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Aeromodelismul este abecedarul aviaţiei, iar 
primele modele de aeronave care au zburat fără a 
avea oameni la bord au servit ca modele pentru 
aeronavele de astăzi. 

 

Primele încercari de a construi aeromodele s-au 
înregistrat încă din anul 1865, când un ceasornicar, 
Julien, a realizat un model de 39 grame şi un metru 
lungime, cu două elici acţionate de un motoraş de 
ceasornic, zburând timp de 5 secunde o distanţă de 
12 metri! 

Un alt moment revoluţionar în tehnica zborului 
mecanic a fost realizat de Alphonse Penaud, el fiind 
primul care a transformat în lucru mecanic răsucirea 
firelor de cauciuc. Aceasta descoperire a folosit-o la 
un aeromodel cu anvergura de 45 cm, cu o 
profunzime a aripii de 11 cm şi cu o suprafaţă 
protantă de 490 cm2. Cauciucul avea 5 g, elicea 
realizând 240 rotaţii în total. Aeromodelul cu 
lungimea de 50 cm, în 13 s a parcurs 60 m de zbor, 
ceea ce înseamnă că a avut 16,6 km/h. În 1896, 
M.V. Tatin, ajutat de Richet, a construit un aero-
model de 33 kg cu 6,60 m anvergură, înzestrat cu o 
elice tractivă şi una propulsivă, aparat ce a parcurs 
cu 17 m/s un traiect de 90 m, folosind un motor cu 
aer comprimat. 

S-au încercat şi aeromodele cu aripi batante: de 
exemplu, australianul L. Hargave, care în anul 1891 
construieste un aparat cu o suprafaţă portantă de 
1390 m2, cu o greutate totală de 1670 kg, care, 
folosind un motor cu aer comprimat, a zburat 156,5 m 
în 23 s.  

În prezent, aeromodelismul este o activitate 
sportivă reglementată de Federaţia Aeronautică 
Internaţională F.A.I. (www.fai.com) şi de federaţiile 
naţionale din fiecare ţară, pentru România funcţionând 
Federaţia Română de Modelism. (www.frmd.ro). 

De exemplu, pentru aeromodelele planoare radio-
comandate care corespund, conform clasificării F.A.I., 
claselor F3B şi F3J, caracteristicile planoarelor 
radiocomandate sunt: 

– suprafaţa maximă................................... 150 dm2 
– masa maximă de zbor .................................  5 kg 
– încărcătură .......................... de la 12 la 75 g/dm2 
Construcţia elementelor componente ale acestor 

aeromodele a evoluat, ajungându-se astăzi la utilizarea 
în cea mai mare măsură a materialelor compozite, 
aceasta conducând, la clasele menţionate, la greutăţi 
de 2-3 kg, faţă de greutatea maximă admisă de 5 kg. 

A devenit din ce în ce mai evident şi faptul că 
optimizarea aerodinamică şi a calculelor de rezis-
tenţă sunt elemente esenţiale care trebuie avute în 
vedere la calculul şi construcţia aeromodelelor. Un 
exemplu în acest sens îl reprezintă aeromodelul de 
clasa F3B şi F3J de tip Calipso – utilizat şi la 
campionatul mondial din anul 1995, organizat la 
aerodromul Ghimbav din judeţul Braşov –, ale căror 
caracteristici le prezentăm în Anexa 1 conform 
specificaţiei tehnice. 

Un exemplu privind calculul unui model de 
planor clasa F3B de performanţă (Anexa 2) este 
studiul din 10 mai 1995 al lui F. Donker Duyvis, 
publicat în Flight International Quiet, ediţia 14, iulie 
1995. În articol se prezintă studiile şi calculele 
privind optimizarea calităţilor de zbor ale modelului 
Fletcher, mai puţin frecvente la planoare din clasa 
F3B, prin folosirea la extremităţile aripilor a unor 
variaţii ale secţiunilor profilelor aripii şi utilizarea 
unor sisteme de turbionatoare relizate din folie 
adezivă cu geometria în zig-zag. De la început, 
zborurile acestui model au condus la mai multe 
succese şi, în final, la câştigarea campionatului 
european din 1994 la clasa F3B. 
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Anexa 1 
 

Specificaţiile tehnice ale aeromodelului de clasa F3B şi F3J de tip Calipso 
 

Specs 

Span 3000 mm 

Area 60.8 dm2 

Aspect 
Ratio 

14.8 

Airfoil RG15 

Tail 
plane 
Area 

T: 6.1 dm2  
V: 7.5 dm2 

Airfoil NACA 0009 

Weight 2500 - 3400 g 

Loading 40 - 55g/dm2 

Controls 

Rudder, 
Elevator  
Aileron, Flap, 
Crow brake 

Manufacturer 
Model Technology 
 
  

"Calypso Contest" is an F3B/F3F machine designed and 
manufactured by Stuart Blanchard. 

Materials and construction: 

 Fuselage is epoxy glass with local kevlar reinforcement. 
 The wing is a three-piece design, with a large centre section panel 
and smaller tip panels joined with substantial rectangular section 
carbon rods. 
 Wing panels are hollow mouldings with composite 
glass/balsa/glass skins and carbon spars. 
 V-tail halves are hollow glass mouldings, and are detachable from 
the fuselage. Each half slips over a short carbon rod permanently 
fixed to the fuselage 
 Control surfaces are bottom-hinged, with accurately moulded shrouds. 

First impressions 

The quality of the mouldings is quite astonishing - surface finish is superb, panel join tolerances 
are consistently measured in small fractions of a millimetre not just in a few critical areas, but 
throughout the airframe. 
The result is that almost no rework is required - a considerable achievement by the manufacturer. 

Installing wing servos 

Space for the aileron servos is very tight. Not all 15mm servos are created equal, so as a first step 
make sure your servos will fit. Futaba 9601's are a bit over 15 mm. Graupner/JR 3341's are about 
14.5 wide. Even with the 3341's some material may need to be shaved off the case. 

Assembling the Keel 

The keel is a nicely finished balsa/glass sandwich with 
kevlar reinforcement. It's purpose is (a) to attach the 
radio gear, and (b) as an anchorage for the carbon 
ballast tubes. 
Keel assembly is largely a question of drilling lots of 
holes in it. Some tips: 
 When position the servos make sure the ballast tubes aren't obscured. 
 Use the moulded scribe lines as a guide when drilling the pushrod exits, and ballast tube holes. 
They are pretty accurate. 

Wiring the wing 

Easiest to rig if you use 9-pin D or 15-pin (preferred) 
VGA connectors between wing and fus. Some people 
glue the connectors in place, but there is very little spare 
depth in the fus so I just left my connectors floating. 

Assembling the Towhook 

The towhook is soldered to a sliding brass plate which is fixed to a plate in the fuselage bottom via 
a single 4mm bolt. Slackening the bolt allow the hook to slide fore and aft. 
Some tips: 
 The fuselage plate is made from epoxy glass sheet. The only sheet I had was in the form of 
circuit board with copper on one side, so I stripped the copper with a sharp knife. 

Wing Joiners 

Substantial section carbon joiners are used to attach the tip panels to the 
centre section. 

Flap and aileron linkages  

 For ailerons, set the servo arms perpendicular to the direction of travel 
at neutral. 
 With the flap servos, the arms can be raked forward a little. 
 Adjust the quicklinks to get as accurate a neutral as you can. Only use 
the radio for fine tuning.  
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Anexa 2 
 

Optimizarea calităţilor de zbor ale modelului Fletcher 
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