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Foaie de suflet lunară a Asociaţiei “Promoţia ’61 MECANICĂ”
o “quadronă” (patru rotoare) cu autonomie de zbor de 4 ore,
garanţie 2 ani şi spaţiu wire-less de 3-4 Km !!!! Dar, să trecem la
fapte !
DESPRE DRONE…..

În loc de.....

Marţi !

Sursa: MECANICII’61, Anul 12, # 119, mai 2016 EE,

Radu GRUIA

Care marţi ? Păi care urma, la rândul acela calendaristic ! Despre
care Adunarea din 3/29 a opiniat să nu fie tocmai în timpul
Săptămânii Patimilor Domnului !
Aşa că, şirul “liniştit-curgător” al întâlnirilor noastre s-a perturbat
un pic…. Nu-i bai, s-a mai întâmplat şi altădată… Esenţial, de la o
vreme încoace, este ca NOI actorii evenimentului, să fim zdraveni şi
animaţi de aceleaşi sentimente, nealterate din niscai motive banale,
ca de exemplu, vreo depresie a aparatului locomotor personal, sau
alte goange….mai sophisticate.
Bine, bine, până aici, nici-o jale ! Dar dacă comutăm pe emanaţia de
spirit care ar trebui să fie…..ghici ce ?..... obiectul pe care tocmai îl
aveţi în faţa ochilor, treaba se cam schimbă ! De ce ? Păi foarte
simplu: cam de multişor obiectul şi cu mine jucăm o partidă de
simplu : eu sunt “omul-orchestră” iar el este “prezentatorul”; eu adun
sau născocesc materialele iar el le oferă celor interesaţi. Dacă n-am
material, obiectul n-are ce arăta. Iată de ce, intâlnirile au o
importanţă….specfică. (drept sursă de material).
Dar, pe de-altă parte, nefiind participanţi, pot – natural şi firesc –
să abordez alte subiecte; ca de exepmplu, pentru numărul curent,
să prezint un subiect – zic eu – interesant, şi anume o scurtă
poveste despre…….drone ! Staţi liniştiţi, nu despre alea “ucigaşe” ci
despre cele…de “jucărie”, care se adresează tinerilor în vîrstă de 78 la 16-18 ani ! Credeţi-mă, mi-ar face mare plăcere să mă “joc” cu

“ Aeronava fără pilot (engleză unmanned aerial vehicle - UAV),
denumită și dronă, este un aparat de zbor căruia îi lipsește pilotul
uman, fiind ghidat fie de către un pilot automat digital aflat la bordul
său, fie prin telecomandă de la un centru de control de la sol sau care
este situat în altă aeronavă, pilotată. Dronele sunt folosite în domeniul
militar, rar în domeniul civil. Ele au la bord o sarcină utilă. Dronele
militare sunt folosite pentru recunoaștere, supraveghere, spionaj sau în
scop combativ. În funcție de scop ele au ca sarcină utilă aparatură de
recunoaștere sau/și arme.” /Wikipedia/
Fain ! Dar nu cu dronele militarilor aş vrea să mă ….distrez,
Doamne fereşte, ci cu cele ale civililor buni şi liberi, care pot arata ca
mai jos…

În ultimul timp cererea, şi ca atare, oferta unor astfel de drone,
începând cu cele destinate copiilor şi sfârşind cu modelele care se
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adresează hobby-urilor sau chiar aplicaţiilor profesionale, a crescut
considerabil; cu alte cuvinte a apărut o piaţă dedicată, (inclusiv online). Deci, amatorul de drone, pentru diverse utilităţi, nu trebuie să
facă altceva decât să…..caute pe internet ! Aşa am făcut, bineînţeles
şi eu. În scopul de vă “face cunoştiinţă” cu subiectul, am să vă prezint
specificaţile tehnice ale modelului din fotografie. Fără să menţionez
brandul sau firma care-l comercializează, chestii care nu se fac fără
o înţelegere cu deţinătorul brandului respectiv. Aşa dar :
APARATUL DE ZBOR
Masa proprie (inclusive bacteria şi elicile)
1280 gr.
Diagonala ( fără elici)
350 mm
Viteza ascensională maxima
5 m/s
Idem, descensională
3 m/s
Precizia de planare :
Vertical:
+/- 0.1 m (sistem de poziţionare activ) sau +/- 0.5 m
Orizontal:
+/- 1.5 m
Viteza maximă
16 m/s (cf ATTI , fără vânt)
Plafonul maxim de serviciu, deasupra nivelului mării 6000 m
(altitudine limită implicită: 120 m la verticala punctului de decolare)
Temperatura de operare
0°C to 40°C
Modul GPS
GPS/GLONASS
Timpul max. de zbor
Approx. 23 minute
CARDANUL
Reglare Înclinare
Stabilizare
TELECOMANDA
Frecvenţa de operare
Distanţa max. de transmitere
(fără obstacole, fără interferenţe)

-90° la +30°
3-axe (pitch, roll, yaw)
2.400 GHz-2.483 GHz
Până la 5 km or 3.1 mile ,
FCC compatibil

Până la 3.5 km or 2.1 mile (fără obstacole, fără interferenţe)
CE compatibil
Temperatura de operare
32° la 104° F ( 0° to 40° C )
Bateria
6000 mAh LiPo 2S
Puterea de transmittere (EIRP)
FCC: 20 dBm; CE: 16 dBm
Tensiunea de operare
1.2 A @7.4 V
BATERIA INTELIGENTĂ DE ZBOR
Capacitate
4480 mAh
Tensiune
15.2 V
Typul bateriei
LiPo 4S
Energie
68 Wh
Greutatea netă
365 g
Temperatura de operare
14° to 104° F ( -10° to 40° C )
Puterea max. la încărcare
100 W
CAMERA
Sensor Sony EXMOR 1/2.3”
Nr. efectiv de pixeli: 12.4 M (total pixeli: 12.76 M)
Obiectiv
f/2.8, Câmp unghiular 94°, 20 mm (35 mm format
eqivalent) focusat pe ∞
ISO Range
 100-3200 (video)
 100-1600 (photo)
Viteza obturatorului
8s -1/8000s
Dim. max Imagine
4000 x 3000 px
Fotografiere
Poziţie cu poziţie
Serie: 3/5/7 poziţii
Auto Expunere (AEB): 3/5
Video Recording UHD:4096x2160p24/25,3840x2160p 24/25/30
FHD: 1920x1080p 24/25/30/48/50/60
HD: 1280x720p 24/25/30/48/50/60
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Card SD acceptat
Micro SD
Max capacity:
64 GB. Class 10 or UHS-1 rating required
Max Video
60 Mbps
Format fişiere
FAT32 ( ≤ 32 GB ); exFAT ( > 32 GB )
Temperatură de operare
32° to 104° F ( 0° to 40° C )
Photo
JPEG, DNG
Video
MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264)
MOD DE AŞEZARE
Viteză
< 8 m/s (2 m deasupra solului)
Altitudine
30 cm-300 cm
Operare
50 cm-300 cm
Ambient operaţional Suprafaţă plană cu iluminare adequată
(Lux > 15)
ÎNCĂRCĂTOR
Tensiune
17.4 V
Putere
100 W
ACCESORIU/IMAGINI LIVE
Mobile App
DJI GO
EIRP
100mW
………………………………………………………………………
Este vorba despre un model aflat pe piaţă de ceva timp, apreciat
pentru calităţile sale operaţionale, în special filmări exterioare.
Firma producătoare a promovat recent un model cu unele perfecţionări constructive. (ceace confirmă succesul de piaţă)
Ceace este însă important, este că acest model se prezintă cu un
preţ accesibil pentru un larg segment de amatori, îndeobşte tineri.
Ce poate oferi o dronă cumpărătorului său ?

 Fotografii şi filmări aeriene, outdoor, de calitate şi
complexitate profesionale ( vezi mai jos)
 Idem pentru grupuri şi peisaje urbane
 Entertainment
 Supraveghere/monitorizare obiective de interes economic.
(culturi,ferme de animale, păşunat, etc.)
 Cu mici modificări, expediere comenzi şi transport sarcini
de mici dimensiuni (mesagerie, comenzi minore,etc.), în
mediu urban sau interurban. (în limita distanţelor max. de
transmitere)
FOTOGRAFII AERIENE
(mostre)

5

Revista MECANICII’61, An 12, # 119, mai 2016 EE

frumos

Sursa : MECANICII’61, # 12, # 119, mai 2016 EE,

curtoazia lui Nicu SURUCEANU
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Braşoveanul care a
inventat arme secrete
Sursa: MECANICII’61, Anul 12, # 119, mai 2016 EE

Curtoazia lui Riri POP

 Rudolf Liciar a
brevetat tehnologia care poate
propulsa aeronave chiar şi cu un
motor de tractor.
 Prototipul a fost
testat în România, folosit de nazişti şi
confiscat
de
sovietici.
Despre Rudolf Liciar nu se ştiu prea
multe şi nici nu se vor şti de-acum
încolo. Acest nume învăluit în mister
e legat de o invenţie bine dosită în
arhivele WW II.
Cercetătorul
român
Lucian
Cozma a dat de urma unor brevete
de invenţie ale lui Liciar şi le-a descris în „Ştiinţa secretă“.
Braşoveanul Liciar, autorul
Vacuumpropul-siei şi al cyclonoid-ului, noţiuni despre care nu vorbeşte nimeni, fiindcă nimeni
nu a auzit de ele, a inventat ceea ce am putea numi tehnologie de zbor pentru farfurii zburătoare.
Folosită în stadiu experimental de nazişti, la sfîrşitul războiului, probată şi de comunişti în
România, invenţia a luat drumul Uniunii Sovietice şi dusă a fost. Dacă nu chiar OZN-uri, cu ea s-ar
putea realiza azi supersonice, rachete şi alte mijloace de transport rapide, pe alt principiu decît cel
obişnuit şi cu performanţe net superioare, consumînd mai nimic.
Iată cine a fost şi ce a creat această minte strălucită, Rudolf Liciar, sasul care înainte de a
încerca să schimbe lumea, cânta prin restaurantele braşovene de acum aproape un secol.
Lăutarul savant din Braşov
La începutul secolului trecut, un sas pe nume Rudolf Liciar, care cânta la vioară ăn restaurantele
din Braşov, avea să devină un mare inventator, rămas din păcate necunoscut. Cum a ajuns muzicianul
să conceapă sisteme de propulsie pentru avioane? „Liciar cînta la un restaurant frecventat de
germani. Aşa a intrat în legătură cu delegaţiile de ingineri ai aviaţiei germane veniţi la IAR Braşov.
La restaurant, oamenii îşi dau drumul la vorbă, germanii discutau vrute şi nevrute sub efectul
alcoolului. Au crezut că lăutarul e un nimeni. Dar nu era. Liciar a pus cap la cap informaţiile
auzite şi a scos o idee nouă. Eu bănuiesc că a fost pasionat de aceste lucruri, apoi a citit, a
frecventat cercuri de tehnicieni. Se spune că era inginer, dar nu cred că a făcut vreo facultate“, spune
Lucian Cozma, autorul cărţii de succes „Ştiinţa secretă“, în care sînt descrise realizările necunoscute
ale savanţilor români. Cercetătorul, specializat în tehnologii neconvenţionale, a intrat în posesia
brevetului numărul RO 21370 din 1932, cu titlul „Cyclonoid. Susţinător şi propulsor aerian“.
La prima vedere, un neavizat nu realizează importanţa acestui patent, care valorifica o idee mai
veche, a vacuumpropulsiei, stabilită tot de Liciar încă din 1923. În realitate, compresorul lui cicloidal
poate face o aeronavă să atingă performanţe de neînchipuit faţă de cele cunoscute în zilele noastre,
consumînd infim comparativ cu Boeing-urile actuale. Asta pentru că foloseşte energia atmosferică.
Cu cyclonoidul Liciar s-ar putea construi OZN-uri.
Doar 50 CP pentru decolare
Principul de funcţionare al cyclonoidului Liciar e uşor de înţeles doar de către experţi.
Cercetătorul Lucian Cozma, specializat în sisteme de propulsie aerospaţială, traduce totul în limbaj
accesibil: „La piesele rotative cu turaţie mare, compresoare în special, apare un efect nedorit. Intră
în pompaj. Între palete, aerul (sau lichidul) nu mai are acces şi astfel se creează un vacuum. Ceea ce
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înseamnă că s-a stricat. Liciar şi-a dat seama că tocmai acest efect ar putea avea aplicaţii în
aeronautică“. Liciar propune să obţinem energie din nimic. Mai precis, să folosim ca energie cinetică
pentru propulsie şi sustenaţie energia atmosferică, adică energia potenţială a mediului ambiant. Cea
mai bună aplicare a vacuumpropulsiei ar fi la aterizare-decolare, momente în care e nevoie de o
tracţiune uriaşă. Ei bine, cu metoda lui Liciar, poţi ajunge la o tracţiune utilă de peste 10.000 kgf/mp
folosind un motoraş de 50 CP. O navă de mii de tone se poate desprinde de Pămînt cu un motor de
tractor. Cea care face toată treaba este elicea ciclonoidală a lui Liciar, care nu seamănă deloc cu o
elice clasică, pentru că nu are palete, ci inele concentrice de diametre progresive (dispozitive inelare
rotative suprapuse).
O astfel de elice este foarte uşoară şi nu ocupă mai mult de 1,5 mp. Metoda e incredibil de
economică şi performantă. Randamentul vacuumpropulsiei lui Liciar e mai mare chiar şi decît cel
obţinut de Henri Coandă, cu care a fost contemporan.
Maurer, martor la lansarea Cyclonoid-ului
Ce s-a întîmplat cu incredibila invenţie a lui Liciar şi de ce astăzi avioanele nu folosesc această
metodă?
Pentru că a fost secretizată. Nu înainte însă ca vacuumpropulsia să fie testată
experimental, chiar de inventator.
Demonstraţia a fost secretă, dar nu în totalitate. „Activitatea lui intensă a fost în perioada
interbelică, apoi a lucrat sub influenţa armatei germane, iar în regimul bolşevic, sub protecţia lui
Maurer. Astfel, a reuşit în anii ’50 să realizeze experimental un aparat de zbor mic discoidal, cu un
diametru de 1,5 metri. Proba s-a făcut la Penitenciarul Jilava, unde curtea era cumva îngropată şi
oferea condiţii propice pentru experiment. Au fost de faţă: I. Gh. Maurer, Liciar, Bădărău - referent
la OSIM-ul de atunci, care nu ştiu dacă mai trăieşte, şi comisarul sovietic.
Demonstraţia a fost un succes, după care agentul sovietic a confiscat tot şi a plecat cu invenţia în
URSS. Din acel moment nu s-a mai ştiut nimic de Liciar“, povesteşte Cozma.
Braşoveanul a dispărut pur şi simplu, dar e posibil ca, odată cu invenţia, să fi ajuns la Moscova şi
inventatorul. „Oricît am încerca să găsim amănunte despre Liciar şi realizările lui nu vom reuşi.
Germanii au secretizat orice informaţie legată de vacuumpropulsie, apoi cei care au pus mîna pe
această documentaţie, americani sau sovietici, au făcut acelaşi lucru şi nici nu cred că o vor
desecretiza vreodată“, mărturiseşte autorul.
Amintim că Ion Gheorghe Maurer, prim-ministru al
României în perioada 1961-1974, era pe atunci subsecretar de stat în Ministerul Comunicaţiilor şi
Lucrărilor Publice.
Sursă de inspiraţie pentru inginerii germani
Se pare că prototipul cyclonoidului lui Liciar a fost realizat mai întîi de nazişti. „Se fac speculaţii
că tehnologia Liciar a stat la baza celebrelor foofighters. Adică aparate mici de zbor automate sau
semiautomate. Au fost create chiar în ultimele luni de război, rămînînd în fază experimentală“, crede
cercetătorul.De fapt, foofighters este numele generic folosit pentru armele secrete create de nazişti
care seamănă atît de mult cu OZN-urile încît mulţi cred că erau chiar OZN-uri. Primele au fost
raportate în noiembrie 1944, cînd piloţii britanici care au zburat deasupra Germaniei au văzut nişte
obiecte strălucitoare, deplasîndu-se cu viteze ameţitoare şi traiectorii bizare. Acestea însoţeau
aeronavele, le hărţuiau fără să le atace şi păreau controlate inteligent, astfel încît niciodată n-au putut
fi doborîte. Americanii au decretat că este vorba de o nouă armă germană şi poate că asta şi erau,
dacă foofighters erau materializări ale invenţiei lui Liciar.
Teoria conspiraţionistă susţine că, tot pe baza principiului vacuumpropulsiei lui Liciar, inginerii lui
Hitler au pus la punct aeronavele Haunebu, legendarele OZN-uri germane cu diametre de 120 m,
capabile să decoleze vertical, extrem de rapide, realizate încă din 1939 şi perfecţionate continuu în
timpul celui de-Al Treilea Reich. Nu se poate afirma că Liciar a construit aceste aparate fantastice, a
căror existenţă n-a fost niciodată dovedită, dar se ştie că naziştii au pus mîna pe invenţia lui.
OZN-uri sovietice după patentul Liciar
Liciar a trăit în România pînă în 1954, an în care sovieticii şi-au însuşit cyclonoidul pe care-l realizase.
Lucian Cozma susţine că invenţia a reapărut, însă nimeni nu a recunoscut-o. „Tehnologia lui Liciar nu
s-a pierdut. Concluzia mea personală e că totul se leagă de apariţiile OZN din anii ’70, chiar şi cele
de la noi, de la Cluj şi de la graniţa cu Ucraina. Acele aeronave necunoscute prezentau elemente
care dovedesc că foloseau tehnica vacuumpropulsiei. Am studiat mărturiile oamenilor, care nu aveau
nicio legătură între ei, şi am constatat că toţi descriau aceleaşi componente, de exemplu cupola
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rotitoare de deasupra farfuriei, care scotea un zumzăit. Punînd cap la cap toate aceste indicii, cred că
e vorba de patentul lui Liciar.
Din perspectivă probabilistică, chestiune de matematică, aşadar, este practic imposibil ca toate
aceste similitudini să fie opera hazardului“. Ce ştim cu siguranţă e că tehnologia a ajuns la sovietici,
deci de ce nu ar fi folosit-o? Şi unde, dacă nu acasă, în spaţiul geografic al Pactului de la Varşovia?
Cercetările de lungă durată în acest domeniu l-au condus pe Cozma la concluzia că mare parte din
ceea ce a fost catalogat drept apariţii UFO sînt maşinării construite de mîna omului, „care însă fac
parte din programe de cercetare secrete ori sînt aparate militare secrete. Toate marile puteri
militare deţin tehnologii superioare acelora aflate la îndemîna publicului“.
Tehnologia „a zburat“ şi pe la ucraineni
„Doar o parte din observaţiile OZN din perioada contemporană sînt generate de evoluţia unor
aparate de zbor secrete aparţinînd oamenilor, nu unor civilizaţii extraterestre. Am eliminat, fireşte,
cazurile de iluzii optice sau confuziile“.
Evident, nu tot ce zboară pe cer are origini terestre, dar dacă are, sînt legate de Liciar. Se
pare că tehnologia Liciar a fost aplicată şi recent, în 1995. Conform lui Cozma, ucrainenii au
supravegheat anumite obiective de la graniţa cu România cu ajutorul unor dispozitive UAV
(„Unmanned Aerial Vehicle“, în terminologia NATO).
Erau aparate de dimensiuni relativ mici, discoidale, realizate din materiale compozite şi care purtau
aparatură miniaturizată, compactă, de filmare/fotografiere. „Aceste aparate de zbor fără pilot erau
sustenate şi propulsate cu ajutorul unui motocompresor multitreaptă realizat potrivit unei scheme
adaptate după «elicea ciclonoidală» inventată de Rudolf Liciar încă din anii ’20“, precizează
cercetătorul. Dar dincolo de aplicaţiile de mici dimensiuni, efectul Liciar, cel despre care noi nici nam auzit, a stat la baza unei întregi industrii: „putem afirma, fără riscul de a greşi, că sovieticii au
preluat tehnologia inventată de Liciar şi au dezvoltat o serie întreagă de aplicaţii (în transporturi şi
energetică) din care încă niciuna nu a intrat în domeniul utilizărilor publice sau a informaţiei tehnicoştiinţifice accesibile publicului“.
Ce-ar fi fost dacă?
Concluzia lui Cozma este că Rudolf Liciar şi Viktor Schauberger, un inventator originar din
Austria, cu care e posibil ca Liciar să fi colaborat, „au pus bazele aerodinamicii suprafeţelor poroase
şi tehnologiei absorbţiei stratului-limită în anumite condiţii. Cu astfel de tehnologii s-au putut crea, în
regim secret, aeronave de mare performanţă (de obicei supersonice), în regim economic şi silenţios,
fără impedimentele specifice frecării cu aerul (rezistenţă aerodinamică mare, încălzirea celulei
aerodinamice, formarea undelor de şoc şi a bangului sonic)“.
Deşi tehnologia a fost dezvoltată de sovietici în timpul Războiului Rece, oficial, nu există nicio
aplicaţie bazată pe efectul Liciar. Iar aeronavele de azi folosesc altă tehnologie, una scumpă şi care ne
risipeşte rezervele naturale. Din păcate, invenţia braşoveanului Liciar a avut aceeaşi soartă ca şi alte
invenţii româneşti de top. A fost furată, secretizată şi utilizată doar în scopuri militare. Dacă metoda
ar fi fost publicată acum 90 de ani, astăzi ar fi ajuns banală, făcea parte din cotidian, progresul
omenirii ar fi fost altul, iar bătălia pentru petrol poate nici n-ar fi existat. Cu propulsia Liciar la
vedere, istoria s-ar fi scris altfel.
Alte invenţii marca Liciar
În 1931, Rudolf Liciar a realizat trei invenţii: Cycloidul, Umbrela Zburătoare şi Dispozitiv de
Zburat. Cycloidul este un sistem complet nou de ridicare al elicopterelor şi avioanelor, bazat pe
vacuumpropulsie. Pe acest principiu funcţionează şi Umbrela Zburătoare Individuală, cu toate
dispozitivele plasate în rucsac. Ceva asemănător „Rucsacului Zburător“ al lui Justin Capră. Pilotul
alege direcţia de zbor doar mişcînd din cap.
Cyclonul cuprinde două cycloide, la început de dimensiuni foarte mici. În 1922, Liciar a obţinut la
Paris un alt patent, „Elicopter“, care prezenta un aparat de zbor în formă de trunchi de con şi la care
organul de propulsie şi susţinere este „o dublă spirală“. El menţiona că acest model „ar putea înlocui
propulsoarele existente ale aeroplanelor, dirijabilelor, vapoarelor, automobilelor“.
Nu avea de unde să ştie că era ideal şi pentru transporturile aerospaţiale.
„Încă din perioada interbelică umblau zvonuri despre realizarea unor aparate individuale
de zbor, iar adevărul este că germano-românul Rudolf Liciar chiar inventase un astfel de aparat, cît se
poate de corect şi funcţional, încă din martie 1933, an în care a obţinut brevetul“, spune Cozma.
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