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REZUMAT. Lucrarea prezintă unele aspecte privind calculul şi încercarea aeromodelelor cu motoare din 
cauciuc. 
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ABSTRACT. The paper presents some aspects regarding the calculation and testing of model planes with 
rubber engines. 
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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 modelele pentru 
aeronavele de astăzi. 

Printre primele încercări de a construi aeromodele 
care au marcat începuturile în realizarea  zborului 
mecanic cu un aparat mai greu decât aerul au fost 
realizate de Alphonse Penaud în anul 1870, el fiind 
primul care a transformat în lucru mecanic răsucirea 
firelor de cauciuc. El a realizat şi prezentat în cursul 
experimentărilor în zbor trei tipuri de aeromodele, un 
aeromodel helicopter cu două elice coaxiale contra-
rotative în anul 1870, un aeromodel denumit de el  

Planophore în anul 1871 care avea  anvergura aripii 
de 46 cm. şi greutatea de 16 grame şi un aeromodel 
cu aripile batante pe care l-a denumit Ornithopter în 
anul 1873. 

Aeromodelul denumit Planophore, avea o profunzi-
me a aripii de 11 cm şi o suprafaţă portantă de 506 cm² 
elicea propulsivă fiind acţionată de un motor din fire 
de cauciuc care avea 5 g şi era montată în partea din 
spate a fuzelajului care avea o lungime de 51 cm. La 
data de 18 August 1871 fiind prezentat în grădinile 
Tuileries din Paris în faţa membrilor Societăţii 
Aeronautice din Franţa, a realizat un zbor de 40 m în 
11 secunde deci a avut viteza de cca 13 km/h.  

 

           
 

Inginerul francez Alphonse Penaud  născut la Paris la 31 mai 1850 şi schiţele sale pentru Helicopter (1870),  
Planophore (1871) şi Ornithopter  (1873). Decedat la 22 octombrie 1880 la vârsta de 30 de ani. 

(Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Alphonse_P%C3%A9naud). 
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În prezent aeromodelismul este o activitate 
sportivă reglementată de Federaţia Aeronautică In-
ternaţională F.A.I. (www.fai.com) şi de Federaţiile 
Naţionale din fiecare ţară, pentru România fiind 
Federaţia Română de Modelism. (www.frmd.ro).  

La aeromodelele cu motor din fire de cauciuc  
(F-1-B), forţa de tracţiune este asigurată de rotirea 
elicei, care este acţionată de un motor de cauciuc 
format dintr-o împletitură din fire de cauciuc special, 
foarte elastic, răsucită). Propulsat de motorul de 
cauciuc, aeromodelul ia înălţime, după care planează, 
plutind în zbor planat după oprirea motorului sau 
chiar urcând în curenţii ascendenţi de aer, apoi 
aterizând lin.  

Există în cadrul grupei de aeromodele pentru 
zbor liber (unde aeromodelistul nu are control asupra 

aeromodelului, grupă cu denumirea de F1 regle-
mentată de F.A.I.) următoarele clase diferenţiate de 
greutatea motorului din cauciuc şi, implicit, de ca-
racteristicile aerodinamice şi de caracteristicile tehnice: 
clasele F-1-D şi „Max Indoor“ pentru aeromodele de 
cameră sau INDOOR şi clasele F-1-B şi F-1-G 
pentru competiţiile cu aeromodele de zbor liber în 
spaţii deschise OUTDOOR. 

Vom lua în considerare următoarele date şi 
caracteristici tehnice:  

– greutate minimă totală a modelului în stare de 
zbor, Gmod [g];  

– greutate maximă motor din cauciuc, Gmc [g]; 
– aria totală a suprafeţei portante, Stot [dm2] 

(maximă); 
– anvergura aripii, Aa [mm] (maximă). 

 
Grupa Clasa Denumirea clasei Gmod 

(grame) 
Gmc 

 (grame) 
Stot 

(dm2) 
A a 

(mm) 
Aamp. 
(mm) 

F1 F1-D Micromodele  min. 1,8 max. 0,6 11+9 max. 550 max. 450  

F1 Max Indoor Max Indoor min. 20 max. 5 nelimitat max. 600 nelimitat 

F1 F1-G „Coupe d'hiver“ min. max. 10 nelimitat nelimitat nelimitat 

F1 F1-B „Wakefield“ min. 230 max. 30 17-19 nelimitat nelimitat 
 

În continuare sunt prezentate două exemple de 
aeromodele cu motor din cauciuc, unul cu motor cu 
greutatea de 5 grame corespunzător clasei „Max 
Indoor“ specifice pentru România şi unul cu motor 
de 10 grame corespunzător clasei „Coupe d'hiver“ 
introdusă de aeromodeliştii din Franţa (http:// 
www.rhcforum.ro/topic/3385-aeromodele-simple/).   

Se poate calcula timpul mediu de zbor al aeromode-
lelor cu motor din cauciuc folosind relaţia următoare: 

Tm = G mod/G mc × e/v × η 

în care: v este viteza de coborâre in zbor planat, în 
m/s.; e – energia specifică a cauciucului răsucit, în 
kgm/kg, care este, în funcţie de natura cauciucului, 
între 200 şi 600 kgm/kg; η – randamentul elicei, care 
poate fi, în funcţie de construcţia elicei şi a axului ei, 
cuprins între 40% şi 70% (η = 0,4-0,7).  

Se poate constata că pentru valorile maxime ale 
coeficienţilor e şi η vom obţine:  

● La clasa Max Indoor: 

T m [s] = 5/20 × 600/v × 0,7 =  
= 150/v × 0,7 = 105/v 

sau, pentru un timp mediu de 600 secunde (5 minute), 
este  necesar ca viteza de coborâre să fie: 

105/600 = 0,175 m/s. 

Competiţiile cu aeromodele de cameră sau indoor 
(clasele F-1-D cu greutatea minimă de 1,9 g şi Max 
Indoor), cu motor de cauciuc, au loc numai în spaţii 
închise din saline sau săli de sport. Modele de acest 
fel sunt foarte uşoare şi au dimensiuni relativ reduse 
(anvergura aripii până la 60 cm/600 mm). 

● La clasa „Coupe d'hiver“: 

Tm [s] = 10/80 × 600/v × 0,7 =  
= 1/8 × 600/v × 0,7 = 75/v  

sau pentru un timp mediu de 600 secunde (5 minute) 
este necesar ca viteza de coborâre să fie: 

75/600 = 0,125 m/s. 

● La clasa „Wakefield“: 

T m [s] = 30/230 × 600/v × 0,7 =  
= 2/23 × 600/v × 0,7 = 54,6/v  

sau pentru un timp mediu de 600 s ( 5 minute) este  
necesar ca viteza de coborâre să fie: 

54,6/600 = 0,091 m/s. 

Competiţiile cu aeromodele de zbor liber în spaţii 
deschise, outdoor (clasele F-1-B şi F-1-G), cu motor de 
cauciuc, au loc în zone fără obstacole care sunt terenuri 
de zbor definite conform reglementărilor F.A.I. 

Categoriile de aeromodele cu zbor liber participă 
la competiţii la proba de durată maximă de zbor. 
Durata de zbor a modelului construit de fiecare 
participant este limitată la 3 min. Locul întâi îl ocupă 
modelul care a acumulat cel mai mare număr de 
puncte (1 secundă corespunde unui punct) în numărul 
de starturi stabilite de organizatorii competiţiilor, de 
regulă minim trei  starturi. 

Aeromodelele cu motor din cauciuc pot fi şi de 
dimensiuni mai mici decât cele de la clasa „Coupe 
d'hiver“ şi sunt în clasa de începători P30 sau 
„beginner“. Se mai fabrică şi o clasă de aeromodele 
machete zburătoare cu motor din cauciuc care 
reproduc simplificat siluetele unor avioane clasice 
din trecut sau din zilele noastre. 
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Exemple de aeromodele cu motor din cauciuc de tip machete zburătoare şi de tip P 30  "begineer". 
 

 
 

Exemplu de aeromodel cu motor din cauciuc de tip „Flamingo“ din clasa F1 – „Max Indoor“. 



REALIZAREA ŞI ÎNCERCAREA AEROMODELELOR CU MOTOARE DIN CAUCIUC 

 

Buletinul AGIR nr. 1/2014 ● ianuarie-martie 143

 
 

Exemplu de aeromodel cu motor din cauciuc de tip „Briza“ din clasa F1-G „Coupe d'hiver“. 
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