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REZUMAT. Rockwell International Space Division a fabricat șase navete spațiale: Enterprise, Columbia, 

Challenger, Discovery, Atlantis și Endeavour, între 1972 și 2001. Vizita la Rockwell International Space 

Division, fabrica de navete spațiale,  a început cu prezentarea generală a companiei și a navetei spaţiale 

Endeavor, apoi a continuat cu vizitarea laboratorului de încercare la vibraţii în poziţie verticală a machete 

navetei spațiale (macheta era la scara 1:4), a halei copiei carligii pentru instruirea piloţilor, a hărții 

aeroportului de aterizare (Fort Edwards, California), a sălii calculatoarelor și a laboratorul de testare a trenului 

de aterizare. Toate compartimentele au fost unice.  

Cuvinte cheie: naveta spațială, test machetă vibrații, instruire piloți, hartă aeroport, calculatoare, testare tren 

aterizare. 
 

ABSTRACT. Rockwell International Space Division manufactured six spacecrafts: Enterprise, Columbia, 

Challenger, Discovery, Atlantis, and Endeavor, from 1972 to 2001 The visit to the Rockwell International 

Space Division, the spacecraft factory, began with the company and space shuttle Endeavor's general 

presentation, then continued with a visit to the vertical spacecraft vibration testing laboratory (scale models 1: 

4), the room of the pilot training cockpit, the landing airport map (Fort Edwards, California), the computer 

room and the landing gear test laboratory. All compartments were unique. 

 

Keywords: space shuttle, vibration scale space shuttle test, pilot training, airport map, computers, landing gear 

test. 

1. INTRODUCERE 

Rockwell International a fost un mare producător 

american, în secolul XX, implicat în fabricarea de 

aeronave, industrie spațială, electronice, de apărare, 

cât și comerciale, componente pentru vehicule 

ușoare și grele din industria auto, prese de tipărit, 

avionice, unelte electrice, supape și contoare, 

automatizări industriale. Rockwell, fondat în 1919, 

de colonelul Willard Rockwell (1888 – 1978) la 

apogeu în anii ’90 avea 115.000 angajați, a dat 

faliment în 2001 [6].  

Rockwell International a avut un complex 

laborator de cercetare [6]. Laboratorul a efectuat 

cercetări în materiale avansate, în special ceramică 

[4], pentru imagini în infraroșu [14], pentru 

cercetarea în afișele cu cristale lichide [6] și pentru 

aparate electronice de mare viteză [6]. Laboratorul a 

descoperit epitaxia metalurgică în fază de vapori 

(vapori chimici organo-metalici) [6].  

La 26 iulie 1972, Rockwell International, 

Palmdale, Los Angeles, California, a câștigat 

contractul pentru construirea vehicului orbital (ce 

conţinea naveta spațială Enterprise), denumit OV-

101 (Orbiter Vehicle 101) [7]. 

Șase navete spațiale au fost construite: 

Enterprise, Columbia, Challenger, Discovery, 

Atlantis și Endeavour. 

Sistemul de Transport Spatial (STS) (1) constă 

din naveta spaţială (un planor), două rachete cu 

combustibil solid, un rezervor exterior imens (de 

hidrogen lichid și oxigen lichid) și motoarele 

principale ale navetei [12]. STS are o greutate totală 

la decolare de 2000 t, înălţimea de 56 m, iar forța 

totală data de rachete și cele trei motoare ale navetei 

spaţiale este de 30,16 MN. Structura navetei este din 

aliaj de aluminiu, iar structura motoarelor din aliaj 

de titan. Întreaga suprafaţă exterioară a navetei este 

acoperită cu plăci ceramice [9]. Motoarele 

funcționează cu hidrogen lichid și oxigen lichid 

transportate în rezervorul extern. Durata de 

funcţonare a motoarelor este de 480 s. Cele două 

rachete cu combustibil solid  funcţionează 124 s. 

Naveta Spațială (Space Shuttle) Enterprise 

(Cutezanța) a fost construită pentru decolare 

verticală, zbor în jurul Terei și aterizare la Baza 

Aeriană Edwards, California. Enterprise 

(componentă a OV-101) a fost lansată la 17 

septembrie 1976, iar programul său de decolare, 

zbor și aterizare a fost în perioada 31 ianuarie - 26 

octombrie 1977. Testele au arătat că naveta ar putea 

zbura în atmosferă și ateriza ca un avion [7, 10]. 

Naveta spaţială Enterprise este redată în cursul 

testului de apropiere și aterizare (2), 12 August 1977 

[10]. Enterprise a avut un con la coadă, pentru 

reducerea rezistenţei la înaintare și a turbulenţelelor 
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în timpul transportului de către avionul de transport 

[10].   
 

 
 

Fig. 1. Sistemul de transport Spaţial – STS în poziţie de 

decolare, compus din: naveta spaţială, două rachete cu 

combustibil solid, un rezervor imens exterior (cafeniu) și 

motoarele principale (la coada navetei) [12]. 

 

 
 

Fig. 2. Naveta spaţială Enterprise in zbor, 1977, 

în test de apropiere și aterizare [10]. 

 

Pe 12 aprilie 1981, următoarea navetă, Columbia 

(Columbia) (OV-102), a fost prima navetă spațială 

care a zburat pe orbită. Între 1981 și 1999, a efectuat 

26 de zboruri. Realizările cu Columbia au inclus 

prima lansare de sateliți dintr-o navetă spațială în 

misiunea STS-5 și în misiunea STS-9, primul zbor al 

laboratorului științific spațial (cosmic)– Spacelab 

[7]. 

Pe 28 ianuarie 1986, Challenger (Competitorul), 

al doilea orbiter operațional, a explodat după 

decolare din cauza neetanșeităţii unui inel O.  

Discovery (Descoperitorul) a lansat telescopul 

spațial Hubble și a efectuat a doua și a treia misiune 

de serviciu Hubble [11]. Discovery a fost ales drept 

„Return of Flight”, în 1986, 1988, 2005 și 2006 [11]. 

Naveta spațială Atlantis a orbitat Pământul de 

4.848 de ori, parcurgând aproape 206.000.000 km, 

mai mult de 525 de ori distanța de la Pământ la 

Lună. 

Ultima navetă, Endeavour (Străduința), a 

efectuat primul zbor în 7 mai 1992.  

După ce naveta spațială Columbia s-a dez-

integrat, la 1 februarie 2003, programul a fost 

suspendat până când Discovery a revenit la zborul 

din 28 iulie 2005. 

Federaţia Aeronautică Internaţională (FAI) a 

stabilit limita dintre zborurile aeriene și zborurile 

spaţiale la înălțimea de 100 km deasupra Terrei [15]. 

Prima viteză cosmica – viteza la care un corp 

devine satelit la suprafaţa Terrei - este de 7,9 km/s 

[15]. A doua viteză cosmică – viteza la care un corp 

poate părăsi atracţia Terrei – este de 11,2 km/s [15]. 

A treia viteză cosmică – viteza la care un corp la 

suprafaţa Terrei poate părăsi sistemul Solar - este de 

16,7 km/s [13]. 

Un satelit care se roteşte pe o orbită circulară în 

sensul de rotaţie al Terrei în planul ecuatorial al 

acesteia la altitudinea de 38.500 km, cu perioada de 

revoluţie de 24 ore și viteza de 3,7 km/s este un 

satelit geostaţionar [9, 15]. 

2. VIZITA 

În dimineaţa zilei de 7 iunie 1977 un autobus se 

oprește în faţa casei de pe bulevardul Santa Monica 

din localitatea Santa Monica, suburbia a Los 

Angeles-ului, California, unde locuiam. Mă urc în 

autobus. Nu cunoșteam pe cei 10 din mijlocul de 

transport. Autobusul merge la alte puncte de 

colectare a pasagerilor. Urcă și ceilalţi 9, pe care îi 

cunoșteam, participanţi la Conferinta străinilor ce 

studiau in SUA. Mai urcă încă 10 persoane pe care 

nu Ie cunoșteam. Vorbeam între noi. 

Autobusul ne duce la Rockwell International – 

Space Division, în suburbia Palmdale a Los 

Angeles-ului, California.  

Fabrica este înconjurată de un gard dublu de sârma 

ghimpată. Ni se spunde că pe cei 2 m spaţiu dintre 

garduri sunt plantate mine. La poartă un panou imens, 

pe care scrie: INTERZISĂ INTRAREA 

STRĂINILOR, INTERZISĂ FOTOGRAFIEREA, 

INTERZISĂ… Ezit, de gât aveam atârnat aparatul 

meu de fotografiat, MINOLTA XE5, cu care puteam 
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face fotografii și pe întunerec cu film infraroșu. Un tip 

înalt, bine făcut, mi se adresează:  

- Ce faci, nu intri? Îi arăt aparatul fotografic. Mă 

bate pe umăr și continuă:  

- Doar ești cu noi. Am înţeles: nu mă ating de 

aparatul fotografic că se poate întâmpla ceva cu 

filmul, cu aparatul sau chiar cu mine. 

Intru in fabrică. Primim ecusoane “TOUR” (3). 

Suntem conduși pe alei. Ajungem la o clădire mare. 

Înăuntru e o sală spaţioasă. Observ că participanţii, 

cunoscuţi și necunoscuţi, încep să facă fotografii cu 

naveta spațială, cu ei, cu pereţii. Prind curaj. Merg 

să văd naveta. Mă urc pe scara ce duce la carlingă.  

Scara se afla pe partea opusă fotografierii (4). 

Ating, întâmplător, cu inelul de doctor al 

Universităţii Notre Dame pulberea de carborundum 

lipită pe treptele scării. Se sgârie safirul (albastru – 

culoarea Universităţii Notre Dame) din inel. Ajung 

sus, examinez carlinga. Spaţioasă. Multe aparate. În 

cabină intra și echipajul. Nu este prea mult loc. Nu 

înţeleg mare lucru. Sunt impresionat. Impresionat. 

Cobor de pe scară. Ating aripa acoperită cu plăcuţe 

ceramice – scut termic. Ceramica era rezultatul 

cercetărilor proprii ale Centrului de cercetare. Fac și 

eu câteva fotografii cu naveta, cu pereţii. 

Naveta spaţială Enterprise era prezentată lateral, 

la loc de cinste. Toţi am fost atrași de ea. Toate 

privirile erau atrase de navetă. Era prima data când o 

vedeam. O puteam atinge. Am fotografiat-o (4). 

Eram copleșiți de ambianță.  

 

 
 

Fig. 3. Ecuson de vizitator, Rockwell International,  

Space Division. 76 x 64 mm. 

 

 
 

Fig. 4. Naveta spaţială Enterprise în sala de prezentare, Rockwell International, Space Division. 7 iunie 1977. 

 

Sub navetă un fotomontaj, cu titlul DE LA 

ÎNCEPUT CĂTRE ÎNCEPUTURI, De la Transport 

Aerian la Transport Spaţial (5, 6). În (5) sunt 

prezentate primele aparate de zburat mai grele ca aerul, 

evoluţia lor, continuând în (6) cu marile realizări 

aeronautice, terminând cu naveta spaţială în diferite 

ipostaze și textul ÎN ÎNCEPUT, Încep Operaţiunile 

Spaţiale  în 1979, Rockwell International Space 

Division. Pe pereţii sălii fotomontaje, fotografii și 

grafice. 

La locul potrivit era o tribună. Imediat după 

ocuparea locurilor Vicepreședintele companiei – relaţii 

cu publicul - ne prezintă compania, angajaţii, realizările 

și naveta spațială Enterprise (7). Discursul a durat 

circa 50 minute. Ni s-a prezentat si un cosmonaut - 

Sally Kristen Ride (1951 – 2012 ) [8] - prima femeie ce 

urma să zboare în spaţiul cosmic. 

Realizări ale tehnicii aero americane sunt 

prezentate în (8, 9, 10). În (8) apare Bell X-1 fabricat 

de Bell Aircraft în 1945 ce a atins viteza de 1.600 

km/h in 1948, apoi 2.600 km/h în 1954 [1]. 

Varianata Bell X-1E (9), a atins viteza de 2,24 M [1]. 

Lockheed F-104 Starfighter a atins viteza de 2 M in 

1954 (10) [2, 5].  

Creșterea vitezelor de zbor pregătea condiţiile 

realizării primei viteze cosmice aproximativ 8 

km/s, viteză la care un corp poate deveni satelit 

artificial. La 8 km/s și la nivelul mării un corp se 

aprinde datorită frecării cu aerul, la altitudinea de 

38.500 km este satelit staţionar, aerul aproape că nu 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bell_Aircraft
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există, putând fucționa pe o durată aproape 

nelimitată. 

Pe perete mai apărea un desen (11). Este 

prezentată o staţie interplanetară la care naveta spaţială 

a adus aparate, provizii, materiale. Naveta se apropie 

de staţia interplanetară și începe manevra de apropiere 

și cuplare – andocare - urmată de descărcare. 
 

 
 

Fig. 5. DE LA ÎNCEPUT CĂTRE ÎNCEPUTURI. 

De la Transport Aerian la Transport Spaţial. 

Începutul și evoluţia aparatelor de zburat. 

 

 
 

Fig. 6. Evoluţia aparatelor de zburat. ÎN ÎNCEPUT,  

 Încep Operaţiunile Spaţiale  în 1979, 

Rockwell International Space Division. 

 

 

 
 
Fig. 7. Vicepreședintele Companiei ne prezintă compania, 

angajaţii, realizările și naveta spaţială ENTERPRISE. 

 
 

Fig. 8. Bell X-1 Glamorous Glennis, Smithsonian National Air 

and Space Museum, Washington D. C. 

 
 

Fig. 9. Bell X-1 E  Little Joe – NASA 144, Smithsonian National 

Air and Space Museum, Washington D. C. 

 

 
 

Fig. 10. NASA 818, Lockheed F-104 Starfighter, N818NA, 

Smithsonian National Air and Space Museum, 

Washington D. C. 

 

 
 

Fig. 11. Naveta spaţială se apropie de staţia 

spaţială pentru operaţia de descărcare. 

https://airandspace.si.edu/collection-objects/bell-x-1
https://airandspace.si.edu/collection-objects/bell-x-1
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Următoarea clădire conţine testul la vibrații ale 

machetei navetei spaţiale la sol. Macheta este redusă 

de 4 ori. Testul se desfășoară într-o construcţie cu 

multe facilităţi. In diferite puncte ale machete sunt 

sensori de vibraţie, conectaţi prin cabluri la aparate 

de întregistrare. Sunt aplicate vibraţii verticale, 

orizontale și combinate de diferite frecvenţe și 

amplitudini pentru răspunsul pieselor componente. 

Am efectuat o fotografie a construcţiei cu macheta 

navetei supusă testelor (12). Standul are dimensiuni 

impresionante; conţine patru niveluri, primul fiind la 

nivelul podelei halei. Imediat lângă intrare, pe un 

panou, era expus afișul Test Vibraţii la Sol, 

Machetă, scara 1:4 (13). Obiectivele testului: 

Măsurarea caracteristicelor dinamice; 

Determinarea funcţiilor de transfer ale vehicului; 

Asigurarea datelor pentru verificarea matematică a 

modelelor: Încărcăturile în zbor, Controlul zborului 

și navigaţiei, Vibraţia aripilor (flutter), Salturi; 

Programarea activităţilor: modificările 

laboratorului (1973, 1974); achiziţii de echipament 

(1974, 1975, 1976); pregătirea testului (1975, 

1976); planificarea programului testelor (1976, 

1977).  Ceilalţi participanţi fotografiau totul, eu caut 

și după un paravan, pe o masă văd registrul în care 

reprezentantul NASA trebuia să semneze la fiecare 

jumătate de oră. Mă pregatesc să-l fotografiez și 

brusc mă opresc. Este prea mult. 

 

 
 

Fig. 12. Standul de încercare la vibraţii a machetei 

navetei spaţiale. 

 

Vizita a continuat. În altă clădire, o sală mare, în 

care se găseau două carligi de navetă spaţială. Aici 

se făcea instrucţia piloţilor. Pilotaj pe aparate – în 

orb. Ferestrele carlingii erau acoperite. Fiecare 

vizitator s-a așezat pe unde a dorit. Toţi eram 

pătrunși de unicitatea obiectelor văzute, a 

momentului unic, a situaţiei unice în care ne găseam. 

O clădire relative joasă. Intrăm. Pe un perete 

imens era desenată harta aeroportului unde urma să 

aterizeze naveta spaţială – Baza Aeriană Edwards 

(14). O camera video se mișca pe șine și ghidaje: 

orizontal (îndepărtare – verticala locului); paralel 

peretelui (în lungul pistei de aterizare) și vertical 

(lateral pistei de aterizare). Mișcările camerei de 

televiziune erau transmise carlingilor pe ecrane. 
 

 
 

Fig. 13. Graficul Test Vibraţii la Sol pe macheta navetei. 

Scara 1:4. Planificarea programului. 

 

 
 

Fig. 14. Harta aerodromului pentru aterizare. 

Baza Aeriană Edwards, California. 

 

Ajungem și în sala calculatoarelor (15). O altă 

clădire. Sute de calculatoare și programatori. Se lucra 

la programe pe benzi perforate. Se făcea programe de 

depanare a evenimentelor produse, dar și programe ce 

produceau evenimente, deteriorări, accidente. Toate se 

testau și remediau. Facem fotografii, modest. Remarc 

că sunt fotografiat, de către cei ce nu îi cunosc. 

Cunoscuţii fotografiau lucrurile de interes, ceilalţi erau 

interesaţi ce fotografiem noi. 

Ultima clădire vizitată (16),  conţinea o parte a 

trenului de aterizare: roata cu intregul sistem de 
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susţinere. Roata se aducea la turaţia corespunzătoare 

vitezei de aterizare, apoi se aplica brusc o tablă cam 

de compoziţia asfaltului căii de aterizare. Se măsura 

uzura roţii. Totul se repeta până la distrugerea roţii. 

 

 
 

Fig. 15. Calculator. Smithsonian National Air 

and Space Museum, Washington D. C. 

 

 

 
 

Fig. 16. La ieșirea din hala de testare a trenului de aterizare. 

 

După ultima clădire am fost scoși în afara 

perimetrului fabricii. Vicepreședintele companiei ne-

a însoţit până la sfârșit (16). În fotografie se văd cei 

din grupul cunoscuților, participanți la conferință. 

3. EPILOG 

A doua zi, seara a fost o masa prietenească, în 

casa unui multimiliardar din Holywood. Din curte se 

vedea scris mare, pe dealul din apropiere, 

HOLYWOOD. Bancherul, gazda mea, m-a consultat 

ce mâncaruri românesti poate oferi. Am ales 

“ghiveci cu carne de viţel” dintr-o carte de bucate. 

Grea a fost alegerea, gătitul se făcea de către 

servitorii mexicani, cheltuiala era a bancherului 

(vicepreședintele Băncii America - Pacific). 

Cantitatea de gătit a fost pusă la foc mic, într-o 

cratiţă de 120 l. 

Vila era înconjurată de un spaţiu generos. Bazin 

de înot olimpic. Palmieri. Cei patru trompetiști 

mexicani angajaţi pentru serată cântau cu mult 

sentiment și entuziasm,  dulăii familiei se urcaseră 

într-un palmier de unde lătrau la sunetele ascuţite ale 

trompeţilor, către aceștia. Era o hărmălaie intere-

santă. Proprietarul a oprit orchestra, a chemat cei doi 

câini și i-a închis undeva la subsol. Nu m-am 

apropiat de bazinul olimpic; se putea face și baie 

îmbrăcat, intenţionat sau din întâmplare (împins din 

greșeală de cineva). 

În salonul vilei era multă lume. Participanţii la 

Conferinţă (circa 40), organizatorii, sponsorii, 

reprezentanţii companiilor vizitate, în total 100 

persoane. La începutul mesei, în picioare, cu un 

pahar plin (suc de portocal) în mână, eu fiind decan 

de vârstă și cu cel mai înalt titlu știinţific, mă 

adresez distinsei și însuflețitei audienţe: 

- Felicitări și mulţumiri organizatorilor, spon-

sorilor, companiilor vizitate pentru această superbă 

conferinţă internaţională dedicate celor ce au studiat 

in minunata și generoasa Dumneavoastră ţară. Ne-

am bucurat de ospitalitatea voastră. Poate, mâine 

copiii Dumneavoastră vor fi oaspeţii noștri dragi. 

Sunteţi bine veniţi la noi. Îi așteptăm cu drag pe 

urmașii Dumneavoastră. Vă dorim toate cele bune. 

Cuvântul meu a fost bine primit, cu entuziasm de 

către gazde. Apoi, se apropie de mine bancherul meu 

însoţit de șeful serviciului de pază și securitate (tipul 

ce m-a incurajat să intru în fabrică): 

- Cum stai George cu impresiile din America? 

- După timpul petrecut, studiat, lucrat și călătorit 

mai am incă un penny in buzunar. 

- Acum ai doi și îmi întinde o monedă de un cent. 

- Multumesc, am zis de unu, dar nu înseamnă 

chiar unu. Am refuzat politicos cadoul de un cent. 

Şeful serviciului pază prinde momentul pauzei și: 

- George, arăţi frumos și în fotografiile noastre. 

- Aș vrea să le am. Când mi le daţi? 

- Mai târziu le vei avea. 

- Mulţumesc anticipat. De ce ne-aţi permis 

fotografierea? 

- Ca să ajungă fotografiile unde trebuie.  

Fotografiile respective nu le-am primit nici o 

data. Fotografille făcute de mine nu le-am arătat la 

nimeni până acum.  

Peste ani am văzut fotografia navetei spaţiale 

sovietice Buran (17). (17) prezintă naveta spaţială 

Challenger (SUA) și naveta spaţială Buran (URSS). 

Aspectul general al celor două navete spațiale 

este aproape identic. Poate au copiat unii după alţii, 

sau poate a fost soluţia unică ce a apărut de la sine 

ca rezolvare tehnică. Naveta spațială trebuia să fie 

un planor, rezervorul de carburant și comburant 
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trebuia să fie imens, nu era spațiu în planor, așa că a 

apărut  exterior, planorul trebuia să aibă suprafețe de 

comandă, dar și motoare pentru decolare în poziție 

controlabilă ușor și sigur; motoarele nu asigurau 

suficientă forță pentru decolare și obținerea primei 

viteze cosmice, fapt ce a dus la atașarea a două 

rachete cu combustibil solid. Astfel a apărut 

configurația navetei spațiale în contextul Sistemului 

de Transport Spațial (STS). Diferenţele sunt 

minime, reflectate în stadiul tehnicii și tehnologiei 

fiecărui titan: SUA excelează prin miniaturizare iar 

URSS prin carburanți solizi mai puternici.  

Buran (Furtuna de Zăpadă) a fost produs in 1980 

[11]. La data când am vizitat Rockwell International 

Space Division el nu era realizat. A fost operational 

mult mai târziu, în 1988. A continuat competiția 

cuceririi spațiului cosmic. 

 

 
 

Fig. 17. Naveta spaţială Challenger (SUA) și 

naveta spaţială Buran (URSS) [12]. 

4. CONCLUZII 

Rockwell International Space Division a fabricat 

șase navete spațiale: Enterprise, Columbia, 

Challenger, Discovery, Atlantis și Endeavour, între 

1972 și 2001. 

Vizita la Rockwell International Space Division, 

fabrica de navete spațiale,  a început cu prezentarea 

generală a companiei și a navetei spaţiale Enterprise, 

apoi a continuat cu vizitarea laboratorului de 

încercare la vibraţii în poziţie verticală a machetei 

navetei spațiale (macheta era la scara 1:4), halei 

copiei carligii pentru instruirea piloţilor, a hărții 

aeroportului de aterizare (Baza Aeriană Edwards, 

California), a sălii calculatoarelor și a laboratorul de 

testare a trenului de aterizare. Toate compartimentele 

au fost unice. 
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