 de secunde. Est 
acum prea repede? Utilizind, cu rea 
los de data aoeasta, "timpul de i 
ziere", viteza se poate regia tinind 
de laptul ca pentru liecare unitate a 
gata durata de parcurgere a unei tur 
mareste cu circa 1,5 ... 2 secunde, 

Programul 0 data compilat se p 
rula de mai multe ori, pornindu
liecare data cu comanda RANDO~ 
USR 40000. 

Cursa dureaza, conlorm regulamE 
lui NAVIGA, 30 de minute plus timpl 
completare a ultimei ture de catre n 
modelul pilotat de noi. Daca se dOl 
modilicarea acestui timp, aceasta 
poate realiza modificind in instru 
nea 815 valoarea 1800 (30 de mi 
exprimat in secunde) cu valoarea d< 
Pentru aceasta, dupa i ncarcarea pre 
mului in memoria calculatorului , se 
din nou instructiunea 815, se da Et-. 
~i apoi lie "RUN", fie se lanseaza co 
latorul. Evident, timpul nu se poate 
dilica pe programul dej a compi lat. 

Sa dam deci comanda RANDOl 
USR 40000 si sa ne lansam in c 
Oare se vor mai gasi si acum sp' 
care sa se piing a la antrenament ca 
gramul este prea lent? La viteza ace 
vom mai reusi sa intrecem navomod 
pi lotate de calcu latQr? La un p 
loarte atent. se Doate l Incercat i ' 

Fig·6 Fig7 

Programul pentru calculator personal 
prezentat În numărul trecut permite si
mu larea ş i impli cit an tren amentul sporti
vii ar pentru o cursă de navomodele deo
sebit de pretenţioasă sub aspectu l pilo
tajulu i. Ne Închipuim deci cu cită promp
litudine au fost transcrise instrucţiunile 
in memoria calculatorul ui, cu cîtă ne
rabdare s-a dat apoi comanda "RUN" de 
lan sare În execuţ ie a programulu i .. . 

Pe ecran apare un tex t care solicită 
.timpul de Întîrzi ere". Concu renţ ii fami

li a r izaţi cu cursele si mulate, În particu lar 
cu cea di n clasa F3 (vezi MODELI SM 
3/ 1987), ştiau că viteza navomodelului va 
fi cu at ît mai mare cu cît tim pul de În
tîrziere este mai mi c. Au in trodus deci 0 . 
viteza maximă adică, şi i ată prog ramul 
porni t, cu li niuţa ce reprezintă navomo
delul pi lotat gonind către bal iza din 
stînga. Gonind? Să f im seri oşi, abia se 
tîrăşte ! Am şi răsturnat-o la primul viraj , 
cine să-şi Închipu ie că asta eşte treapta 
maximă de viteză ş i că după ce merge ca 
melcu l, mai trebuie Încă Încetinit pentru 
a pu tea schimba direcţi a! Luăm deci 
barca de salvare, care ne pune şi ea 
răbdarea la Încercare , o readucem apoi 
la locul ei de lîngă ponton , reporn im În 
cursă. Conducînd atent , constatăm că 
avem nevoie de 120 ... 130 secunde pen
tru a parcurge un tur, tur care În condi
ţiil e unui concu rs de nivel naţ iona l se 
acoperă În doar 35 ... 40 de secunde. Hm .. 
programul o fi bun, poate doar pentru 
copii . şi aceia Începător ji 

Oare nu se poate face nim ic ? Argu 
mentul că aceasta este viteza de calcul a 
lui HC-85 sau a lui ZX-S PECTRUM o fi el 
real. dar nu ne sat isface. Ei bine, timpul 
de parcurgere a traseului se poate 
SCU r1a. chiar pînă la vreo 30 de secunde 
per tur 

Sâ ne g indim puţin cum funcţionează 
- ~ cu a arul EI orrm este un program 
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om enesc de exprimare şi departe de mo
dul de operare al ca lculatoru lui. La co
manda "RUN", calculatoru l va parcurge 
instrucţ i unile una după alta, efectu înd, 
pentru fi ecare inst rucţiu ne, două ope
raţii distincte: mai Întîi,. i nst rucţ iunea 
este "inte rp retată", adică tradusă din 
limbajul BASIC În limbaj-maş i nă; apoi 
este executată. Ce ar fi dacă am oferi cal
culatoru lu i i nstrucţiun ile direct În lim
baj-maşină ? Timpul afectat interpretă ri i 
ar dispărea , implicit viteza de lucru a 
acestuia ' (deci şi vi teza de deplasare a 
navomodelul ui nostru ) ar c reşte de 4 ... 6 
ori. Exact ce ne trebuie! Atîta doar că 
scrierea unui program În limbaj-maşină 
este o treabă foarte com plicată, iar in tro
ducerea programului În calculator de 
asemenea Întruc ît programul În limbaj
maşină este considerabil mai lung, fi e-: 
cărei instrucţiu ni (complexe) din BASIC 
corespunzÎndu-i o succesiune de instruc
tiuni (elementare) În lim baj-maş ină 

Transcrie rea globala, Inarnte de exe
cuţie, a program ului BASIC În limbaj
maşină poate fi rea l i zată Însă şi de c ătre 
calculatorul Însuşi, pri n interm ed iul unui 
progra!11 utili tar , numit COMPI LATOR. 
Acest program trebuie să se afl e Î ncărcat 
În memoria calculatorului alături de pro
gramu l "de transcris" (î n practi că Întot
deauna se Încarcă mai Întîi com pi latorul 
şi apoi programul de compi lat) . Progra
mul de compilare se pune În funcţiune 
printr-o coman dă specială şi el va efec
tua operaţ ia de transcriere, stoCÎnd pro
gramu I rezultat În li mbaj-maş ină În zona 
rămasă libe ră d in memorie. La Încheie
rea acestei operaţ ii, care durează cam 
20 .. . 30 de secunde, utilizat oru l are În me
moria cal cul atorului două prog rame pe 
care le poate rula: cel iniţial , În BASIC, 
care se poate lansa În execuţie prin co
manda "RUN" , precum şi pe cel rapid. 
com~~lat~ _c_a~~~ se lansează cu o altă co-

Fig.8 

fig . 4). De ele se leagă , În continuare, o 
sfoară (11, fig. 4) de 8-10 degete, care la 
rîndui ei se leagă de toarta (5, fig. 5) de 
sîrmă a conteinerului, nu Înainte de a 
se monta o rondea de carton (12, fig. 4) , 
care va avea rolul de protector al pa
raşutei. 

Pentru catapultare, În partea superi
oară a motorului , În cămară (9, fig. 3) se 
montează declanşatorul paraşutei (13, 
fig. 4), care constă În Înlocuirea compo
z i ţiei artificiilor (2, fig . 3) cu praf de 
puşcă şi fi re de fitil. 
Aşezarea În cămară se face' punînd 

deasupra declanşatorului paraşutei (13, 
fig . 4) contei neru l (3, fig. 4) şi peste el 
protectorul paraşutei (12, fig. 4) , şiretu
riie În formă de melc, peste care se aşa zi'. 
paraş uta. 

Se fixează apoi "conul" de hîrtie (11, 
fig . 3), care nu se Încleiază, ci se fixează 
de aşa natură Încît să se desprindă În 
momentul catap ultări i sistemului contei
ner - paraşută . 
Această montare se realizează numai 

atunci cînd sînt planificate lansările. Alt
fel, paraşuta şi şireturile se "boţesc" şi Îşi 
"pierd din elasticitate" . 

Ceea ce impres i onează prin moderni
tate este utilizarea declanşatorului şi a 
protectorului paraşutei, ca şi montarea 
paraşutei ş i a suspantelor sale ase
mănătoare cu ceea ce se practică azi În 
rachetom odele. 

În fi gura 5 am sugerat lansarea, zborul 
pe traiectorie, catapultarea sistemului 
conteiner-paraşută şi apoi plutirea car
telu lu i. 

Artif ici ile la care se folosesc rachete 
fără coadă şi Înnădirea sînt descrise la 
pagina 123 cu denumirea de "Foc pe frîn
ghii sau zmei". 

Alunecarea rachetelor pe o funie, fi
xată la caaete, experienţă cunoscută din 

, grame de compilare, Cele utile pentru pro
gramul nostru trebuie . să Îndeplinească 
două cond iţii, anume să funcţioneze in 
"virgulă mobilă" şi să accepte "vectori". 
Autorul a folosit compilatorul FULL 
COM PILER V 1.1:48K RAM - Martin Le
wis 1983, produs de firma SOFTEK FP 
(din care un exemplar există şi la redac
ţia revistei). 

În cazul in care se do reşte utilizarea 
acestu i compilator se vor efectua, după 
pornirea calculatorului , in succesiunea 
de mai jos, următoarele operaţ i i: 

a) CLEAR 40000 . 
b) LOAD "COMPILER" urmat de EN

TER. 
C) Se porneşte banda pe care este in

registrat compilatorul şi se incarcă 
acesta i n memorie. 

d) Ca răspu ns la intrebarea acestuia 
dacă programul de compilat se in
cheie inainte de l ocaţia 4~0 0 0 se 
răspu nde apăsind tasta "Y" urmată 
de ENTER. 

e) NEW apoi ENTER. 
f) LOAD "nume program FSR". 
g) Se reporneşte banda şi se incarcă 

prog ramu l nostru . 
h) CLEAR. 
i) RANDOMISE USR 59300 , comandă 

care lansează in execuţie operaţia 
de compilare. 

j) Se aşteaptă incheierea operaţ iei de 
compilare. 

h) RANDOMISE USR 40000 , comandă 
care lansează În execuţie progra
mul compilat. 

in leg ătură cu folosirea' compilatoru
lu i, cîteva observaţii: 

- Prog ramul nu se mai poate intre
rupe, in cursul desfăşurării sale, prin co
manda BREAK. Pentru a-I putea totuşi 
intrerupe, s-a introdus instrucţiunea 556 
care opreşte desfăş urarea cursei la 
apăsarea tastei 0 (zero' 

se s 

in acest scop se la un tub de 
(1, fig. 6) prin care se trece sfoara (; 
6) şi de care s-a lipit un motor pentru 
care Într-un singur sens, sau două 
toare (3, fig. 6) cînd dorim o mişca l 
du-te-vino, montate În paralel şi În 
opus. 

Pornirea motorului se face cu fitil 
fig. 6), iar revenirea cu ajutorul fiti lui 
fig. 6), care transmite arderea de 1, 
mul motor la cel de-al doilea. 

Ce este nou În această realizare 
montarea acestui mijloc reactiv 
sfoara unui zmeu , putindu-se execu' 
2 sau 3 ori mişcarea de du-te-vino. 

Precizăm că pentru montarea 
multor rachete se cere o frÎnghi, 
80-100 stînjeni, iar calibrele Iar să f 
6 linii pentru o urcare, 9 linii p 
du-te-vino, 12 linii pentru 3 sau ' 
plasări şi 15 linii pentru 4 sau 6 OI 
constată că pe măsură ce mărim 
mărul de motoare, calibrul lor se mii 
pentru a realiza un impuls sporit. 

Cînd sînt montate mai multe rachE 
. jurul tubului , care trebuie să fie mi 
zistent, consolidarea lor se face pr 
lipire atentă , prin legare cu sfoară, 
care se Înfăsoară hîrtie unsă cu clei. 

O racheta interesantă - spunen 
- destinată transportului unei cal 
mai mari de artificii este racheta de! 
la pagina 99 şi Intitulată "Bălu 
Mercur!". 

Se compune din două motoare (' 
7) , mon,tate În unghi, aşa cum suge 
figura. In partea de jos sînt legate I 
petele unei baghete (2. fig. 7) În reg 
"gÎtuiturii". 

Părţile superioare ale motoarele 
unesc prin fixare pe o coadă mai g 
(3, fig. 7) cu rolul de a ţine echilib 
cele două motoare. 

Înnădirea (4, fig . 7) se montează Î 
fui cozii şi cămara ei trebuie să ce 
artificii egale În greutate cu unul dir 
toare. 

Se observă că avem de-a face cu 
chetă cu o singură treaptă, prevăzu 
două motoare. 

Pentru asigurarea zborului motc 
trebuie pornite simultan, aprin 
făcîndu-se de la mijloc prin folc 
unui fitil comun (5, fig . 7). 

Aprinderea artificiilor din cămar 
face primind focul printr-un fitil (t 
7), montat la unul din motoare. 

Am ţinut să prezentăm acest tip ( 
chetă pentru a scoate În ev i denţă 
niozitatea montajului care reali 
zborul rachetei cu o treaptă prin I 
derea simultană a două motoare, t 
montaj pe care, nu l-am mai găsit 
semnat În istoria construcţiei rach 
pînă la acea dată, la noi. 

poda. probabil datonta unor greşel 
terne de compilare. Astfel la prima 
mandă de plecare a bărcii de salvan 
dreapta, aceasta nu porneşte de la 
ei , ci din colţul din stinga-jos al ecr 
lui. Pilotată insă de acolo şi pină la r 
modelul in pană , adusă apoi la loc 
normal, programul reintră În regim 
rect de funcţionare . Dacă insă ap' 
alte "anomalii", operaţia de compilal 
poate relua. 

- Viteza de parcurgere a unei 
scade in cazul programului COrT 
pină la circa 25 ... 30 de secunde. Est 
acum prea repede? Utilizind, cu re, 
las de data aceasta, "timpul de 
ziere" , viteza se poate regla ţinind 
de faptul că pentru fiecare unitate a 
gată durata de parcurgere a unei tu 
măreşte cu circa 1,5 .. . 2 secunde. 

Programul o dată compilat se p 
rula de mai multe ori, pornindu
fiecare dată Cu comanda RANDOr 
USR 40000 . 

Cursa durează, conform regulam, 
lui NAVIGA, 30 de minute plus timpI 
completare a ultimei ture de către r 
modelul pilotat de noi. Dacă se do 
modificarea acestui timp, aceast, 
poate realiza modificind În instrL 
nea 815 valoarea 1800 (30 de m 
exprimat in secunde) cu valoarea d, 
Pentru aceasta, după incărcarea p" 
mului in memoria calculatorului, se 
din nou instrucţiunea 815, se dă H 
şi apoi fie "RUN", fie se lansează ce 
latorul. Evident, timpul nu se poate 
difica pe programul deja compilat. 
Să dăm deci comanda RANDOI 

USR 40000 şi să ne lansăm i n c 
Oare se vor mai găsi ş i acum sp 
care să se plingă la antrenament că 
gramul este prea lent? La viteza aCE 
vom mai reuşi să intrecem navomoa 
pil otate de calculatQr? La un p 
foarte atent se ooate' Incercat 
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E.x.s:a Impresia aproape generalii 
2..J'ol'ehi culul rutier inzestrat cu 

;'0" cu ardere internii, in diferi
e sa e ipostaze - automobil, au
i2 on, autoutilitarii ~ . a . m.d. -, 
! "\ascut 0 datii cu primii ani ai 
c:; el i. Totu~i, in 1900 el impli
se deja 14 ani. EI nu a fost rezulta-

,,'lei descoperiri intimpliitoare, 
a cumul at experienta ~i inteli
~a lehni cii a peste douii secole 
activilate neintreruptii dedicatii 

es ei idei. 
-ceputurile dateazii din 1678, 

rancezul de origrne olandezii 
rO 'land Verbi est a construit pri

u autovehicul cu aburi. Ulterior, 
., contributia ul10r oameni pasio
: cum au fost italianul Grimaldi, 
r; ezul Isaac Newton, francezul 
! - 5 Papin, scotianul James Watt, 
~ cezul Joseph Cugnot, romanii 
r Iru Viisescu, Nicolae lIiescu ~i 
~ an Vuia, motorul autovehiculu-
eu aburi a fost imbuniitiitit conti
~ in 1828 Gurney construie~te 

omnibuz cu aburi", care, trep
L ' i giise~te locul in peisajul coti
a.- in 1838 pe ~oselele Marii Brita

Clrculau 100 de astfel de vehi-
e desti nate transportului in co

L. '" prezenta lor fiind semnalatii ~i 
orumurile din Germania, Franta, 

a:e e Unite ale Americii sau Italia. 
a doua jumiitate a secolului al 
-,ea aparitia motoarelor cu ar-

• re Interna din ce fn ce mai perfec
I-ate $i implicit a autovehicule
r dotate cu astfel de motoare a 
c~ ca interesul pentru ele sa 
-da treptat datoritii, in primul 
~ rentabilitiitii reduse. Cu toate 
estea all mai fost momente, epi
a ce desigur, cind au captat aten
I publicului: in 1906 un automo-

cu aburi construit de americanul 
-- ey stabilea recordul mondial 
I tezii cu 195 km/h, iar in 1946 
a an Vuia fiicea demonstratii re-
:e cu un automobil "Pan hard" 
:st cu un generator de presiune 
'emperaturii inaltii conceput de el 

I ci iva ani in urmii. 
.'.otorul cu ardere internii, chiar 

Ica nu era mai "tiniir" decit cel cu 

aburi - in lbtSU olandezul Christian 
Huygens constrUise un motor care 
utiliza praful de pu~cii -, totu~i 
constructorii lui nu giisiserii multii 
vreme 0 solutie cqnstructivii adec
vatii, nici un combustibil eficient ~i 
u~or de minuit. Abia in 1799, prin 
descoperirea fabriciirii gazului de 
iluminat de ciitre francezul Philippe 
Lebon, a apiirut un combustibil cu 
certe/ calitiiti care putea fi utilizat cu 
succes in cercetiirile din acest do
meniu. incepind cu Philippe Lebon, 
urmat de Rivaz (1807), Etienne Le
noir (1860) - acesta din urmii auto
rul primului motor cu ardere internii 
care folosea elemente pe care Ie 
regiisim, in, forme imbuniitiitite, la 
motoarele cu ardere internii con
temporane: alimentarea prin su
papii, culbutorul,. carburatorul cu 
flotor, avansul la aprindere' - au 
fost fiicuti p!.l~i uria~i spre materiali
zarea lui. In 1862 inginerul Al
phonse Beau de Rochas contribuie 
esential 'Ia imbuniitiitirea motorului 
cu ardere internii prin enuntarea 
principiului celor 4 timpi in functio
narea motorului (admisiune, com
presiune, ardere, evacuare) pe care 
in 1876 II aplicii germanul Nikolaus 
Otto, construind un motor alimen
tat cu gaz, Aces~a va realiza peste 
doi ani, in 1876, in col abo rare cu Al
phonse Beau de Rochas, primul 
motor cu benzinii. 

Firesc, aparitia motorului cu ar
dere internii, mai inlii folosind drept 
combustibil gazul , iar mai apoi ben
zina, a avut consecinte de nebiinuit 
in dezvoltarea transportului rutier ~i 
mai tirziu a celui aerian, naval sau 
feroviar. 

Primul automobil cu motor cu ar
dere internii a fost construit in 1863 
de Etienne Lenoir~ Combustibil: ga
zul de iluminat. In iulie 1886 Carl 
Benz ~i in august Gottlieb Daimler 
au experimentat, fiecare, vehicule 
actionate cu motoare cu benzinii, 
acest an fiind considerat in istoria 
tehnicii ca cel de na~tere a 
striimo~ului automobilului contem
poran. 

-nobl c oe,z. a 'aD lea ce' r a 
americanii "Oldsmobile '" . Catego
ria din care fiicea parte acesta din 
urmii a ci~tigat cu rapiditate adepti 
in Romania, incit in 1912 existau 
mai multe firme pentru comerciali
zarea automobilelor, autocamioa
nelor, pieselor de schimb, uleiuri
lor, anvelopelor ~i benzinei, pentru 
asigurarea asistentei tehnice nece
sare intretinerii autovehiculelor in 
circulatie. Amintim citeva firme mai 
mari : Societatea "Leonida & Cia", 
Autogarajul "Ed. de Burbure de We
sembeck" , "Royal Garage", Auto
garajul "Rieber", "Jacques Pauc
ker. Birou tehnic", care asigurau re
preze~tanta .u~or fabrici c~,m erau : 
"Ford, "Unlc, "Mercedes, "Dar
kopp" sau "Lloyd". Pe lingii acestea 
ele mai puneau in vinzare modele 
produse de firmele "Fiat"",Panhard
Levassor", "Berliet", "Napier", "Sto
ewer", "Delaunay-Belleville". ..Re
nault .. , "MinerVa, "Peuoeot .. , 
"Mors", "lancia", "Austin", "Char
ron", ' "Darracq", "Itala", anvelope 
"Michelin" ~i "Continental", mag
netouri "Eisemann" ~i "Bosch". Ele 
aveau reprezentante ~i statB de 
benzinii in toate localitiitile mai im
portante din tarii. 

Preienta tot mai accentuatii a au
tovehiculelor rutiere in viata de zi 
cu zi, mai intii ca automobile de 
agrement, ulterior~i ca autovehi
cule utilitare, a focalizat atentia teo
reticienilor ~i practicienilor militari, 
care au sesizat aproape imediat 
atributele esentiale ale acestora: 
eficienta (posibilitatea de a trans
porta cantitiiti sporite de arma
ment, munitii, echipament, subzis
tente sau de a depla.sa trupele, mai 
rapid, mai ieftin) ~i mobilitatea (dis
paritia traseelor fixe care incorse
tau transportul feroviar). 
Speciali~tii militarl romani, re

ceptivi la noutiitile tehnice apiirute 
pe plan mondial, au propus Minis
terului de Riizboi de la Bucure~ti 
adoptarea noului mijloc de trans
port ~i inzestrarea unitiitilor "cu au
tomobile care, din punctul de ve
dere al intretinerii, sint mai avanta
joase, iar in caz de riizboi aduc ser
vicii mai insemnate decit triisurile". 
Ca urmare, la 1/13 aprilie 1908 legea 
pentru organizarea armatei preve
dea infiintarea trupelor de comuni
catii in componenta ciirora se afla ~i 
o sectie de automobile. Diversifica
rea mijloacelor tehnice a impus or
ganizarea unei companii de specia
litiiti (transformatii la 26 aprilie/9 
mai 1913 in batalion de specialitiiti), 
care a inclus in organica sa sectie 
de automobile ~i motociclete. 

Dacii pinii in 1912 inzestrarea a 
vizat in special automobile - ~i nu
mai intimpliitor autocamioanele -, 
avinq, totodatii, un caracter spora
dic, la 18/30 iunie 1912 Ministerul de 
Riizboi roman a anuntat cii va orga
niza 0 licitatie pentru obtinerea mij
loacelor tehnice in vederea infiin
tiirii unui "serviciu de automobile 
militare" destinat transportului 
subzistentelor ~i materialulUi de 
riizboi. Au raspuns. apelului firmele 
"Bussing", "Berliet", "D.A.A.G.", 
"De Dion-Bouton", "Mannesmann
Mulag", "N.A.G.", "Peugeot", "Re
nault" ~i "Saurer". licitatia a fost 
precedatii de doua verificiiri ale ca
mioanelor prezentate: una in timpul 
manevrelor armatei romane (20 
septembrie/3 octo'Tlbrie - 26 sep
tembrie/9 octombrie) $i cealalta or
ganizatii peste 0 luna, dar, din 
cauza preturilor mari, Ministerul de 
Riizboi nu a incredintat comanda 
nici uneia din firmele amintite. 
Peste citeva luni insii 0 oferta avan
tajoasa a firmei austriece "Adler" 
a determinat conducerea armatei 
romane sa achizitioneze la 5/17 ja
nuarie 1913 30 de autovehicule. In
zestrarea a sporit treptat, incit ar
mata romanii a mobilizat cu prilejul 
campaniei din 1913 40 de autoca
mioane. 20 automobile $i 30 moto-

e e '9:)' :J'oc~s::le 'an r 

"Daimler 0 orengese.lsc aft · c . 
Bad Can nstatt (azl cart ier al Stul 
tgart-ului) , des pre care detinem In 
formatia, deocamdata neconfir 
matii de documentele de arhiva , c 
a apartinut armatei rOlOlane pin 
spre sfir~itul primului deceniu al se 
colului nostru, cind a fost vindu 
morii "Herdan" din Bucure~ti. lJI 
autovehicul construit intr-una di l 
primele fabrici de autovehicule fon 
data 'de unul din pionierii construe 
tiei de autovehicule cu motor cu al 
dere interna: Gottlieb Daimle 
(1834-1900). 

Inginerul Gottlieb Daimler a ab 
solvit in 1859. $coala Politehni c; 
din Stuttgart. In 1859-1861 a lu 
crat la 0 fabricii de armament dil 
Alsacia, in 1861-1863 Ja 0 fabric; 
de locomotive din Marea Britan ie 
ca din 1863 sa revinii pe piimint ger 
man, angajindu-se la firma "Deutz' 
Apreciat pentru calitatile sale, el VI 

fi promovat pinii in postul de direc 
tor tehnic al fabricii, functie pe can 
o va indeplini pina in anul 1882. Aie 
a avut prilejul sa cunoasca ~i sa co 
laboreze cu inginerii Nikolaus Oltl 
~i Wilhelm Maybach. Din 1882 infiil 
teazii la Bad Cannstatt un atelie 
propriu, fiind sprijinit in activitate; 
sa de inginerul W. Maybach , car~ I 

consimtit sa colaboreze cu el. 1m 
preunii - W. Maybach inscrie i l 
dreptul numelui sau conceptia ~ 
realizarea carburatorului cu ji 
cloare ~i camera de nivel constant, 
radiatorului cu ventilator ::;i pompl 
de apa -, lucreazii la imbunatatire< 
niotorului cu ardere interna, reali 
zind in 1883 un motor in 4 timpi CI 
aprindere incandescenta, iar i l 
1885 un motor monocilindric de 0, 
CP la 700 rot/min, ultimul folosit I; 
echiparea primei motociclete dir 
lume . 

Dupa experimentul incheiat CI 
succes in anul 1886, Gottlieb Daim 
ler introduce 0 serie de pertec 
tionari ale motoarelor ~i automobi 
lelor construite de el - magnetoLJ 
de joasii tensiune conceput de Ro 
bert Bosch (1897) .. anvelope $i ca 
mere de aer (1898), radiatoare CI 
pompa de apii, cutie de viteze CI 
patru trepte (1899), motor cu patn 
cilindri, sporirea turatiei de la 650 I. 
1 000 rot/min ~.a. - construind au 
tovehicule din ce in ce mai modem 
~i mai puternice. Firma "Daimler 
intra in istoria automobilului $i pen 
tru 0 serie de prioritati: in 1899 reali 
zeaza primul ~asiu cu un desen ori 
ginal, fundamental diferit de cel a 
trasurilor, in 1900 un automobil so 
cotit de speciali::;ti ca prototipul au 
tomobilului modern (un "Merce 
des", nume devenit apoi celebru , dl 
35 CP, 80 km/h), in 1903 primul au 
tomobil de sport. Firma "Daimler 
nu s-a limitat doar la construc 
tia automobilelor. Ea a produs i l 
1898 primul camion de 1,5 t ::;i pri 
mul autobuz , cu marca "Daimler' 
pe care le-a perfectionat in anii ur 
matori. Unul din acestea a fost mo 
delul fabricat in 1901 ce incorpor. 
multe din noutiitile apiirute pe pial 
mondial sau concepute pe plan$e 
tele proiectantilor uzinei. 

Camionul dispunea de un mote 
cu 4 cilindri ce dezvolta 14 CP la 
turatie de 720 rot/min, riicirea mota 
rului efectuindu-se prin intermediL 
unui radiator cu apa. Cutia de vitez 
avea 4 trepte transmitind mi::;carec 
spre deosebire de tipurile primar 
prevazute cu lanturi, printr-un a 
cardanic, spre doi tamburi instalal 
pe rotile din spate. Postul de con 
ducere era descoperit, iar volanL 
pe dreapta. Spre deosebire d, 
~asiu, fabricat din metal, rotile eral 
din lemn , suprafata de rulaj fiinl 
acoperita cu cite 0 banda de cau 
ciuc. Frina (numai de mina l 
actiona prin doi saboti doar asupr. 
exteriorului rotilQr din spate. Sus 
pensia era asigurata de 4 arcul 
foaie. 

.1 ~ 

~ s~ă mpres ia aproape genera l ă 
8J' .. e iculul ru t ier Înzestrat cu 

:'~r cu ardere internă, În diferi
e sa e ipostaze - automobil , au
:.a on, autoutiiitară ş . a . m .d. -, 
, ,ascut o dată cu p rimii an i ai 
;:::; u 1. Totuşi , În 1900 el Împli
ie deja 14 ani. EI nu a fost rezulta-

~ el descoperiri Întîmplătoare, 
a cumulat expe rienţa şi inteli

~'a tehni că a peste două secole 
~ Ivi tate neîntreru ptă d edicată 

as e idei. 
. eputuri le d atează din 1678, 
-~ ran cezul de ori gfne olandeză 
'0 and Verbiest a construit pri
_ autoveh icul cu aburi. Ulterior, 

contribuţ ia ul"\o r oameni pasio
: cum au fost italianul Grimaldi, 
; ezul Isaac Newton, francezul 
,'" s Papi n, scoţ ianul James Watt , 
"cezul Joseph Cugnot , românii 
• ~ ru Văsescu, Nicolae Iiiescu şi 
;:" Vu ia, motorul autovehiculu-

u aburi a fost Îmbu nătăţit conti
' J i n 1828 Gurney construieşte 

omnibuz cu aburi", care, trep
'- 1 găseşte locul În peisajul coti

~~ i n 1838 pe şoselele Marii Bri ta
rcu lau 100 de astfe l de vehi

il destinate tran sportului În co
prezenţa lor fiind semnalată şi 

j mu rile d in Germania, Franţa, 
.:;~e e Unite ale Americii sau Italia. 

a doua jumătate a secolu lui al 
ea aparitia motoarelor cu ar

,'e Interna Om cem ce mai perfec
,"ate şi impl icit a autovehicule
, dotate cu astfel de motoare a 
_ ~ ca interesul pentru ele să 
adă treptat d at ori tă , În primul 
~ rentab i lităţ ii reduse. Cu toate 
:'S ea aII ma i fost momente, epi
:: ce desigur, cînd au captat aten-

pJblicu lui: În 1906 un automo
CJ aburi construit Oe americanul 

an ey stabilea recordul mondial 
• teză cu 195 km/h, iar În 1946 

a an Vu ia făcea demonstraţii re-
:e cu un automobil "Panhard" 
:a cu un generator de presiune 
'e perat ură Înaltă conceput de el 
c- Iva ani În urmă, 
• torul cu ardere internă, chiar 
că nu era mai "tînăr" decît cel cu 

aburi - in lb~U olanOezul Christ ian 
Huygens constrUise un motor care 
ut il iza praful de puşcă -, totuşi 
constructorii lu i nu găsiseră m ultă 
vreme o sol uţ ie constructivă adec
vată, nici un combust ibil ef ic ient ş i 
uşor de mÎnu it. Ab ia În 1799, prin 
descoperirea fabricării gazului de 
iluminat de c ătre francezul Phi lippe 
Lebon, a apărut un combustibil cu 
certe, c ali tăţi care putea fi utilizat cu 
succes În cercetă rile din acest do
meniu. Începînd cu Phi lippe Lebon, 
urmat de Rivaz (1 807), Etienne Le
noir (1860) - acesta d in urmă auto
rul primul ui motor cu ardere i n ternă 
care fo losea elemente pe care le 
regăs im , În form e Îmbunătăţ ite, la 
motoarele cu ardere i nternă con
temporane: alimentarea prin su
papă, cul butorul, . carbu ratorul cu 
flotor, avansul la aprindere - au 
fost făcuţi P illşi u riaşi spre materiali
zarea lu i. In 1862 ing ineru l AI
phonse Beau de Rochas contr ibuie 
esenţ i al 'Ia Îm bu nătăţi rea motorul ui 
cu ardere internă prin en u nţarea 
principiului cel or 4 tim pi În funcţio
narea motorului (admisiune, com
presiune, ardere, evacuare) pe care 
În 1876 ÎI ap l ică germ anul Nikolaus 
Otto, constru ind un motor alimen
tat cu gaz. Acesta va realiza peste 
doi an i, În 1876, În colaborare cu AI
phonse Beau de Rochas, primul 
motor cu benzin ă. 

Firesc, apariţia motoru lu i cu ar
dere internă, mai Întîi fo losi nd drept 
combustibil gazul, iar mai apoi ben
zina, a avut consecinţe de nebăn u it 
În dezvoltarea t ransportu lui rutier şi 
mai tîrziu a celu i aerian, naval sau 
feroviar. 

Primu l automobi l cu motor cu ar
dere internă a fost construit În 1863 
de Etienne Len oi 1'... Combust ibil: ga
zul de il uminat. In iulie 1886 Cari 
Benz şi În august Gott li eb Daimler 
au experimentat , fi ecare, vehicule 
acţionate cu motoare cu benzină, 
acest an fiin d considerat În istoria 
tehnic ii ca cel de naştere a 
strămoşului automobilului contem
poran. 

.., o Cu be"z a 'a <Ica ce' r a 
americană "OI smobile Catego
ria din care făcea parte acesta din 
urmă a cîştig at cu rapiditate adepţi 
În Ro mânia, Încît În 1912 existau 
mai multe firme pentru comerc ial i
zarea automobilelor, autocamioa
nelor, pieselor de schimb, ulei uri
lor, anvelo pelor şi benzinei, pentru 
asigurarea as i stenţei tehn ice nece
sare Înt reţinerii autovehiculel or În 
circulaţ ie. Amint im cîteva firme mai 
mari: Societatea "Leonida & Cie", 
Autogarajul "Ed. de Burbure de We
sembeck", "Royal Garage", Auto
garajul "Rieber" , "Jacq ues Pauc
ker. Birou tehnic", care asigurau re
preze~tanţa u ~or fabrici c~f11 erau: 
" Ford , "Unic , "Mercedes, "Dar
kopp" sau "Lloyd". Pe lîngă acestea 
ele mai puneau În vînzare modele 
produse de firm ele "Fiat"",Panhard
Levassor", "Berli et", "Nap ier", "Sto
ewer", "Delaunay-Bellevilie". ..Re
nau lt ", "Minerva, "Peuaeot ... 
"Mors", "Lan cia", "Austin", "Char
ron",' "Darracq", "I tala", anvelope 
"Michelin" şi "Continental", mag
netouri "Eisemann" şi "Bosch". Ele 
aveau reprezen tanţe ş i staţii de 
benzi nă În toate localităţ il e mai im
portante din ţa ră. 

Prezenţa tot mai accentuată a au
tovehiculelor rutiere În vi aţa de zi 
cu zi, mai Întîi ca automobile de 
agrement, ul terior şi ca autoveh i
cu ie uti litare, a focali zat atenţia teo
retic ienilor şi practicienilor militari, 
care au sesizat aproape imediat 
atri butele esenţia l e ale acestora: 
eficienţa (posibilitatea de a trans
porta canti tăţi sporite de arma
ment, muniţii, echipament, subzis
tente sau de a deplasa trupele, mai 
rapid, mai ieftin) şi mobilitatea (dis
pariţia traseelor fixe care Încorse
tau transportul feroviar). 
Sp ecialiştii militari romani, re

ceptivi la noutăţile tehnice apărute 
pe plan mondial , au propus Minis
terului de Războ i de la Bucu reşti 
ado ptarea noului mijloc de trans
port şi Înzestrarea unităţilor "cu au
tomobile care, din punctul de ve
dere al Întreţ inerii, sînt mai avanta
joase, iar În caz de război aduc ser
vicii mai Însemnate decît trăsu r il e". 
Ca urmare, la 1/13 aprilie 1908 legea 
pentru organizarea armatei preve
dea Înfiinţarea trupelor de comuni
caţ ii În componenţa cărora se afla şi 
o secţie de automobile. Diversifica
rea mijloacelor tehnice a impus or
ganizarea unei companii de specia
li tă ţi (transformată la 26 aprilie/9 
mai 191 3 În batal ion de specialităţi), 
care a inclus În organica sa secţie 
de automobi le şi motociclete. 
Dacă pînă În 1912 Înzestrarea a 

vizat În special automobile - şi nu
mai Întîmplător autocamioanele -, 
avînd, totod ată, un caracter spora
dic, la 18/30 iunie 1912 Ministerul de 
Război român a anunţat că va orga
niza o lic itaţie pentru obţinerea mij
loacelor tehnice În vederea Înfiin
ţăr ii unui "serviciu de automobile 
m ili t are" destinat transportului 
s ubzistenţelor şi materialuluI de 
războ i. Au răspuns, apelului firmele 
"Bussing", "Berliet", "D.AAG.", 
"De Dion- Bouton", "Mannesmann
Mulag", "N.A.G.", "Peugeot", "Re
nault" ş i "Saurer". Licitaţia a fost 
precedată de două verificări ale ca
mioanelor prezentate: una În timpul 
manevrelor armatei române (20 
septembrie/3 octo 'l1bri e - 26 sep
tembrie/9 octombrie) ş i cealaltă or
ganizată peste o lună, dar, din 
cauza preţ ur ilor mari, Mi nisterul de 
Războ i nu a încredinţat coman da 
nici uneia din firmele amintite. 
Peste cîteva lu ni Însă o ofe rtă avan
tajoasă a firmei austriece "Ad ler" 
a determi nat conducerea armatei 
române să achiz iţ i o neze la 5/17 ja
nuarie 1913 30 de autovehicule. In
zestrarea a sporit treptat , Încît ar
mata română a mobilizat cu prilejul 
campaniei din 1913 40 de autoca
mioane. 20 automobile ş i 30 mota-
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Bad Cannstatt (azi cartier al S u! 
tgart-ului). despre care deţ inem 
fo rmaţ i a , deocamdată neconfir 
mată de documentele de arhivă , c 
a aparţinut armatei rOr;1âne pin 
spre sfîrşit ul pr imului deceniu al se 
col ului nostru , cind a fost vÎndL 
morii "Herdan" din Bucureşt i. U 
autovehicul construit Într-una di 
primele fabrici de autovehicule for 
dată de unul din pionieri i construe 
ţiei de autovehicule cu motor cu ar 
dere internă: Gott li eb Daiml e 
(1 834-1 900). 

Inginerul Gottlieb Daimler a ab 
solvit În 1859. Şcoa l a Politehn ic, 
din Stuttgart. In 1859- 1861 a lu 
crat la o fabrică de armament di r 
Alsacia, În 1861-1863 la o fabric, 
de locomotive din Marea Britan ie 
ca din 1863 să revină pe pămînt ger 
man, angajîndu-se la firma "Deulz' 
Apreciat pentru calităţile sale , el v. 
fi promovat pînă În postul de direc 
to r tehnic al fabricii, funcţi e pe car, 
o va indeplini pînă În an ul 1882. Aie 
a avut prilejul să cunoască şi să co 
laboreze cu inginerii Nikolaus Ott, 
şi Wilhelm Maybach. Dirl 1882 Înfiil 
ţează la Bad Cannstatt un atelie 
propriu, fiind sprijinit În act ivitate, 
sa de inginerul W. Maybach, car~ . 
consimţit să colaboreze cu el. Im 
preună - W. Maybach Înscrie Î 
dreptul numelui său concepţ ia s 
realizarea carburatoru lui cu ji 
cloare şi cameră de nivel constant, 
radiatorul ui cu ventilato r şi pomp, 
de apă -, luc rează la Îmbunătăţire. 
niotorului cu ardere i n ternă , real i 
zÎnd În 1883 un motor În 4 t impi CI 
aprindere incan descentă, iar ÎI 
1885 un motor monocilindric de O, 
CP la 700 rotlmin, ultimul fo losit I 
echiparea pri mei motociclete di 
lume. 
După experimentul Încheiat CI 

succes În anul 1886, Gottl ieb Daim 
ler introduce o serie de perfec 
ţi onări ale motoarelor şi automobi 
lelor construite de el - magnetol 
de joasă tensiune conceput de Ro 
bert Bosch (1897), anvelope şi ca 
mere de aer (1898), radiatoare CI 

pompă de apă, cutie de viteze CI 
patru trepte (1899), motor cu patr 
cilindri, sporirea turaţ ie i de la 650 I 
1 000 rQtlmin ş.a. - constru ind au 
tovehicule din ce În ce mai modern 
şi mai puternice. Fi rma "Da imle' 
intră În istoria automobi lu lui şi per 
tru o serie de priori tăţ i: În 1899 rea l 
zează primul şasi u cu un desen ori 
g inal, fundamental diferit de cel c 
trăsurilor, În 1900 un automobil se 
cotit de specialiş ti ca protot ipul au 
tomobilului modern (un "Merce 
des", nume devenit apoi celebru. d 
35 CP, 80 km/h), În 1903 primul au 
tomobil de sport. Firma "Daimler 
nu s-a limitat doar la construe 
tia automobilelor. Ea a produs Î 
1898 primul camion de 1,5 t şi pr ' 
mul autobuz· cu marca "Daimler' 
pe care le-a perfecţionat În anii UI 
mători. Unul din acestea a fost me 
delul fabricat În 1901 ce Încorpor 
multe din noutăţile apărute pe pla 
mondial sau concepute pe planşe 
tele proiectantilor uzinei. 

Camionul dispunea de un motc 
cu 4 cilindri ce dezvolta 14 CP la 
turaţie de 720 rotlmin, răcirea matc 
rului efectuÎndu-se prin intermed it 
unui radiator cu apă. Cutia de vitez 
avea 4 trepte transm iţînd m iş care, 
spre deosebire de tipurile primar 
prevăzute cu l anţur i , printr-un a 
cardanic, spre doi tamburi instala 
pe roţile din spate. Postul de cor 
ducere era descoperit , iar volant 
pe dreapta. Spre deosebire d 
şasiu, fabricat din metal , roţile era 
din lemn, suprafaţa de rulaj fiin 
acoperită cu cîte o bandă de cal 
ciuc . FrÎna (numai de mînă 
acţiona prin doi saboţi doar asupr 
exteriorulu i roţi l or din spate. Sus 
pensia era asigurată de 4 arCU i 
foaie. 
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::>e'2 .a )a-ele cu zapaaa avarimd apa
'a: J u A exeev. Aile citeva zile se scurg 
cu ~egaJarea lor si repararea celui ava
'at l'1sula Rudoll este atinsa abia la 22 
apri e. la 0 luna dupa decolarea de la 
'v1oscova ' Cum dincolo de Cercul Polar 
.esentlalul nu este sa insisti, ci sa stii sa 
astepti"". abia dupa alte doua saptamini 
Golovin a putut decola cu bimotorul sau 
pentru recunoasterea terenului A lost 
un zbor plin de emolil, mai ales pentru 
cei ramasi la baza. 

Desl decolase dimineala (pe 4 mai), 
Golovin a pastra! tacerea radio pimi 
aproape de ora 22, cind s-a receplionat 
doar 0 radiograma scurta: "Dali pozilia", 
urmata de 0 noua perioada de tacere rau 
prevest itoare. Cind pe insula tensiunea 
nervoasa atinsese deja cote maxi me, bi
motorul a apMut zbur,ind razant si ve
nlnd direct la aterizare. Drept urmare, 
ANT-ul n-a prins terenul, trecind ca vin
tul prin lata "asistenlei" si precipitindu-se 
spre malul pnipastios al insulei, oprindu-se 
doar la ciliva pasi de acesta. $i doar lap
tul ca, .,intimpliitor", Pasa Golovin era 
primul aviator sovletic ce zburase cu nu
mai citeva ore in urma peste Polul Nord 
I-a scutit de 0 pedeapsa severa pentru 
incalcarea disciplinei de zbor. in plus, 
Golovin adusese .vesti bune: se putea 
ateriza la Pol! S-a stabilit ca avionul lui 
Vodopianov sa decoleze primul, urmind 
ca celelalte sa-I caute dupa aterizare. 
Puternicul cvadrimotor a decolat in ziua 
de 20 mai 1937, ora 24. A doua zi, la 
11.35, el ateriza, primul in istoria avialiei, 
la numai 20 km de Polul Nord! Celelalte 
avioane I-au urmat la intervale di 

nu lara dilicultalL Doar Molokov I-a 
"gasit" de prima data pe Vodopianov, la 
24 maL Alexeev a aterizat la 26 mai direct 
la Pol , de unde a reperat tabara prin ra
dio, aterizind acolo a doua zi, iar Mazu
ruk, lara radist si radiocompas, a lilcut 0 
escala lortata la 36 km de Pol. Dupa 
debarcarea si instalarea statiei SP-1, la 6 
iunie, intreaga lormalie a decolat spre 
Insula Rudoll, unde a ramas pina 'Ia tre
cerea avioanelor lui Cikalov si Gromov, 
ca echipa de intervenlie avansala. Reve
nirea laMoscova s-a lacut cu 0 esc ala la 
Amderm, pentru realimentare si inlocui
rea schiurilor cu rotl, distanta totala 
strabatuta de lormatla de aVloane de
pa$ind 8 500 km. 

Hotarirea de a se utiliza .avioane ANT-6 
pentru instal area la Pol a echlpei lui Pa
panin a lost luata, in comun, de Schmidt 
si $evelev. Prototlpul lui ANT-6, dupa 
proiectul academlcianului A.N. Tupolev, 
a zburat pentru prima data la 22 \lecem
brie 1930, llind pilotat de MM. Gromov. 
Construit in sene ca bombardier greu, 
sub indicativul TB-3, avionul a primit pe 
masura imbatrinirii morale Sl misiuni de 
transport. lansare avioane de viniitoare 
etc. Modernlzan constructive si remoto
nzan au generat mal multe versiunl. 
Ultima dintre eie. DB-A. avea invelisul de 
'abla lisa postu de pilotaj acopent si tre
~J de a'er zare partial escamotabil. In 
augus • 93- c,-, DB-A se face 0 tentativa 

S J A peste Po:ul Nord. 
av o-u d soa,'nd i""lpre
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CARACTERISTICI ~I PERFORMANTE ALE APARATELOR ANT-6 (TB-3), 
MODEL 1935: 

anvergura 39,5 m; greutate de zbor 
lungimea 24,4 m; sarcina utila 
inal\imea ' 8,5 m; viteza maxima 
s. portanta 230,0 mp; autonomie 

4 motoare M-34 RN de 970 CP fiecare (inclusiv pe Aviaarktika) 

Iisul aVlonului era din tabla ondulata. 
Trenul de aterizare era lormat din doua 
boghiuri cu cite doua roli asezate in tan
dem. Toate versiunile ANT-6 au fost 
echipate cu motoare in linie racite , cu 
apa, de tip M-17F de 715 CP si remoiori
zate ulterior cu M-34 RN. Ele antrenau 
elice bipale cLi pas lix, fa unele exem
pi are montate cite doua, perpendicular, 
pe acelasi ax. Avioanele destinate expe
dilie;, arctice se deosebeau de exempla
rele de serie prin citeva mOdilicari con
structive si dotari suplimentare cu echi
pamente de navigalie. Cabina a lost in
chisa si izolata termic, botul a primit su
pralete vitrate mari, pentru usurarea na
vigaliei la vedere, a lost modilicata insta
lalia de racire a motoarelor, a lost in- · 
chisa carlinga dorsala, boghiurile au lost 
inlocuite cu roli de mare diametru. Au 
fost prevazute elice tripale, iar la propu
nerea lui Vodopianov s-au instalat pa
rasute de Irinare. Aparatura de bord 
"standard" a lost completata cu pilot au
tomat (Ia doua exemplare), indicator de 
drum solar, radiocompas, radioemilator 
de mare putere si radioteleton pentru 
legiitura in lonie dintre avioane. Versiu
nea rezultata a primit numele de ANT-6 
AVlaarktika. Dupa cum se poate observa 
din plansele alaturate, avioanele expe
diliei erau vopsite complet in oranj pen
tru a Ii vizibile de la mari distante. 
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A eAeeV A ie c:teva Zile se scurg 
C aega area lor SI repararea celui ava-

at I"sula !'ludo!' este atinsa abia la 22 
ap' e la o luna dupa decolarea de la 
'."oscoval Cum dincolo de Cercul Polar 
esenilalul nu este sa inslşti, ci sa ştii să 

astepti" abia după alte două saptă mîni 
Golovln a putut decola cu bimotoru l său 
pentru recunoaşterea terenului A fost 
un zbor plin de emoţii, mai ales pentru 
cei ramasi la baza. 

DeSI decolase di m ineaţa (pe 4 mai). 
Golovin a past rat tăcerea radio pî nă 
aproape de ora 22, cînd s-a recepţ ionat 
doar o radlograma scurtă: "Daţi poziţia", 
urmata de o nouă perioada de tăcere ră u 
prevestitoare. Cînd pe i n sulă tensiu nea 
nervoasă atinsese deja cote maXime, bi
motorul a apărut zbur,înd razant şi ve
nind direct la aterizare. Drept urmare, 
ANT-ul n-a prins terenul, trecînd ca vîn
tul prin faţa .,asistenţei" ş i precipitÎndu-se 
spre malul prapastios al insu lei, oprindu-se 
doar la cîţiva paşi de acesta. Şi doar fap
tul că, ..întimpIăto r " , paşa Golovln era 
primul aViator SOVietic ce zburase cu nu
mai cîteva ore în urma peste Polul Nord 
l-a scutit de o pedeapsa severă. pentru 
incălcarea disciplinei de zbor. In plus, 
Golovin adusese vesti bune: se putea 
ateriza la Pol! S-a stabilit ca avionul lUi 
Vodopianov să decoleze primul, urmînd 
ca celelalte sa-I caute dupa aterizare. 
Puternicul cvadrimotor a decolat 'in ziua 
de 20 mai 1937, ora 24. A doua zi, la 
11.35, el ateriza primul in istoria aviaţiei, 
la numai 20 km de Polul Nord l Celelalte 
av ioane l-au urmat la intervale diferite , 

nu făra dificultăţi. Doar Molokov l-a 
"gasit" de prima data pe Vodopianov, la 
24 mai. Alexeev a aterizat la 26 ma'i di rect 
la Pol. de unde a reperat tabăra prin ra
dio, aterizînd acolo a doua zi, iar Mazu
ruk, fără rad ist şi radiocompas, a făcut o 
escala fo rţată la 36 km de Pol. Dupa 
debarcarea şi instalarea staţiei SP- 1, la 6 
iunie, intreaga formaţie a decolat spre 
Insula Rudolf, unde a rămas pină ' Ia tre
cerea· avioanelor lui Clkalov şi Gromov, 
ca echipă de in te rvenţie avansată. Reve
nirea la Moscova s-a facut cu o escala la 
Amderm, pentru realimentale SI in locui
rea schiurilor cu rO\I, distanţa totală 
strabatuta de formaţia de aVioane de
paSind 8 500 km . 

Hotărirea de a se utiliza aVioane ANT-6 
pentru instalarea la Pol a echipei lUI Pa
panin a fost luată, in comun, de Schmidt 
şi Şevelev. Prototipul lui ANT-6. după 
proiectul academicianuiui AN Tupolev, 
a zburat pentru prima dată la 22 decem
brie 1930, fiind pilotat de M M Gromov. 
Construit În serie ca bombardier greu, 
sub mdicatlvul TB-3, avionul a primit pe 
măsura îmbătrînirii morale ŞI misiuni de 
transport lansare aVioane de vînatoare 
etc 'Aodern zan constructive SI remoto
'za' au generat mal multe verSIUni 
~ t ma 1" re ee DB-A avea Învellsul de 
aola sa oost oe p Iota acopent SI tre

'e' za'o par a escamotabil. In 
9 - c_ OS-A se 'ace o tentativa 

5 :J A pes'p Po ul ord 
• rag C a. O' d soar a 
e:~ a ~ co le 

CARACTERISTICI ŞI PERFORMANŢE ALE APARATELOR ANT-6 (TB-3), 
MODEL 1935: 

an.ergura 
lungimea 
ină lţ imea 

s. portantă 

39,5 m ; 
24,4m; 
8,Sm; 

230,0 mp; 

greutate de zbor 
sarcină u tilă 
viteza maximă 
autonomie 

4 motoare M-34 RN de 970 CP fiecare (inclusiv pe Aviaarktika) 

G 

Iisui aV ionului era din tablă ondulată . 
Trenul de aterizare era format din două 
boghiu ri cu cîte două roţi aşezate În tan
dem. To al e versiunile ANT-6 au fost 
echi pate cu motoare În linie răcite cu 
apă, de t ip M-17F de 715 CP şi remoiori
zate ulter ior cu M-34 RN. Ele antrenau 
el ice bipa le cu pas fi x, l'a unele exem
plare montate cite două , perpendicular, 
pe ace l aş i ax. Avioanele destinate expe
d iţ i e i arcl ice se deosebeau de exempla
rele de ser ie prin cîteva modificări con
structive ş i dotări suplimentare cu echi
pamente de navigaţie. Cabina a fost în
ch i să ş i Izolata termic, botul a primit su
p rafeţe vitrate mari , pentru uşurarea na
vigaţie i la vedere, a fost modificată insla
laţ i a de răcire a motoarelor, a fost în
chisă carlinga dorsală, boghiurile au fost 
Înlocuite cu roţi de mare diamet ru . Au 
fost p revăzute elice tripale, iar la propu
nerea lu i Vodopianov s-au instalat pa
ras ute de frî nare. Aparatura de bord 
"standard" a fost completată cu pilot au
tomat (Ia două exemplare), indicator de 
arum solar, rad iocompas, radioemi ţă tor 
de mare putere ş i radi<iltelefon pentru 
legatura În fonie dintre avioane. Versiu
nea rezultată a primit numele de ANT-6 
AVlaarktika. După cum se poate observa 
din p l anşe l e alaturate, avioanele expe
diţiel erau vops ite com plet În oranj pen
tru a fi vizibile de la mari distanţe. 
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'omenii de aplicare 
s-e"" ROM-U-LlM este destinat sa functioneze la 0 capacitate de 
a,-s:>ort de 6000-32000 de calatori pe ora !?i sens. 
~e ,a JI minim dintre doua unitati consecutive este limitat la 60 se
,- : e cu sistem de evitare a coliziunilor. 
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Descrlerea sistemului 
ROM-U-LlM este u.n sistem avansat de transport urban pe estacada cu 
vehicu le U$oare, silentioase $i economice energetic. 

Obiectivele propuse sint: 
- capacitate medie $i mare de transport; 
- viteza comerciala de peste 50 km/h; 
- siguranta mare in functionare; 
- vehicule u!?oare; 
- 0 unitate se compune din trei vagoane; 
- poate functiona !?i in unitati multiple; 
- rulare pe roti; 
- calea conventionala este asemanatoare cu cea de metrou; 
- calea este sudata continuu; 
- propulsie cu motoare liniare de inductie; 
- calea de rulare este montata pe 0 estacada u!?oara; 
- conducere manuala, iar in etapa a doua automata; 
- calea de curent laterala (750 Vcc) . 

Performan,ele sistemului 
Zgomot redus - sub 70 dB in curbe cu raza minima de 30 m. 

Impact arhitectonic redus. Platforma statiei are 0 lungime de 36 m, in 
~azul in care vehiculul nu va functiona in unitati multiple. . 
I ncadrindu-se elegant in arhitectura ora!?elor, estacada inlocuie!?te' 
constructiile subterane (metrou), care au un pret mult mai mare;; 

Costul redus de exploatare !?i intretinere este realizat prin conducerea 
sistemului de pe vehicul, ' manual sau automat, !?i prin necesitatile mi-
nime de intretinere la motorul liniar. ::' 

Tractiunea !?i frinarea sint electromagnetice (cu motorul liniar) per
mitind intervale pina la 60 secunde intre doua unitati consecutive (din
tre care 20 secunde stationare in statie) . Chiar in zona cu rampede 6% se 
pot realiza viteze maxime de 72 km/h !?i comerciale de 50-60 km/h. La vi
teze mai mici, rampe de pina la 10% pot fi urcate fara probleme. 

Influenta conditiilor almosferice este minima deoarece gheata !?i 
zapada de pe indusul motorului liniar sint topite continuu de curentii in
du!?i care, de fapt, propulseaza vehiculul. 

Tncadrarea in arhitectura ora!?elor se realizeaza u!?or deoarece vehicu
lele sint silentioase, u!?oare, nu produc vibratii mari in estacada, statiile 
sint scurte, iar distanta dintre stilpii estacadei poate cre!?te la nevoie 
pina la 50 m, fara implicatii tehnice deosebite in constructia estacadei. 
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omenii de aplicare 
S' g u ROM-U-LlM este destinat să funcţ ioneze la o capacitate de 

" de 6 000- 32 000 de călători pe oră şi sens. 
'e -. a JI minim dintre două unităţi consecutive este limitat la 60 se
~:::e cu sistem de evitare a coliziunilor. 
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Descrierea sistemului 
ROM-U-LlM este u.n sistem avansat de t ransport urban pe estacada cu 
vehicule uşoare, silenţ i oase ş i economice energetic. 

Ob iectivele propuse sînt : 
- capac itate medie şi mare de transport; 
- viteza comercia lă de peste 50 km/h; 
- s i gu ranţă mare În funcţionare; 
- vehicule uşoare; 
- o unitate se compune din trei vagoane; 
- poate f u ncţ i ona ş i În unită ţi multiple; 
- rulare pe roţ i; 
- calea convenţio na lă este asemănătoare cu cea de metrou; 
- calea este sud ată continuu; 
- propu lsie cu motoare l iniare de inducţie; 
- calea de ru lare este montată pe o estacadă uşoară; 
- conducere man uală, iar în etapa a doua au tomată; 
- calea de curent laterală (750 Vcc) . 

Performanţele sistemului 
Zgomot redus - sub 70 dB în curbe cu raza minimă de 30 m. 

Impact arhitectoni c redus. Platforma staţ iei are o lu ngime de 36 m, În 
~azul În care veh iculul nu va fu ncţ i o na În unităţi multiple. 
IncadrÎndu-se elegant În arhitectura oraşelor , estacada Înlocuieşte' 
construcţ i i l e subterane (metrou), care au un preţ mult mai mare. 

Costul redus de exploatare ş i Înt reţ i ne re este real izat prin conducerea 
sistemului de pe vehicul, manual sau automat , şi prin neces ităţile mi
nime de Î ntreţi nere la motorul liniar. 

Tracţiunea ş i frÎnarea sînt electromagnetice (cu motorul liniar) per
miţînd intervale pînă la 60 secu nde între două unităţi consecutive (din
tre care 20 secunde staţio nare În staţ ie). Chiar În zona cu rampe de 6% se 
pot realiza viteze maxime de 72 km/h şi comerciale de 50-60 km/h. La vi
teze mai mici, rampe de pînă la 10% pot f i urcate fă ră probleme. 

I n f l uenţa cond i ţii l or al mosferi ce este min i mă deoa rece gheaţa ş i 
zăpad a de pe indusul motorului liniar sînt topite continuu de curenţii in
duş i care, de fapt, prop ulsează vehiculul. 

Încadrarea În arhitectura oraşelor se rea l izează uşor deoarece vehicu
lele sînt silenţ ioase, uşoa re , nu produc vibraţii mari În estacadă , staţi ile 
sînt scurte, iar distanţa dintre stîlpii estacadei poate creş te la nevoie 
pînă la 50 m, fără im plicaţi i tehnice deosebite În construcţia estacadei. 
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~ ex i litatea siste ul I. La cerere, concept la poate sat isface diverse 
solicitari ale beneficiarului in ceea ce pr ive~te viteza maxima ~ i capaci
tatea de transport minima \li maxima. De exemplu, ROM-U-LlM poate 
atinge viteze de pina la 90 km/h, putind fi u~or utilizat \li ca sistem sub
urban rapid. Unitatea actuala de baza este compusa din trei cutii de 
12 m - 8 m - 12 m, avind 0 capacitate maxima de 500 de pasageri (60 
de locuri pe scaune). 

Caracteristicile tehnice ale vehiculului 
- Lungimea totala intre felele exterioare ale 

aparatelor de tracliune 
- !:-alimea maxima a caroseriei 
- Inallimea podelei de la suprafala ~inei 
- Ampatamentul cutiei A-B ~i B-C 
- Ampatamentul cutiei B 
- Ampatamentul boghiurilor 
- Ecartamentul 
- piametrele iniliale de rulare ale rolilor 
- Inallimea maxima 
- Numarul de scaune pentru pasageri 
- Suprafala de stat in picioare 
- Capacitatea: 

- cu 5 calatorilm 
- cu 8 calatori/m 

- Greutatea totala: 
- gol 
- maxim incarcat 

- Numarul de osii 
- Sarcina pe osie: 

- vehicul gol 
- vehicul maxim incarcat 

- Numarul \li puterea motoarelor de tracliune 
- Sistemul de frinare: 

- cu aer comprimat 
- cu recuperare 

- Deceleralia de frinare 
- Acceleralia maxima 
- Priza de curent - laterala 
- Viteza maxima 

32650 mm 
2603 mm 

700 mm 
8800 mm 
8000 mm 
2000 mm 
1435 mm 

700 mm 
3130 mm 

60 
58 m 

344 
518 

45t+2% 
81,3 t 
8 

5,63 t + 20/ 
10,2 t 

2 x 140 kW 

1,5 m/s 
0,8m/s 

90 km/h 
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- e lita ea SIS e l. ce ere, nce ' ia poate satisface di erse 
soli citari ale beneficiarului in ceea ce p r iveşte viteza max imă ş i capaci
tatea de transport mini ma şi maxima. De exemplu, ROM-U-LlM poate 
atinge viteze de pînă la 90 km/h, putînd fi uşor utilizat şi ca sistem sub
urban rapid. Unitatea actuală de bază este compusă din trei cuti i de 
12 m - 8 m - 12 m, avînd o capacitate maximă de 500 de pasageri (60 
de locuri pe scaune). 

Caracteristicile tehnice ale vehiculului 
- Lungimea totală Între feţele exterioare ale 

aparatelor de tracţiune 
- !:-ăţimea maximă a caroseriei 
- Inălţimea podelei de la suprafaţa şinei 
- Ampatamentul cutiei A-B şi B-C 
- Ampatamentul cutiei B 
- Ampatamentul boghiurilor 
- Ecartamentul 
- piametrele iniţiale de rulare ale roţilor 
- Inălţimea maximă 
- Numărul de scaune pentru pasageri 
- Suprafaţa de stat În picioare 
- Capacitatea: 

- cu 5 căIători/m 
- cu 8 căIători/m 

- Greutatea totală: 
- gol 
- maxim Încărcat 

- Numărul de osii 
- Sarcina pe osie: 

- vehicul gol 
- vehicul maxim Încărcat 

- Numărul şi puterea motoarelor de tracţiune 
- Sistemul de frÎnare: 

- cu aer comprimat 
- cu recuperare 

- Deceleraţia de frÎnare 
- Acceleraţia maximă 
- Priza de curent - latera l ă 
- Viteza maximă 

32650 mm 
2603 mm 

700 mm 
8 800 mm 
8000 mm 
2000 mm 
1 435 mm 

700 mm 
3130 mm 

60 
58 m 

344 
518 

45t + 2% 
81,3 t 
8 

5,63 t + 2°/ 
10,2 t 

2 x 140 kW 

1,5 m/s 
0,8 m/s 

90 km/h 
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NIEUPORT , . 

"24 ·' 
u .e mal man succese in dezvoltarea 

~ 7.C ;,el de vinatoare in anii primului 
--? z:>o: mondial le·a inregistrat firma 

.:.ceza :'-l"ieuport, infiintata de pilotii ~i 
: -.s:-:-uclOrii - fratii Eduard ~i Charles 

"_::>oTt. Morti intr·un accident de 
~ ~: ;e pe elnd incercau un mono plan, 
: _ ;)t..iin inaintea izbucnirii razboiului, 
: - -.2_cerea firmei a fost preluata de 
~_ a lui Eduard Nieuport, iar proiec· 
'c ~ea noilor aparate a fost incredinlata 
_ - _. lalentat constructor de avioane, 
-g:-:erul Gustave Delage. Sub condu· 
: ,, ~ea acestuia, in anul 1915, a fost creat 
.:. aparal nou, original, care a fost de· 
- _:nil Nieuport 9. Caracteristicile avio-
- _~l au fost foarte bune, acest tip are· 
:}-ezenrat punctul de plecare pentru in
:-eaga famil ie de avioane biplane de 
. '-.a:oare: Nieuport 11, 17, 21, 23. 
:~ .~ne de vinatoare de acest tip 

. 11, 17) au fost construite in licenta 
"- Anglia, Italia ~i Rusia. 

o reu~ita a reprezentat-o avionul 
• •. e~port 24, cu varianta sa N. 24 bis. 
~ezentam caracteristicile principale 
ae acestui aparat care a intrat in dota· 
:ea aviatiei romime in anii 1918/ 1919. 

Fuzelajul lui Nieuport 24 bis era for
-a: din 4 lonjeroane din lemn de frasin . 

Rigiditatea sa era data de forma tip 
coca. Aceasta secliune rotunda a fuze
lajului s-a format printr-o u~oara aplati
zare a formelor din lemn de frasin ~i foi
lor u~oare de placaj. captu~ala partii 
exterioare ~i capotei motorului a fost 
confectionata din foi de aluminiu, par
tea posterioara a fost acopi'rita c u 
pinza. 

Aripile, construite din lemn, erau 
acoperite cu pinza. Aripa sUpi'rioara 
avea 2 lonjeroane fara "V" transversal 
cu unghi neinsemnat de atac. Eleroa
nele erau dispuse numai la aripile supi" 
rioare. Aripile inferioare erau captu~ite 
tot cu pinza fixata cu ajutorul cui~oare
lor. 

Ampenajul posterior era construit 
din tuburi de otel cu profil subtire, plat 
~i imbracaminte din pinza. La Nieuport 
24 bis s-a renuntat la deriva, revenin
du-se la stabilizatorul traditional de di
mensiuni mario 

Trenul de aterizare era compus din 
tuburi de otel sudate, terminate cu 
doua roti prevazute cu pneuri, cu 
amartizoare ~i frine. 8echia, formata 
dintr-un suport cu patina, montat in 
coada avionului, constituia cel de-al 
treilea punct de sprijin al avionului pi' 

in grupul aeronautic de la Tecuci. 
a!aturi de escadrila Nieuport 11, au 
ramas in dotare pina in preajma anului 
1925 $i un numar inca neprecizat de 
avioane. Nieuport 24. Mai multe fotogralii 
din arhlva Muzeului Militar din Bucure$ti 
prezinta acest avion sub culorile de in
matriculare ale armatei romane. Printre 
ele 0 lotogralie deosebitii , unde pe luze
laJ a fost desenat un cap de mort. Nu se 
gt ie cui a apar\inut avionul $i in acest 
sens 0 contribu\ie a cititorilor revistei 
noastre ar Ii binevenitii. 

sol in momentul luarii contactului cu 
pamintul, in timpul rulajului la aterizare 
~i la decolare, precum ~i in timpul sta
tiona rii avionului la sol. 

Avionul era dotat cu un motor rota
tiv tip "Le Rhone"de 120 CPo Elicea era 
din lemn cu pas fix. Armamentul era 
compus dintr-o mitraliera Vickers, fi
xata in fala carlingii, ce tragea prin elm
pul elicei. Se putea monta a doua mitra
liera pi' aripa sUpi'rioara (mitraliera tip 
Lewis), care tragea in afara elmpului eli
cei. La nevoie, pilotii luau la bard ~i 
bombe de calibru mic ce se aruncau 

DATE TEHNICE 

manual. Din totogratiile pe care Ie d 
nem, culoarea este de obicei arg:n 
Unele exemplare au fost vopsile s: 
kaki . 

Printre pilotii care au zburat pi' ac 
tip de aparat amintim pe It. $ le 
SZinatescu ~i It. Dumitru Baduies 

VAlERIU AVR, 

Oesene de $ERBAN IONE~ 

Constructor: Societe Anonyme des Etablissement s " 
port 

Motor: Le Rhone rotativ de 120 CP 
Anvergura: 8,15 m 
Lunglmea: 6,4 m 
Suprafala portanta: 15 m2 
Greutatea: 567 kg la decolare 
Viteza: 170 km /orii 
Tlmpul necesar atingerli altiludlnli de 3000 m : 9.4 ml ~ 
Altltudinea maxima: 6 800 m 
Autonomie de zbor: 1,7 ore 
Armament: 1-2 mitraliere 

NIEUPORT 
24 

Ce e ma; man succese În dezvoltarea 
_ ;G-e de ~Înătoare În anii primului 
t2_ mondial le-a Înregistrat firma 

;:..-.<:eză :--.Jieuport , infiintata de pilotii şi 
~5·n.:ClOnJ - frat ii Eduard şi Charles 

_:XlrI Morti Într-un accident de 
_ :e pe cînd Încercau un monoplan, 
:_ ;>,_;in inaintea izbucnirii războiului, 
: ~c_cerea firmei a fost preluată de 

"_.a lui Eduard Nieuport, iar proiec
'-ea nOilor aparate a fost Încredintată 

_ talentat constructor de avioane, 
-:,;.1erul Gustave Delage. Sub condu
e-ea acestuia, În anul 1915, a fost creat 

..: aparat nou, o riginal, care a fost de
- _-n:t Nieuport 9. Caracteristicile avio 
~li, au fost foa rte bune, acest tip a re

::-eZe'llat punctul de plecare pentru În
--eaga familie de avioane biplane de 
;-~:oare : Nieuport 11, 17, 21, 23. 

.:...·,v,me de vînătoare de acest tip 
.' 11, 17) au fost construite În licentă 

'- Anglia, Italia şi Rusia . 
O reuşită a reprezenta t·o avionul 

_. euport 24, cu varianta sa N. 24 bis . 
hezentăm caracteristicile principale 
;; e acestui aparat care a intrat În dota · 
-ea aviat iei române În anii 1918/1919. 

:'uzelajul lui Nieuport 24 bis era for
~a' din 4 lonjeroane din lemn de frasin . 

Rigiditatea sa era dată de forma t ip 
cocă. Această sectiune rotundă a fu ze
lajului s -a format prin tr-o uşoară aplati· 
zare a fo rmelor din lemn de frasin şi foi 
lor uşoare de placaj. Căptuşeala părţ ii 
exterioare şi capotei motorului a fost 
confec tionată din fo i de aluminiu, par
tea posterioară a fost acoperită cu 
pînză . 

Aripile , construite din lemn, erau 
acoperite cu pînză. Aripa superioară 
avea 2 lonjeroane fără "V" transversal 
cu unghi neînsem nat de atac. Eleroa
nele erau dispuse numai la aripile supe
rioare_ Aripile inferioare erau Căptuşite 
tot cu pînză fixată cu ajutorul cuişoare
lor. 

Ampenajul posterior era construit 
din tuburi de oţel cu profil subtire, plat 
şi Îmbrăcăminte din pînză. La Nieuport 
24 bis s·a renunţat la derivă, re venin
du·se la stabilizatorul tradiţional de di 
mensiuni mari. 

Trenul de aterizare era compus din 
tuburi de oţel sudate , terminate cu 
două roti prevăzute cu pneuri, cu 
amortizoare ş i frîne . Bechia, formată 
dintr ·un suport cu patină, montat În 
coada avionului, constituia cel de-al 
treilea punct de sprijin a l a vionului pe 

in grupul ae ronautic de la Tecuci. 
alături de escadrila Nieuport 11, au 
rămas În dotare pî nă În preaj ma anulUI 
1925 şi un n umă r Încă neprecizat de 
aVioane Nieu port 24. Ma i multe fotograf ii 
din arhiva Muzeului Milita r din B ucureş t i 
p rezintă acest av ion s ub culoril e de În
matriculare al e a rmatei ro mâne. Pri ntre 
ele o fotografie deosebită , unde pe fuze· 
laj a fost desenat un cap de morI. Nu se 
ştie cui a aparţ i n u t avi onul şi În acest 
sens o cont r ibu ţ i e a ci titorilor revistei 
noast re ar fi binev enită . 

sol În momentul l uări i contactului cu 
pămîntul, în timpul rulajului la a ter izare 
şi la decolare , prec um şi În timp ul s ta
ţ ionării avionului la sol. 

Avionul era dotat c u un motor rota
tiv tip " Le Rhone"de 120 C P . Elicea era 
d in lemn cu pas fi x . Armamentul era 
compus dintr -o mitralieră Vickers, fi
xată în faţa carlingii, ce trăgea prin cîm
pul elicei. Se putea monta a doua mitra
lieră pe a ripa supe rioară (mitralieră tip 
Lewis ), care trăgea În afara cîmpulu i eli
cei. La nevoie , piloţii luau la bord şi 
bombe de ca libru mic ce se aruncau 

, , 

DATE TEHNICE 

manual. Din fotografiile pe care le ( 
nem, culoarea este de obice i arg:r 
Unele e xemplare au fost vopsi te ş 
kaki. 

Prin tre pilot ii care au zburat pe a 
tip de aparat amintim pe It. Şti 
Sănătescu şi It. Dumitru Bădule ' 

VALERIU AVIi 

Desene de ŞERBAN IONE; 

Constructor: Societe Anonyme des Etablissements • 
port 

Motor: le Rhâ ne rotativ de 120 CP 
Anvergura: 8,15 m 
Lungimea: 6,4 m 
Suprafata portantă: 15 m' 
Greutatea: 567 kg la decolare 
Viteza: 170 k m /oră 
Timpul necesar at ingerii altltudin li de 3000 m: 94 er i" 
Altitudinea maximă : 6 800 m 
Autonomie de zbor: 1,7 ore 
Armament: 1-2 mitraliere 
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anlicuplu 
Greutate 
Greutate 
Greutate utilii 
Viteza maxima 
Viteza de croaziera 
Vitezli de urcare 
Platon static 
Platon dinamlc 
Autonomie 

$1 PERFORMANTE 

16,80 m 
17,00 m 
5,70 m 

3,90 m 
8400 kg 

11 000 kg 
1 000 kg 

310 km / h 
295 km/h 

12,5 m /s 
2200 m 

500 m 
km 
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ŞI PERFORMANŢE 

16,80 m 
17,00 m 
5,70 m 

Oi 
anticupl 3,90 m 
Greutate 8400 kg 
Greutate 11 000 kg U 
Greulate utilă 1 000 kg ca Viteză maximă 310 km / h 
Viteză de croazieră 295 km/h 

:J 
Viteză de urcare 12,5 m/ s 
Plalon static 2200 m 
Plafon dinamic 500 m 
Autonomie km 
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Mi-24 (Hind). al carui prototip a zbu
rat pentru prima datii in 1972, provine din 
cunoscutul elicopter de transport Mi-8 
(Hip) , de la care a preluat 0 parte din sub
ansamblurile transmisiei principale, roto
rul portant ~i, intr-o altii configura\ie, eli
cea anticuplu. Mi-24 poate fi considerat 
primul elicopter sovietic cu destina\ie 
strict militarii. Pinii in prezent au fost con
struite aproape 2 000 de exemplare, in 
mai multe versiuni (A, B, C, D, F, R), din 
care peste jumiitate se aflii in dotarea 
avia\iei tactice sovietice·, iar restul in servi
ciul fol1elor aeriene ale altor 12 state din 
Europa, Asia, Africa ~i America Cen
tralii. Intre anii 1975-1978, pe douii 
versiuni de record, denumite A-10, au 
fost ob\inute unsprezece recorduri unio
nale ~i opt mondiale, dintre care amintim 
pe cele mondiale de vitezii in circuit in
chis de 1 000 km, de 332,646 km/orii, ob\i
nut la 13 august 1975 de echipajul femi
nin Galina Rastorgueva-Ludmila Po
lianskaia, ~i de vitezii pe bazii de 15/25 
km, de 368,400 km/orii, "scos" de pilotul
~ef eseior al Biroului Mil, Gurghen Kara
petian, la 21 septembrie 1978. Versiunea 
D, pe care 0 prezentiim aliiturat, provine 
din versiunea ini\ialii, A, mai pu\in 
riispinditii, cu cabinii comunii pentru 
echipaj. transformatii la D intr-una "stil 
avion", cu douii locuri in tandem ~i turelii 
frontalii pentru un tun antitanc rotativ. 
Mi-24 D Hind este un elicopter destinat 
executiirii unor misiuni de luptii in cimp 
tactic, construit in schema clasicii, cu ro
tor portant ~i elice anticuplu. Instala\ia 
de fol1ii este formatii din douii turbine ju
melate Izotov TV-21117 A de 1 120 kW fie
care, montate pe un suport de titan . Ele 
antreneazii prin intermediul unui reduc
tor rotorul portant, cu cinci pale (profil 
NACA 230). inclinat cu 3° spre direc\ia 
de zbor ~i elicea anticuplu. Fuzelajul are 
amenajatii in partea centralii 0 cabinii 
blindatii pentru 8 solda\i complet echi
pali. Accesul ~i mai ales debarcarea ra
pidii a acestora sint asigurate prin doua 
portiere laterale. Posturile echipajului 
cel din fa\ii pentru ofi\erul cu armamen
tul, iar cel din spate pentru pilot , sint 
acoperite cu cupole din sticlii organicii 
blindatii, profilatii aerodinamic. La ne
voie, cabina pilotului poate adiiposti un 
al treilea membru al echipajului. Apara
tura de bord permite zborul in orice con
di\ii meteo , cuprinzind, printre altele, ra
diolocatar, radiocompas , radioaltimetru, 
pilot automat etc. 

MI-24 D este previizut cu 0 aripa auxi-
ara cu anvergura de 7 m, unghl diedru 

~ega: '" de 20 s ~~g I de Incidenlii de 
• 6: ~"'~amef':.... es:e 10 """" a! d;.,tr-u ..... 
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Mi-24 (Hind), al cărui prototip a zbu
rat pentru prima dată În 1972, provine din 
cunoscutul elicopter de transport Mi-8 
(Hip). de la care a preluat o parte din sub
ansamblurile transmisiei principale, roto
rul portant şi, Într-o altă configuraţie, eli
cea anticuplu. Mi-24 poate fi considerat 
primul elicopter sovietic cu destinaţie 
strict militară . Pînă În prezent au fost con
struite aproape 2 000 de exemplare, În 
mai multe versiuni (A, B, C, O, F, R) , din 
care peste jumătate se află În dotarea 
aviaţiei tactice sovietice', iar restul În servi
ciul forţelor aeriene ale altor 12 state din 
Europa, Asia, Africa şi America Cen
trală. Intre anii 1975-1978, pe două 
versiuni de record, denumite A-10, au 
fost obţinute unsprezece recorduri unio
nale şi opt mondiale, dintre care amintim 
pe cele mondiale de viteză În circuit În
chis de 1 000 km , de 332,646 km/oră , obţi
nut la 13 august 1975 de echipajul femi
nin Galina Rastorgueva-Ludmila Po
liansl<aia, şi de viteză pe bază de 15/25 
km , de 368,400 km/oră, "scos" de pilotul
şef eseior al Bi roului Mii, Gurghen Kara
petian , la 21 septembrie 1978. Versiunea 
O, pe care o prezentăm alăturat , provine 
din versiunea iniţială, A, mai puţin 
răspindită, cu cabină comună pentru 
echipaj. transformată la O Într-una "stil 
avion", cu două locuri În tandem ş i turelă 
frontală pentru un tun antitanc rotativ . 
Mi-24 O Hind este un elicopter destinat 
executării unor misiuni de luptă În cîmp 
tactic, construit in schema clasică, cu ro
tor portant şi elice anticuplu. Instalaţia 
de forţă este formată din două turbine ju
melate Izotov TV-2/ 117 A de 1 120 kW fie
care, montate pe un suport de titan . Ele 
antrenează prin intermediul unui reduc
tor rotorul portant, cu cinci paie (profil 
NACA 230). Înclinat cu 3° spre direcţi a 
de zbor şi elicea anticuplu. Fuzelajul are 
amenajată În partea centrală o cabină 
blindată pentru 8 so l daţi complet echi
paţi. Accesul şi mai ales debarcarea ra
pidă a acestora sînt asigurate prin două 
portiere laterale. Posturile echipajului 
cel din faţă pentru ofiţerul cu armamen
tul, iar cel din spate pentru pilot, sînt 
acoperite cu cupole din sticlă organică 
blindată, profilată aerodinamic. La ne
voie, cabina pi lotului poate adăpost i un 
al treilea membru al echipajului. Apara
tu ra de bord permite zborul in orice con
diţi i meteo , cuprinzînd , pri ntre altele, ra
dio locatar, radioco mpas, rad ioalt im etru, 
pilot autom at etc. 

f\A1-24 O este prevăzut cu o aripă aUXI
ară cu ar'Vergura de 7 m, unghi dledru 
ega:. de 20 5 _ ng~ ae nClden\a dp 
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ORIA MANESCU. Conslanta. Dupa 
; _ - . ece' c carte d ,ntre prefenntele 
:. s'n: sa: s~ac" te :n acest numar. Va 
- _. - - pent·u sugest ' i si va asiguram 
:a ",0"" ; ne seama de ele. 

MIHAl FLORIN, Pfoie~Ii. Deocamdata 
- _ del'nem planurile detaliale ale avio-
- __ FIN 190 

ZAVATE CRISnNEL, Br~Ienl-Bahna. 
:::O~sv l tatl numarul 1/ 1984 (2). 

BALAN FLORIN DAN, Roman. Mem
:' Comisiei "Baza materiala" de la Fe
::.e'a\ la Romana de Modelism ne-au in
'o '~at ca in parlea a doua a acestui an 
. 0'" putea gasi moloare term ice de di
• e'se capacitati cu preluri sub 500 lei/bu
::a:a Nu slim daca s-a incercat comanda 
:)O: ,ca pElntru ghidarea modelelor. in 
:;,-mca mililara se folosesc lasere de ilu
- ~are a lintelor pen~ru rachetele anti
:anc. 
P£TRE~ENIUC DRAGO~ Danniine~li. 

~ yem in pregatire mai multe planuri ale 
vnor autovehicule ce au fost in dotarea ar
- atel romane in eel de-al doilea razboi 
"'ondial , inclusiv Austro-Daimler. 

JUGUREANU MIRCEA, Siblu (deo
camdata). Exista destul de multe soli
: ,:iiri pentru numarul experimental din 
'983 al revistei, dar nu chiar atit de multe 
''lci t sa justifice retiparirea. Exista inca 
atit de multe modele de nave, avioane, 
bl1ndate, cai ferate etc. incit probabil ca 
jaca vor fi publieate numai cele repre
zentative suplimentul nostru nu va relua 
... n subiect eel pulin 0 suta de ani! Din 
recate, la po~ta nu se primese abona
"'lente decit pe un singur an. 

CiRSTINA IULlAN, Conslanta. Speram 
ca planurile din acest numar satisfac pre
lerintele ~i exigentele dv. Oricum, sinteti 
bmevenit la redaclie pentru a mai gasi 
unele plan uri de nave. 

TACHE CATALlN, Sir. Cerbulul 3, Si
naia, 2180, Prahova, cauta la schimb pla
'luri detaliate pentru avioanele Douglas 
SBD Dauntless, Curtiss SB20 Helldiver, 
Grumman F4F Wildcat, Douglas TBD 
Devastator, Grumman F6F Hellcat. Pen
:ru a va face surprize placute in numerele 
" itoare, nu va spunem deocamdata de
cit : gind la gind cu bueurie. 

PAM FIR IONEL, Rindunelelor 30, Fe
I~li, 8575, judo lalomita, dore$te sa co
,espondeze pe teme legate de construe
; ,a vehiculelor cu pedale avind mai mull 
de doua roiL 

MOHAI ALEXANDRU, Sir. Miirgeanu
lui 1, bl. A, et. 8, ap. 20, Baia Mare, 4800, 
Jud. Maramure~, dore~te scheme verifi
cate pentru stalli de telecomanda. 

DEFTA ROBERT, Miercurea-Cluc. 
Pentru a delermina scara la care este 
prezentat un model, masurali lungimea 
oe desen ~i impartili la aceasta valoare 
Jngimea din caseta tehnica. Toate cele
alte elemente sint de obicei desenate la 
aceea$i scara. Yamato era piturat gri 
deschis $i avea doua cirme semieom
oensale, montate pe direc\ia arborilor 
nleriori (cei mai lungi) ai elicelor. 

BALOG IOSIF, Bra~ov. Cruci~alorul 
"' '' sabela din 1888 este pregiitit. Variag a 

":S· : ... : :: a-: .... re,s:a so" e: C2 I.-'o .:e
S~ <o"'s~ru tor Orin 19-2 
PANTAZIU SORIN, Dumbnivita . Va 

multum lm penlru aprecleri. 
TEODORESCU GEORGE ~i MIHAl, 

Conslanta. Dv. ne cereti sa dezvaluim 
sumarul urmaloarelor numere. Va putem 
informa ca preferinlele dv. au fosl in
cluse. 

ILINCA ELENA MADALlNA, Mlhai 
Kogalnlceanu, lalomita. MOIOra$ele pen
tru rachelomodele nu trebuie confectio
nate de catre amatori, pentru a preintim
pina accidentele cu urmari grave. 

NEGRIUC FLORIN, Siminicea-Su-
ceava. Mustang-ul iI aveli in acest 
numar. lata doua dintre recordurile pe 
care doreali sa Ie cunoasteti: recordul 
mondial de altitudine pentru aeromodele 
telecomandate a fost stabilit la 6 septem
brie 1970 $i este de 8976 m; primul mo
del de elicopter a traversat Canalul Mi
neeii la 17 iulie 1974, fiind pilotat prin ra
dio la 0 distanla maxima de 52 km. 

PRISECARU MITICA, Galati. Am in
trat de curind in posesia unor date pri
vind nave moderne cu aripi subacvatice, 
a~a ca aveli toate ~ansele sa Ie vedeli in
tr-un numiir viitor. Sint gata de publicat 
planurile unei nave cu perna de aero 

STOGRIN LUCIAN, Sir. Mihai Emi
nescu, bl. 2, sc. A, ap. 19, Roman, judo 
Neamt, doreste sa corespondeze pe 
teme de modelism. 

MILITARU VIOREL, Navodari. Plexi
glas de grosimi relativ mici puteali obline 
prin numerar, direct de la CAP-$elimbar, 
Str. 30 Decembrie 423, judo Sibiu, cod 
2428. Detalii suplimentare gasili in nr. 
1/1986. 

LAURENTIU CHIRIAC, Conslanta. 
Mulli dintre cititorii care ne scriu la redac
tie ne solicita portavioane sau cuirasate., 
Date fiind condi\iile obieetive (in primul 
rind formatul revistei), acestea nu pot fi 
publieate decit cu titlu informativ, fiind 
utile pentru pura documentare sau even
tual amatorilor de micromachete. Exista 
insa 0 alta categorie de cititori care ne so
licita multe, multe detalii $i deei nave mici, 
oel mult monitoare sau canoniere, de 
exemplu. Pentru a raspunde ambe!or ti
puri de solicitiiri si a aceepta deliberat cri
tica ce va sosi prin pOsta in cawl apariliei 
uneia din variante, nu ne ramine dedt sa 
va satisfacem eererea. 

LUCA MIHAl, Bacau. Nu delinem pla
nuri de dirijabile suficient de detaliate 
pentru a putea fi publicate. "ltalia" este 
un subiect foarte frumos, dar in afara de 
in!reaga istorie a expeditiei nu delinem 
nimic. Poate alii cititori ne pot oferi pla
nurile. 

PAPP IOSIF, Sir. Erofte Grigore 10, 
Oradea, 3700, Bihor, cauta planu ri pen
tru Boeing 707 si Concorde. 
CIMPOE~U IULlAN, Saveni. Revista 

noastra se tipiOireste in doua caiete de 
cite 16 file, identice. Pentru a publica un 
plan de mari dimensiuni, ar trebui sa se 
plieze caietul din mijloc in asa fel incit sa 
nu se decupeze la tiiiere, ceea ce este 
imposibil cu ma~inile pe care se ti
pareste revista. Am incercat sa oferim 
astlel de planuri (Mircea. Transilvania) 

For one year subscription (4 issues) send 10 $ USA or 
equivalent to: 
Pour un an d'abonnement (4 numeros) envoyez 10 $ USA 
ou I'equivalent a: 
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C8 pot Ii asam blate prin lip Ire, In nu me
rale anterioare. 

Vom publica In continuare programe 
de simulare pentru telecomanda ~i cal
culul modele lor. Observaliile dv. sint co
recte. 

POSTU OCTAVIAN, Alexandria. Pen
tru a participa la Cupa UTC. luali le
gatura cu activistii sectiei PTAP de la 
Comitetul Judelean UTC. Recordul 
mondial de viteza pentru avioane pro
pulsate cu elice il deline avionul soviet,c 
Tu 114. ce a depa~it 750 km/h. Turbopro
pulsoarele ce il echipeaza au 14795 CPo 

POPOVICI BOGDAN FLORIN, Sir. Ar
cului 4, bl. A 7, sC. B, et. 4, ap. 64, Con
slanta, 8700, doreste sa corespondeze 
pe teme de model ism si iahting. 

OLTEANU DANUT, Comane~ti. Mo· 
dele de locomotive cu aburi functionale 
exista cu siguranla la Muzeul Cailor Fe
rate din Bucuresti. 

LAIBER CRISTlAN, Sir. Craiovei, bl. 
31, sc. F, et. 3, ap. 12, Pile~ti, tel. 
97645598, doreste sa corespondeze pe 
teme de avialie moderna. 

CRUCERU COSTIN, Bacau. Luati le
gatura cu membrii cercului de automo
dele de la Casa pionierilor din localitate. 
Ne bucuram ca ali putut achiziliona din 
comert in orasul dv. un motor Raduga si 
o stalie de telecomanda Pilot 4. 

. BALATESCU MIRCEA, Sir. A, lancu 
17, Lugoj, 1800, judo Timi~, of era acceso
rii de cai ferate TT si HO din RDG, nume
rele 2/84, 1/85. 1 si 3/87. 

NEAGU ROGER, Bucure~li. Nu pu
blicam scheme pentru stalii de teleco
manda eonstruite de amatori, decit daca 
acestea sint prezentate redactiei in stare 
de functiune si cu autorizatie MTTc. 

APOSTICA NICU, com. Birse~li 138, 
judo Vrancea, of. Birse~1i 5377, dore~te sa 
faca schimb de documentatie pentru 
avioane ultrausoare. 

SOVAR EMIL, Bucure~ti Sir. Lt. 10-
nescu Anton 12, sector 2, 73311, doreste 
planurile unui U-boot si ale unu i traIJler 
romiinesc. 

ENCIU OVIDIU, Sir. Bralla 210, bl. C4, 
ap. 34, et. 8, Gala!i, 6200, doreste sa co
respondeze pe teme legate de istoria 
marinei. 

CONSTANTINESCU COSMIN, Cluj
Napoca. Gasili planul solicitat in nr. l/88. 

TATARAN PAVEL, Cart. 1 Mai, Aleea 
Begoniei, bl. 1, ap. 10, Salu Mare, 3900, 
doreste sa faca schimb de programe 
pentru minicalculatoare. inclusiv in lim
bajele Basic Plus sau Fortran. 

GHEORGHIU DANIEL, Sir. Borcea, 
bl. 33, ap. 11, el. 2, sC. A, Calara~i, 8500, 
doreste numerele 1, 2, 3. 4/85 si 1/86. 

CARAGEA DAN, Turnu-Miigurele IAR 
93 iI puteli gasi in nr. 3/1984. 

GORDEA GAB I. B ras~ . '. ' -:'3 
apan .• : . ...,,... ~ '.83 a" ,4 ~,:ea 2 ",... - ~ 

THOMANI ANTON-FRANCISC. 
Valea Azugii 3, bl. 11 , el. 4, ap . 18. A. 
2188, judo Prahova. ofe ra dub,,' C 
leclia "Tehnlum (de la apar't E" p 
nr. 2 $i 4/ 1984 
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POS"""A PE ACT E 

ORIA Ă.NESCU. Co ştanţa. După 
: _ - • :ce' o parte ~I,,~re pre ennţele 

5" sa~ s'acu:e 'n aces număr Vă 
- w - - pe t·u sugestii SI vă aSigurăm 
:; :>r' 'le seama de ele. 

MIHAI FLORIN, PloieştI. Deocamdată 
'w je\'rJe"1 planunle detaliate ale avio
-JJ F\',190 

ZAVATE CRISnNEL, Broştenl-Bahna. 
l,..O s .... tal l numărul 1/1984 (2). 
BĂLAN FLORIN DAN, Roman. Mem

::' Comisiei " Bază materială" de la Fe
.:le'a: a Română de Modelism ne-au in

=-at că in partea a doua a acestui an 
OC" putea găsi motoare term ice de di
e'Se capacităţ i cu preţ uri sub 500 lei/bu-

::a a Nu ştim dacă s-a incercat comanqă 
~o că pentru ghidarea modelelor. In 
'e nlca militară se folosesc lasere de ilu
~ ~are a ţintelor pen/ru rachetele an ti
:3 r C 
PETREŞENIUC DRAGOŞ, Dănnăneştl. 

A,am in pregătire mai multe planuri ale 
uror autovehicule ce au fost in dotarea ar
~ate, române in cel de-al doilea război 

ndlal . inclusiv Austro-Daimler. 
JUGUREANU MIRCEA, Sibiu (deo

::amd ată). Există destul de multe soli
: ari pentru numărul experimental din 
'983 al revistei. dar nu chiar atit de multe 
''lcit să justifice retipărirea. Există incă 
at'l de multe modele de nave. avioane. 
bl'ndate. căi ferate etc. incit probabil că 
jacă vor fi publicate numai cele repre
zentative suplimentul nostru nu va relua 
J subiect cel puţin o sută de anii Din 
recate. Ia poştă nu se primesc abona
mente decit pe un singur an. 

CÎRSTINA IULIAN, Constanta. Sperăm 
că planurile din acest număr sat isfac pre
'erinţele şi exigenţele dv. Oricum. sînteţi 
bt 'leven it la redacţie pentru a m ai găsi 
unele planuri de nave. 

TACHE CĂTĂLIN, Str. Cerbulul 3, Si
naia, 2180, Prahova, caută la schimb pla
'luri detal iate pentru avioanele Oouglas 
SBO Oauntless. Curtiss SB20 Helldiver. 
Grumm an F4F Wildcat . Douglas TBO 
Devastator. Grumman F6F Hellcat. Pen
"u a vă face surprize plăcute În numerele 
,1'loare. nu vă spunem deocamdată de
c· . gind la gînd cu bucuri e. 

PAMFIR IONEL, RÎndunelelor 30, Fe
teşti, 8575, jud. lalomlta, doreşte să co
-espondeze pe teme legate de construc
;'a vehiculelor cu pedale avind mai mult 
de două roţi. 

MOHAI ALEXANDRU, Str. Mărgeanu
lui 1, bl. A, el. 8, ap. 20, Bala Mare, 4800, 
Jud. Maramure" doreşte scheme verifi
cate pentru staţii de telecomandă. 

DEFTA ROBERT, Mlercurea-Cluc. 
Pentru a determina scara la care este 
prezentat un model, măsuraţi lungimea 
pe desen şi impărţiţi la această valoare 
ungimea din caseta tehnică. Toate cele
a te elemente sînt de obicei desenate la 
aceeaşi scară . Yamato era piturat gri 
deschis şi avea două cÎrme semicom
pensate, montate pe direcţia arborilor 
nterlori (cei mai lungi) ai elicelor. 

BALOG IOSIF, Braşov. Crucişătorul 
" isabeta din 1888 este pregătit. Variag a 

"':S ' = .... : '"'3'7 ..... ~ s:a s et ca t :.e-
S· o"'szru .. tor ;:>r n 49-2 
PANTAZIU SORIN, Dumbrăviţa oIa 

mullumlm pentru apreclen 
TEODORESCU GEORGE şi MIHAI, 

Constanţa. Ov. ne cereţi să dezvăluim 
sumarul următoarelor numere. Va putem 
informa că preferinţele dv. au fost in
cluse. 

ILiNCA ELENA MĂDĂLlNA, Mihai 
Kogălniceanu, lalomiţa . Motoraşele pen
tru rachetomodele nu trebuie confecţio
nate de către amatori . pentru a preîntîm
pina accidentele cu urmări grave. 

NEGRIUC FLORIN, Slmlnlcea-Su-
ceava. Mustang-ul îl aveţi În acest 
număr. Iată două dintre recordurile pe 
care doreaţi să le cunoaşteţi: recordul 
mondial de altitudine pentru aeromodele 
telecomandate a fost stabilit la 6 septem
brie 1970 şi este de 8976 m; primul mo
dei de elicopter a traversat Canalul MÎ
necii la 17 iulie 1974, fiind pilotat prin ra
dio la o distanţă maximă de 52 km. 

PRISECARU MITICĂ, Galati. Am in
trat de curind În posesia unor date pri
vind nave moderne cu aripi subacvatice. 
aşa că aveţi toate şansele să le vedeţi În
tr-un număr viitor. Sînt gata de publicat 
planurile unei nave cu pernă de aer. 

STOGRIN LUCIAN, Str. Mihai Emi
nescu, bl. 2, se. A, ap. 19, Roman, jud. 
Neamţ, doreşte să corespondeze pe 
teme de modelism. 

MILITARU VIOREL, Năvodari. Plexi
glas de grosimi relativ mici puteaţi obţine 
prin numerar. direct de la CAP-Şelimbăr, 
Str. 30 Decembrie 423, jud. Sibiu, cod 
2428. Detalii suplimentare găsiţi În nr. 
1/1986. 
LAURENŢIU CHIR lAC, Constanta. 

Mulţi dintre cititorii care ne scriu la redac
ţie ne solicită portavioane sau cuirasate .. 
Date fiind condiţiile obiective (În primul 
rînd formatul revistei), acestea nu pot fi 
publicate decît cu titlu informativ. fi ind 
utile pentru pură documentare sau even
tual amatorilor de micromachete. Există 
Însă o altă categorie de cititori care ne so
licită multe, multe detalii şi deci nave mici , 
cel mult monitoare sau canoniere, de 
exemplu . Pentru a răspunde ambelor ti 
puri de solicitări şi a accepta deliberat cri
tica ce va sosi prin poştă În cazul apariţiei 
uneia din variante, nu ne rămîne decît să 
vă satisfacem cererea. 

LUCA MIHAI, Bacău. Nu deţinem pla
nuri de dirijabile suficient de detaliate 
pentru a putea fi publicate. "Itali a" este 
un subiect foarte frumos. dar În afară de 
Întreaga istorie a expedlţiei nu deţinem 
nimic. Poate alţi cititori ne pot oferi pla
nurile. 

PAPP IOSIF, Str. Erotle Grigore 10, 
Oradea, 3700, Bihor, caută planuri pen
tru Boeing 707 şi Concorde. 
CIMPOEŞU IULlAN, Săvenl. Revista 

noastră se tipăreşte În două caiete de 
cîte 16 file, identice. Pentru a publica un 
plan de mari dimensiuni. ar trebui să se 
plieze caietul din mijloc În aşa fel Î ncit să 
nu se decupeze la tăiere , ceea ce este 
imposibil cu maşinile pe care se ti
păreşte revista. Am Încercat să oferim 
astfel de planuri (Mircea, Transilvania) 
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ce pot ti asam blate prin bplre, In num~ 
rele anterioare. 

Vom publica in continuare programe 
de simulare pentru telecomandă şi cal
culul modelelor Observaţiile dv. sînt co
recte 

POSTU OCTAVIAN, Alexandria. Pen
tru a participa la Cupa UTC. luaţi le· 
gătura cu activiştii secţiei PTAP de la 
Comitetul Judeţean UTC. Recordul 
mondial de viteză pentru avioane pro· 
pulsate cu elice ÎI deţine av,onul sovietiC 
Tu 114. ce a depăşit 750 km/h. Turbopro
pulsoarele ce ÎI echipează au 14 795 CP 

POPOVICI BOGDAN FLORIN, Str. Ar
cului 4, bl. A7, se. B, el. 4, ap. 64, Con
stanta, 8700, doreşte să corespondeze 
pe teme de modelism şi iahting. 

OLTEANU DĂNUŢ, Comăneşti. Mo· 
deie de locomotive cu aburi funcţionale 
există cu siguranţă la Muzeul Căilor Fe
rate din Bucureşti. 

LAIBER CRISTIAN, Str. Craiovei, bl. 
31, se. F, et. 3, ap. 12, Piteşti , tel. 
97645598, doreşte să corespondeze pe 
teme de aviaţie modernă. 

CRUCERU COSTIN, Bacău. Luaţi le
gătura cu membrii cercului de au tomo
deie de la Casa pionierilor din localitate. 
Ne bucurăm că aţi putut achiziţiona din 
comerţ În oraşul dv. un motor Raduga şi 
o staţie de telecomandă Pilot 4. 
BĂLĂTESCU MIRCEA, Str. A. Iancu 

17, Lugoj, 1800, jud. Timiş, oferă acceso
rii de căi ferate TT şi HO din ROG, nume
rele 2/84, 1/85. 1 şi 3/87. 

NEAGU ROGER, Bucureşti . Nu pu' 
blicăm scheme pentru staţii de teleco
mandă construite de amatori . decît dacă 
acestea sînt prezentate redacţiei În stare 
de funcţiune şi cu autorizaţie MTTc. 
APOSTICĂ NICU, com. BÎrseşti 138, 

jud. Vrancea, of. Birseşti 5377, doreşte să 
facă schimb de documentaţ ie pentru 
avioane ultrauşoare . 

SOVAR EMIL, Bucureşti Str. LI. Io
nescu Anton 12, sector 2, 73311, doreşte 
planurile unui U-boot şi ale unuI trauler 
românesc. 

ENCIU OVIDIU, Str. Brăila 210, bl. C4, 
ap. 34, el. 8, Galaţi , 6200, doreste să co
respondeze pe teme legate de istoria 
marinei. 

CONSTANTINES.CU COSMIN, Cluj
Napoca. Găsiţ, planul solicitat În nr. 1/88. 
TĂTĂRAN PAVEL, Cart. 1 Mai, Aleea 

Begoniei, bl. 1, ap. 10, Satu Mare, 3900, 
doreşte să facă schimb de programe 
pentru minicalculatoare. inclusiv În lim
bajele Basic Plus sau Fortran. 

GHEORGHIU DANIEL, Str. Boreea, 
bl. 33, ap. 11, et. 2, sc. A, CăIăraşi, 8500, 
doreşte numerele 1. 2, 3. 4/85 şi 1/86. 

CARAGEA DAN, Turnu-Măgurele IAR 
93 îl puteţi găsi În nr. 3/1984. 

GO~DEA GABI, Bra -:"a 
aca""...,! ...... - 2.? a" ,. ~ c ed ~ 0., -~ 

THOMANI ANTON-FRANCISC 
Valea Azugll 3. bl. 11, el. 4. ap. 18 A 
2188, jud. Prahova. olera Oub ~r a 
lecţia Tehnlum de la apar' e p 
nr. 2 şi 4/ 1984 
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, ,,,PACIFIC 2213. .. din grupul i~ean de locomotive refuglal Ie 
Tecuci spr& mijlQcul IU,nii august 1944 a fost condus la BMad de 
citre mecanicul Nicolae Tarilungi - cu un tren mlfttar - in 
noaptea 22123 August 1944." 

, " 

Oepozllie la Tribunalul Foqanl. 
martle 1945 

inhimat Ja unul dlntte aceste "-,,,It gr. ale grupulul de lupti 
Braul\ ultlmele ce au depi$it 'i'e~)neig1pd spre IInla frontu
lui dupi 22 august 1944 - ca un :caIt4e curse I,a un car suprain
cireal __ , elegantul ,I fragiiul PAClJflC S-a oprit ..... un tlmp mal 
i~elungat cu ~Q~ stat" lnalitte de Bmad ... mlercuri 23.08. 1944. 
am pe la '1800.~.'!. . ' J" 

DO~OI'ul fe' Hamel - Raport &Supra actlvititil balallonulur ' 
.if' de asalt al Annatel a H. 

.. PACIFIC 2213. .• din grupul ieşean de locomotive refugiat .Ia 
Tecuci spre mijlocul lunii august 1944 a fost condus la Blrlad de 
către mecanicul Nicolae Ţarălungă - cu un tren mlUtar - in" 
noaptea 22/23 August 1944." 

DepoziţIe la Tribunalul FOctanl. 
martie 1945 

Înhămat la unul dintre ac ...... 1rlmUrt 9~ .. e ale grupului de luptă 
Braun, . ultimele ce au depăşit Te~1 'lMfIl.nd spre linia frontu
lui dUpă 22 august 1944 .... ca un· cal efe curse, la un car suprain-

. cărcat """", eleganlul şi fragilul PACIFIC ... 9Prit ..... un timp mal 
. Joc:Ielungat cu. două staI" tnamt, de Birlad ... miercuri 23.08.1944, 
~'cam pe la 1000 .• : '. .' , 

Dowul şef HameI - Raport asupra activităţII batallonulut 
oi! ' de asalt al Armatei a 8-a. 

PrIn. in d~1 tanCWIlor angaj_e in l,.ptă pentru. Blrtad. - a 
celOr din avangarda .vinatef a 6-a SovleliCie de tancuri şi a celor 
co",.ndate de către .alorul Braun - PACIFlC-uI 2213 explo
cfqd .sub lovltu". şapte prolectila. "Izbitura proiectilelor a 
dă ftI'!flna de m-o azvlrllt jos ,J m-am lovit la cap... Cind 
...... 1IIf;fi'tll'iietlcit, maşina era departe; abia se vedea din aburi. ' 
Pe .-..nu mal ca nimenI... Nld In cabină, nici pe plat-

,.;-=!rau morii cu II ... Opărl11. DIn cazan ..... lit .... aburi 
'.,fl_4tr1!ftd ••• '" . 


