
CREATIVITATE, INVENTICĂ, ROBOTICĂ 

 

Buletinul AGIR nr. 1/2016 ● ianuarie-martie 76

UTILIZAREA DE MODELE EXPERIMENTALE 
PENTRU REALIZAREA DE NOI TIPURI  

DE AERONAVE 

Ing. Traian TOMESCU1, Ing. Tudor-Mihai TOMESCU2 

1Sucursala AGIR Braşov, 2EADS, Germania  

REZUMAT. Lucrarea prezintă unele aspecte ale utilizării de modele experimentale la scară redusă pentru 
relizarea de noi tipuri de aeronave în peste cinci secole de preocupări în tainele zborului. 
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ABSTRACT. The paper presents some aspects of the use of experimental models for Image scale new types of 
aircraft in over five centuries concerns the mysteries of flight. 
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Începuturile experimentelor în domeniul aeronautic 
au fost reprezentate de realizarea unor modele de 
aeronave la scară redusă, care au fost utilizate pentru 
verificarea ideilor inventatorilor de aeronave. Un 
exemplu cunoscut a fost Leonardo da Vinci (n. 
15 aprilie 1452, d. 2 mai 1519)  care a schițat și realizat 
în Italia modele de mașini zburătoare ca ornithopterul, 
parașuta și elicopterul. Alphonse Penaud (1850 – 

1880) a schițat  și a realizat în Franța modele pentru 
mașini zburătoare acționate cu ajutorul unor motoare 
realizate din fire de cauciuc. 

Inginerul român Aurel Vlaicu (1882-1913) prezenta 
la Gimnaziul romanesc din Brașov (actualul Liceu 
Andrei Șaguna) in 8 octombrie 1909, un aeromodel 
reprezentand la scara redusa viitorul sau aeroplan, 
Vlaicu 1. 

 

          

       
 

Fig. 1. Leonardo da Vinci, schița mașinii zburătoare (c. 1488), ornithopterul și parașuta și elicopterele. 
 

 
 

Fig. 2. Alphonse Penaud – helicopter (1870), planophore (1871- 1872),  ornithopter (1871). 
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Fig. 3. Inginerul Aurel Vlaicu și aeromodelul său care a zburat la Brașov în anul 1909. 
 

       
 

Fig. 4.  Tunel aerodinamic la Institutul Politehnic București și vizita Regelui Carol al II-lea (1931).  
Tunel aerodinamic la NASA în S.U.A. cu macheta unui avion commercial actual pentru transport de pasageri. 

 

Încă de la începuturile aeronauticii au fost experi-
mentate cu ajutorul unor machete statice formele 
aerodinamice optime, fiind determinate în tunele 
aerodinamice caracteristici aerodinamice ca portanța 
și rezistența pentru aripi, ampenaje, fuselaje sau palele 
rotoarelor. Așa cum se precizează în enciclopedia 
liberă Wikipedia, „Tunelul aerodinamic este un 
dispozitiv utilizat în aerodinamică pentru studiul 
forțelor care acționează asupra unui corp care se 
deplasează în aer. Este constituit dintr-un tub închis în 
mijlocul căruia este plasat obiectul de studiat. Depla-
sarea aerului față de corp este simulată prin intermediul 
unui ventilator sau compresor.“ În România s-a 
realizat, sub conducerea inginerului Elie Carafoli 
(1901 – 1983)  împreună cu ing. Ion Stroescu în 1930 
la Institutul Politehnic București, prima suflerie 
aerodinamică din ţară și prima instalaţie de acest gen 
din sud-estul Europei având calităţi şi performanţe 
remarcabile pentru acea vreme. Tunelul aerodinamic 
realizat în perioada 1928-1930 a fost inaugurat oficial 
în 1931 în prezenţa regelui Carol al II-lea (fig. 4.) În 
prezent cel mai mare tunel aerodinamic subsonic 
(secțiunea 2,5×2,2 m, viteza maximă 110 m/s) este 
cel de pe platforma industrială Militari. 

Din experiența personală putem consemna faptul 
că în anul 1999 am experimentat pe un model la 
scară redusă procedee de tracțiune și sustentație cu 
sisteme de elici sau rotoare compuse, rezultatele fiind 
publicate la paginile 54, 55 și 56 din Buletinul AGIR 
nr. 2/2000, aprilie-iunie. Cu această ocazie am putut 

constata experimental faptul că, datorită interacțiunii 
dintre trei rotoare, se produce o forță de sustentație 
mai mare cu cca. 20-25% decât suma celor trei forțe 
de sustentație. În prezent multicopterele au devenit 
din ce în ce mai utilizate în lume, existând în peri-
oada 2000-2015 o preocupare din ce în ce mai mare 
pentru domeniul UAV-urilor sau dronelor. 

Se comercializează o varietate mare de drone 
pentru utiliuzări civile sau militare, cu prețuri de la 
câteva zeci de euro la mii de euro, în funcție de 
performanțe și gradul de echipare. Exemple în acest 
sens pot fi: WLtoys V686K Quadcopter (cu WIFI 
FPV, RC şi cameră, cu prețul de 549 lei, dotată cu 
un qiroscop pe 6 axe și care poate fi controlată cu 
radiocomanda din pachet sau cu un smartphone folo-
sind o aplicație gratuită, iar transmisia video se face 
prin telefon) sau modelul WLtoys V686G 
Quadcopter (cu FPV, RC, camera de 2 MP, cu prețul 
de 839 lei, cu radiocomanda inclusă și dimensiuni 
320 × 320 mm, care poate filma și transmite 
imaginea pe monitor) – vezi http://govideo.ro/ 
wltoys/574-wltoys-v686k-quadcopter-cu-wifi-fpv-rc-
si-camera.html, http://govideo.ro/wltoys/573-wltoys-
v686g-quadcopter-cu-fpv-rc-camera-2mp.html. 

Un alt model de quatrocopter este UDI RC U818A-
1 Discovery Quadcopter cu Camera HD cu prețul de 
80 USD și dimensiunile de 335 × 327 × 66 mm 
(http://www.bhphotovideo.com/c/product/1114790-
REG/udi_rc_u818a_1_rc_quadcopter_with.html/prm/a
lsVwDtl) 
 

            
 

Fig. 4. Mini Drona WLtoys V686G Quadcopter cu FPV, RC camera 2MP. 
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Fig. 5. Minidrona quatrocopter UDI RC U818A-1 Discovery Quadcopter cu camera HD. 
 

       
 

Fig. 6. Shița de principiu și schița trei vederi pentru aeromodelul experimental TOMVAER. 
 

Un nou posibil tip de aeronavă ar putea consta în 
combinarea unui miniavion cu o minidronă; pe acesta 
l-am denumit TOMVAIR 9 – TOM de la Tomescu, V  
de la Versatil și AER de la Aeronavă și în acest scop 
am început cercetări practice folosind aeromodele și 
minidrone conform schițelor. Prin experimentarea în 
tunele aerodinamice sau în zbor  se va putea studia 
interacțiunea aripilor și ampenajelor modelului cu 
rotoarele unor minidrone tricopter, quatrocopter sau 
multicopter. 

În perioada 25-26 iunie 2015 a fost organizat de 
către Asociația UVS România (Unmanned Vehicles 
Systems), la Academia Forțelor Aeriene „Henri 
Coandă” – Brașov, conferința RPAS-2015 (Remoted 
Piloted Aircraft System) cu participare internațională, 
unde au fost analizate noi tendințe și provocări în 
dezvoltarea aeronavelor pilotate de la distanță. 

Avioanele și elicopterele au puncte forte cât și 
puncte slabe. Avioanele sunt mai rapide și pot căra mai 
mult, pe o distanță mai mare, in timp ce elicopterele 
sunt mai încete, dar nu au nevoie de piste mari pentru 
decolare și aterizare dar sunt mai manevrabile. Nu este 
de mirare că NASA urmărește să realizeze o dronă 
hibrid între cele două tipuri de aeronave dar pe 
principiul rotirii aripilor cu 90 de grade în poziție de 
decolare-aterizare. NASA dezvoltă o dronă hibrid 
avion-elicopter GL-10 Greased Lightning  care este o 
dronă cu zece motoare care funcționează pe bază de 
baterie, aripile având o anvergură de 3 metri; 
aerovehiculul isi poate schimba forma in aer, putând 
astfel zbura atât vertical cât și orizontal. În luna mai 
2015, NASA a anunțat că a reușit pentru prima oară 
această tranziție, de la „elicopter” la „avion”. GL-10 
este „ruda” cu V-22 Osprey, VTOL-ul (vertical takeoff 
& landing – n.r.) dezvoltat in anii `80 de armata SUA. 
Motoarele se rotesc pentru a propulsa aeronava sus 

sau jos, ca un elicopter, sau inainte, ca un avion. 
Hibridul urmează să fie dezvoltat pentru a se obține o 
aeronavă de tip nou care să poată zbura peste 2.200 de 
mile și să transporte 32 de oameni. Se poate viziona 
acest zbor experimental accesând site-ul http://www. 
wall-street.ro/articol/IT-C-Tehnologie/183360/video-
nasa-dezvolta-o-drona-hibrid-avion-elicopter.html 

 

 
 

Fig. 7. Drona hibrid avion-elicopter GL-10 Greased Lightning  
cu zece motoare electrice. 
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