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REZUMAT. APOLLO 12 a fost una din misiunile spaţiale, a doua care a aselenizat. Echipajul Peter Charles Conrad 
(comandantul misiunii), Alan L. Bean (pilotul modului lunar) și Richard F. Gordon (pilotul modulului de comandă) au 
fost în zbor spatial  10 zile, 4 ore și 36 minute, din care au petrecut pe Lună (Conrad și Bean) 1 zi, 7 ore și 31 minute. 
Au fost îndeplinite obiectivele misiunii: efectuarea inspecției, sondajului și prelevarea de probe în zona de 
aselenizare, experimente pe suprafața lunară, tehnici pentru aterizare punctuală, dezvoltarea capacităţii de a lucra în 
mediul lunar, fotografierea posibilelor locuri de aselenizare.  

Cuvinte cheie: Misiune spaţială, Aselenizare, Cercetări și experienţe pe Lună.  

ABSTRACT. APOLLO 12 was one of the space missions, the second om Moon landing. The crew of Peter Charles 
Conrad (mission commander), Alan L. Bean (lunar module pilot) and Richard F. Gordon (command module pilot) were 
in space flight 10 days, 4 hours, and 36 minutes, of which they spent on Moon (Conrad and Bean) 1 day, 7 hours, and 
31 minutes. The objectives of the mission were fulfilled: carrying out the inspection, survey, and sampling in the 
landing area, experiments on the Moon surface, techniques for punctual landing, developing the ability to work in the 
Moon environment, photographing the possible landing sites.  

Keywords: Space mission, Moon landing, Research and experiments on the Moon.  

1. ÎNTRODUCERE  

Sâmbătă 5 iunie 1976 Compania Piper avea 

„ZIUA PORŢILOR DESCHISE” pentru angajaţi. 

Compania Piper [13] producea avioane la fabrica din 

Williamsburg, statul Pennsylvania, SUA. Realizase 

50.000 exemplare de diferite tipuri. Oferea anga-

jaților o recompensă pentru realizarea companiei și a 

lor.  

Eram în drum de la Notre Dame, Indiana către 

Philadelphia, Pennsylvania, cu prietenul meu Mr. 

Frank F. Moore. 

Cu o zi înainte am trecut pe la baza de dirijabile 

din Akron, Ohio. Era grevă a angajaților, așa că eu și 

Mr. Moore ne-am oprit într-o parcare la 400 m 

distanță. Am fost impresionat de hangarul pentru 

dirijabile  (1) [10]. Mi s-au părut realizări 

remarcabile porţile de la capetele hangarului. 
 

  
 

Fig 1. Hangarul pentru dirijabile din Akron,  

Ohio, SUA [10]. 

Mr. Frank Moore era un pasionat filatelist, 
colectionar de aparate de zburat pe timbre. 

Ajunși la fabrica Piper am inceput să vizităm 
halele de producție, secția de aripi de avion, nervuri în 
construcție, lonjeroane în realizare. Eram stânjent, nu 
cerusem aprobarea nimănui, peste tot erau unelte, 
arătând că au fost utilizate în urmă cu câteva minute. 
Curat, pe podea, nu erau așchii de lemn sau aluminiu. 
Miros de cleiuri. Nu ne însoțea nimeni din fabrică. Nu 
erau nici alți vizitatori. Frank era volubil arătându-mi 
cât mai multe lucruri. Era acasă. 

Ieșim. O altă hală – un hangar - cu multe mese. Se 
vindeau machete de avioane. Lume multă, angajați ai 
lui Piper. Afară și mai mulți. Ultimele avioane 
fabricate de Piper erau aliniate. Pe unul din ele era un 
text  „Cel de al 50.000-lea avion produs de noi” 
(2, 3). În Fotografia 2 Frank Moore poartă vesta cu 
imaginile diferitelor avioane. În Fotografia 3 George 
Arghir stă obosit pe scara avionului. 

Văd un bărbat între două vârste asaltat de o masă de 
angajați. Lua câte 10 din ei și fâcea o decolare, un zbor 
scurt – tur de pistă – de 10 minute, apoi ateriza, cu unul 
din avioanele Piper Bărbatul era colonelul Peter 
Charles Conrad comandantul cele de a doua misiuni 
cosmice ce a aselenizat, la acel moment vice-
președintele Companiei Piper, relații cu publicul. Mă 
alătur masei și când ajung să mi se dea atenție (4, 5): 

– Domnule colonel Conrad este o mare onoare si 
plăcere imensă să vă întâlnesc. Sunt George Arghir, 
doctorand la Universitatea Notre Dame, Notre Dame, 
Indiana. Studiez sinterizarea compusului intermetalic 
SmCo5. 
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– Succes. 
– Cum de v-a venit ideea studierii solidificării 

metalelor in vidul cosmic și al gravitaței nule? 
Citisem cu vre-un an înainte despre experiențele [14] 
efectuate în misiune, așa că puteam afla detalii. 

– Şeful de jos, generalul, îmi dădea ordine, „fă aia”. 
„fă aia”. Că dacă ar fi fost după mine aș fi tras un 
somn. 

– Mulţumesc de lămuriri. Un autograf pe 
fotografia dvs. Zbor liniștit, domnule colonel (5). 
Autograful „Peter Charles Conrad” s-a decolorat în 
timp. Colonelul a luat pe alţi 10 la un nou zbor.  
 

 
 

Fig. 2. Cel de al 50.000-lea avion produs de noi. 

Frank Moore și George Arghir. 
 

 
 

Fig. 3. Cel de al 50.000-lea avion produs de noi. 

George Arghir pe scara avionului.. 
 

 
 

Fig. 4. George Arghir, Peter Charles Conrad și un angajat al 

Companiei Piper. 

 
 

Fig. 5. George Arghir și  Peter Charles Conrad, care se 

pregătește să autografeze fotografia din Fig. 6. 

 

 
 

Fig. 6. Peter Charles Conrad în fața avionului Piper Turbo 

Chieftain Pa31T, Piper Company, Williamsburg, Pensylvania,  

5 iunie 1976. 

 

Avantajele topirilor și solidificărilor în vid 

cosmic și gravitaţie nulă sunt: bile perfecte pentru 

rulmenţi, metale pure, soluţii omogene, materiale 

foarte rezistente imposibile de realizat pe pământ [7, 

14]. 

2. PETER CHARLES CONRAD, Jr.  

[8, 9, 11, 12, 15] 

Colonelul Peter Charles Conrad, Jr. s-a născut pe 

2 iunie 1930, în Philadelphia, din părinţi Charles 

Conrad, Sr. și Frances De Rappelage Vinson 

Conrad. Pete Conrad a fost un băiat vesel, inteligent, 

dar s-a luptat continuu cu școala. A suferit de 

dislexie, o afecțiune care în acel moment era puțin 

înțeleasă. Cu toate acestea, Pete a continuat până în 

clasa a XI-a la Liceul  din Haverford, Pennsylvania, 

apoi la Liceul Darrow din New Liban, New York. 

Acolo, Conrad a învățat cum să depășească boala, 

încât, după absolvire în 1949, a fost admis la 

Universitatea Princeton, cu o bursă a Marinei. La 16 

ani, a șofat 160 km pentru a ajuta un instructor de 

zbor al cărui avion efectuase o aterizare forţată. 

Conrad a reparat avionul singur. După aceea, 

instructorul i-a oferit lui Conrad lecții de zbor pentru 

obţinerea brevetului de pilot. Conrad a continuat să 
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zboare în timp ce era la facultate. A absolvit 

Bachelor of Science în inginerie aeronautică de la 

Princeton, în 1953, și avansat ofiţer. 

Conrad a devenit aviator naval și a servit câțiva 

ani ca pilot pe portavioane în Marina. Apoi a activat 

la Școala de Teste Navale din Patuxent River, 

Patuxent, Maryland. În această perioadă, a fost invitat 

la selecția primului grup de astronauți pentru 

Administrația Națională Aeronautică și Spațială 

(NASA) („Mercur Seven”), fiind respins. Când 

NASA și-a anunțat selectarea pentru un al doilea grup 

de astronauți, a trecut testele.  

Conrad s-a alăturat NASA ca parte a celui de-al 

doilea grup de astronauți, la 17 septembrie 1962. 

Considerat ca unul dintre cei mai buni piloți din grup, 

el a fost printre primii care a primit o misiune în 

Geminy. În calitate de pilot al Geminy 5 el, împreună 

cu Gordon Cooper, a stabilit un nou record de 

anduranță spațială de opt zile.  

Conrad a testat multe sisteme de nave spațiale 

esențiale pentru programul Apollo, fiind de 169 cm 

înălţime. Inițial, Conrad a fost desemnat să comande 

echipajul de rezervă pentru primul zbor al navei 

spațiale Saturn V și completă a navei spațiale Apollo, 

inclusiv modulul lunar pe orbita terestră a 

Pământului, care a fost inițial programată ca Apollo 8. 

Pe 14 noiembrie 1969, Apollo 12 s-a lansat cu 

Conrad ca comandant, Dick Gordon ca pilot de modul 

de comandă și Alan Bean ca pilot de modul lunar. 

Lansarea a fost dramatică prin fulgerele care au 

afectat-o.  Pe Lună a spus "Oooh, este atât de moale și 

de ușor." Acceleraţia selenară este a șasea parte din 

cea terestră, greutatea este de șase ori mai mica, se pot 

face salturi de șase ori mai lungi pe Lună ca pe Terra. 

Ultima misiune a lui Conrad a fost de comandant 

al Skylab 2. Stația spaţială fusese avariată, Conrad și 

echipajul au reparat-o. Conrad, Weitz și Kerwin au 

avut un zbor de 28 zile și 50 minute. Echipajul a 

finalizat 81% din observațiile solare planificate, 88% 

din observațiile Pământului și mai mult de 90% din 

experimente medicale. Au realizat topiri de metale in 

vid cosmic și gravitaţie nulă. 

Conrad s-a retras de la NASA și Marina în 1973.  

În timp ce se afla la Princeton, Conrad a cunoscut-

o pe Jane DuBose. Conrad și Jane s-au căsătorit pe 16 

iunie 1953. Au avut patru copii: Peter (1954), 

Thomas, Andrew și Christopher (1961). În 1988 Pete 

și Jane au divorțat. Conrad a cunoscut-o pe Nancy 

Crane cu care s-a căsătorit în 1990. 

Conrad, fire temerară și îndrăzneaţă, a murit la 8 

iulie 1999, după un accident cu motocicleta în Ojai, 

California. A fost înmormântat cu onoruri militare la 

Cimitirul Național Arlington, cu mulți astronauți din 

epoca Apollo prezenți. 

3. APOLLO 12 [1 – 6] 

Apollo 12 a fost al doilea zbor cu echipaj din 

programul Apollo care a aterizat pe Lună. A fost 
lansat pe 14 noiembrie 1969 de la Kennedy Space 

Center, Florida. Comandantul Charles "Pete" Conrad 
și pilotul modulului lunar Alan L. Bean au efectuat 

peste o zi și șapte ore de activitate pe suprafața lunară. 

în timp ce pilotul modulului de comandă Richard F. 
Gordon a rămas pe orbită lunară. Pe 19 noiembrie, 

Conrad și Bean au aterizat pe Lună, la sud-est de 
Oceanul Furtunilor.  Au transportat prima cameră de 

televiziune color pe suprafața lunară.  Modulul lunar 
s-a ridicat de pe Lună pe 20 noiembrie și s-a fixat pe 

modulul de comandă, care după ce și-a încheiat a 45-a 
orbită lunară, a călătorit înapoi spre Pământ. Misiunea 

Apollo 12 s-a încheiat pe 24 noiembrie cu o 
amerizare de success în oceanul Pacific. 

Echipa de rezervă: comandant: David R. Scott, 
pilotul modulului de comandă: Alfred M. Worden și 

pilotul modulului lunar: James B. Irwin. Echipa de 
sprijin (a doua echipă de rezervă): Gerald P. Carr, 

Edward G. Gibson și Paul J. Weitz. 
Fulgerul a lovit racheta Saturn V la 36,5 secunde 

după decolare, afectând celulele de combustibil și 

instrumentaţia, însă lansarea a continuat cu success 
datorită antrenamentului echipajului. Trăsnetul nu a 

afectat șuruburile explozive care deschid 
compartimentul parașutei modulului de comandă.  

A doua aterizare lunară a fost automată cu control 
manual efectuat de Conrad în ultimele sute de metri 

de coborâre. Apollo 12 a reușit să aterizeze la locul 
propus. 

Când Conrad a ieșit pe suprafața lunară, primele 

sale cuvinte au fost "Oooh, este atât de moale și de 

ușor." sau o altă variantă "Whoopie! Un pas mic 

pentru Neil, dar unul mare pentru mine". Conrad și 

Bean au colectat bucăți din sonda Surveyor 3 pentru a 

fi aduse pe Pământ pentru analiză. Astronauții Conrad 

și Bean au colectat roci și au depus echipamente care 

au făcut măsurători ale seismicității Lunii, a fluxului 

de vânt solar, a câmpului magnetic și au transmis 

măsurătorile către Pământ. Astronauții au făcut și 

fotografii. Între timp, Gordon, la bordul lui Yankee 

Clipper (misiunea spaţială) în orbita lunară, a făcut 

fotografii multispectrale ale suprafeței lunii. 

Etapa de ascensiune a lui Intrepid i-a dus pe 

Conrad și Bean pe orbita lunară. Modulul lunar a fost 

dirijat să se prăbușească pe Lună pentru creetea unui 

seism. Seismometrele pe care astronauții le lăsaseră 

pe suprafața lunară au înregistrat vibrațiile mai mult 

de o oră. La zborul de întoarcere pe Pământ, după ce a 

părăsit orbita lunară, echipajul Apollo 12 a fost 

martor (și fotografiat) o eclipsă solară, deși acesta a 

fost a Pământului care eclipsase Soarele. 

Yankee Clipper (misiunea spaţială) s-a întors pe 

Pământ pe 24 Noiembrie 1969 în Oceanul Pacific. 
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După recuperarea de către USS Hornet, astronauţii 

au fost transportați pe Aeroportul Internațional Pago 

Pago din Tafuna pentru o recepție, înainte de a fi 

transportați de un avion de marfă C-141 către 

Honolulu. 

Echipajul Apollo 12 a observat direct fenomenele 

științifice pe suprafața lunară. Fotografia suprafeței 

Lunii a servit la documentarea aselenizării și 

activităților extravehiculare ale astronauților, dar și 

la identificarea zonelor științifice și a experimentelor 

pentru studiu în misiunile viitoare. Apollo 12 a 

colectat 34 kg de probe, inclusiv 45 de roci, probe de 

"sol" lunar și mai multe carote care au inclus 

material de la 40 de cm sub suprafața lunară.  

Obiectivele misiunii au fost: efectuarea 

inspecției, sondajului și prelevarea de probe în zona 

de aselenizare, experimente pe suprafața lunară, 

tehnici pentru aterizare punctuală, dezvoltarea 

capacităţii de a lucra în mediul lunar, fotografierea 

posibilelor locuri de aselenizare. Ele au fost realizate 

integral. 

Cei doi astronauți au efectuat o călătorie de 1311 

m ce a durat 3 ore și 50 de minute, când au colectat 

probe, carote și gaze. Probele erau în mare parte 

bazalturi, roci de culoare închisă și erau cu sute de 

milioane de ani mai tinere decât rocile colectate pe 

Apollo 11. 

În timpul explorării, astronauții au comunicat cu 

geologii din Houston, pentru sfaturi despre probele 

de prelevat. Surveyor a fost fotografiat înainte de 

preluarea pieselor. Camera TV de 17 kg a fost luată 

de pe montura sa, ca să poată fi efectuate studii pe 

Terra pe piesele, motoarele, optica, metalele și 

lubrifianții săi, pentru determinarea efectelor pe 

termen lung ale expunerii la mediul lunar. Similar, s-

au procedat cu bucăţi din Surveyor de cablu TV, tub 

de aluminiu și sticlă. Organismele biologice puteau 

supravieţei în cablu. 

4. CONCLUZII 

APOLLO 12 a fost una din misiunile spaţiale. A 

fost a doua care a aselenizat. Echipajul Peter Charles 

Conrad (comandantul misiunii), Alan L. Bean 

(pilotul modului lunar) și Richard F. Gordon (pilotul 

modulului de comandă) au fost în zbor spatial  10 

zile, 4 ore și 36 minute, din care Conrad (al treilea 

om ce a pășit pe Lună) și Bean (al patrulea om ce a 

pășit pe Lună) au petrecut pe Lună 1 zi, 7 ore și 31 

minute. Au fost îndeplinite obiectivele misiunii: 

efectuarea inspecției, sondajului și prelevarea de 

probe în zona de aselenizare, experimente pe 

suprafața lunară, tehnici pentru aterizare punctuală, 

dezvoltarea capacităţii de a lucra în mediul lunar, 

fotografierea posibilelor locuri de aselenizare. În 

timpul explorării, astronauții au comunicat cu 

geologii din Houston, pentru sfaturi despre probele 

de prelevat. Surveyor a fost fotografiat înainte de 

preluarea pieselor. pentru determinarea efectelor pe 

termen lung ale expunerii la mediul lunar. 

Organismele biologice puteau supravieţei în cablu. 
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A făcut cercetări în domeniul metalurgiei pulberilor stabilind diagrama de faze a sistemului Sm-Co, sinterizarea 

compusului SmCo5, sinterizarea compactelor din fier, a proiectat un cuptor rotativ industrial de reducere a 

ţunderului la fier, a proiectat un cuptor pentru temperature înalte și vid (ambele cuptoare s-au executat și 

funcţionat),  contacte pentru curenţi intenși (W-Cu), a determinat coeficientul de dilatare/contracţie la fier între 0 
oC și -180 oC, a proiectat sculă pentru așchierea aliajelor de aluminiu (freză cilindro-frontală folosită de peste 50 

ani). Conducător de doctorat a promovat 6 doctori in tehnică. Membru în 12 comisii de doctorat. Profesor invitat 

la 8 Universităţi în strănătate. Membru în 12 asociaţii și societăţi știinţifice și profesionale în ţară și străinătate. 

Membru al Comitetului Român pentru Istoria și Filozofia Ştiinţei și Tehnicii al Academiei Române. Membru de 

onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România. A publicat 9 cărţi și 270 articole știinţifice, majoritatea ISI. 

 


