
Projekt pomnika dla lotaików poległych w latach 1918 -  1920 mającego 
stanąć w Warszawie na placu Unji Lubelskie].

Fot. plut. „Aerofoto" 1 p lotn.



BILANS I SALDO 1924 ROKU

Rok 1924 uczynił bezwątpienia na drodze 
działalności skierowanej do podniesienia naszego 
lotnictwa znaczny krok naprzód.

Propaganda Ligi Obrony Powietrznej Pań
stwa, tej jedynej ogólnopolskiej instytucji po
wołanej do krzewienia idei lotnictwa wśród 
społeczeństwa, dotarła już obecnie do wszystkich 
zakątków Polski i mimo wszystko zdołała poru
szyć społeczeństwo.

Groza inwazji lotniczo-gazowej wycisnęła 
grosz z kieszeni nawet tych, którzy z zasady 
na żadne cele nie dają, a ten i ów przeczy
tał nawet jakąś broszurkę, głoszącą, iż „warun
kiem naszego bytu państwowego jest silne lot
nictwo i obrona przeciwgazowa”.

Czy jednak nawet pełna kasa Ligi — 
uzdrowi polskie lotnictwo?

Na to jest jedyna odpowiedź — nie.
O  poziomie lotnictwa nie decyduje nawet 

ilość samolotów.
To jest dopiero jeden z ostatnich walorów. 

Wykładnikiem silnego, opartego na nowocze
snych zasadach lotnictwa jest przedewszystkiem 
zamiłowanie i ufność społeczeństwa do tego tak 
dziś wszechwładnego środka lokomocji.

I to saldo przekazał rok 1924 swemu na
stępcy.

Rok obecny winien uświadomić społeczeń
stwo o istotnych celach lotnictwa. Społeczeń
stwo musi zrozumieć, iż samolot jest nietylko 
złowieszczym jastrzębiem siejącym grozę, ale 
też i orłem śnieżnopiórnym ślącym nam radosne 
uśmiechy kulturalnego dorobku.

Ta nieprzeparta chęć unoszenia się z wia
trem w zawody, za którą ginęło tylu bohaterów 
wtenczas, kiedy jeszcze całkowite ópanowanie 
powietrza było nieziszczalną mrzonką, musi 
owładnąć dziś naszą młodzież.

Rok 1925 na tej drodze poczynił już pe
wne kroki. Oto powstaną niebawem trzy szkoły 
pilotów: dwie wojskowe i jedna cywilna dla 
amatorów, ma się budować instytut aerodyna
miczny, a w Łodzi i Katowicach powstają lo
tniska.

Praca nad budową polskiego lotnictwa jest 
juz rozpoczęta.

Plony jej zależeć będą od tego jak się 
społeczeństwo do tej sprawy odniesie.

Chcąc nawiązać kontakt z Czytelnikami, Redakcja ogłasza niniejszem konkurs na naj
lepsze odpowiedzi na następujące pytania:

1. W jaki sposób można wzbudzić zamiłowanie społeczeństwa do lotnictwa?
2. Jakie zadanie winna spełnić młodzież na drodze rozwoju polskiego lotnictwa?
3. Jak powinien być redagowany „Młody Lotnik'jako pismo poświęcone populary

zacji lotnictwa?
Jako nagrody przeznacza się 500 z., 10 biletów na bezpłatne loty, ogólnej wartości 

około 1000 z., 20 książek i 30 bezpłatnych rocznych prenumerat ,,Młodego Ijotnikau.
Jedną z dwóch ostatnich nagród otrzyma każdy, kto nadeśle odpowiedź choć na jedno 

z powyżsych pytań.
Odpowiedź winna być ujęta w formę artykuliku na 30— 100 wierszy druku i nadesłana 

najpóźniej do dnia 1 maja r. b. do Redakcji. Redakcja zastrzega sobie prawo wydruko
wania nagrodzonych prac.
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IKER

Z IX WYSTAWY LOTNICZEJ W PARYŻU
£ Y S  H I S T O R Y C Z N Y ,  Z N A C Z E N I E ,  N O W O Ś C I ,  R Z U T  O K A  W P R Z Y S Z Ł O Ś Ć

Samolot, niedawno zwycięskie narzędzie 
wojny, a obecnie wspaniały środek komunikacyjny, 
w niedalekiej przyszłości stanie się ogniwem 
braterstwa ludów i pokoju.

Sztuczny ten twór genjusza ludzkiego, łączą
cy dziś większość stolic Europy, może połączyć 
wszystkie zakątki globu ziemskiego.

Dla tego nowego środka lokomocji potrze
bny jest jednak aparat praktyczny, bezpieczny 
i tani. Salon Paryski jest właśnie zwierciadłem 
wysiłku myśli ludzkiej i dążeń w tem kierunku.

*
* *

Dzień 12 listopada 1904 r. złotemi zgło
skami zapisany został w historji lotnictwa. 
W dniu tem bowiem odwieczne marzenia ludz
kości zostało spełnione: Człowiek oderwał się 
od ziemi i wykonał po raz pierwszy lot. Był 
nim brazylijczyk Santos-Dumont, pilot i konstru
ktor samolotu, na którym przeleciał 220 m. 
w przeciągu 21,1 sekundy.

Odtąd wielkie rzesze konstruktorów, prze
mysłowców i inżynierów starają się ten ciekawy, 
ale zarazem tak mało znany problemat rozstrzy
gnąć w sposób praktyczny i wyrwać przyrodzie 
jeszecze jeden tajnik. Ciężka to była droga, 
jednak przedsiębiorczość i siła woli tych ludzi 
pokonała wszystkie przeszkody. Powoli, wspie- 
rając się coraz wyżej, szczebel po szczeblu uczeni 
dochodzą do swych celów i obecnie nikogo nie 
dziwi już przelatujący płatowiec. Zaznaczyć wy

pada, iż uczeni ci mieli kolosalne trudności do 
przezwyciężenia, często też projekt wspaniały 
na papierze w praktyce nie dawał żadnych 
rezultatów.

Szerszy ogół zelektryzowany wspaniałemi 
lotami takich mistrzów jak Pegond, Haber-Włyń- 
ski i innych, spieszy, by poznać ten nowy środek 
komunikacyjny. Tłum zna z notatek dziennikar
skich, niestety, tylko złe strony różnych typów 
płatowców, zbliska zaś konstrukcji nie był w sta
nie poznać. I oto w roku 1909 otwiera swe 
podwoje pierwsza wystawa komunikacji lotniczej 
i uprzystępnia szerszym masom możność bliż
szego zapoznania się z urządzeniami samolotu.

Był to pierwszy krok na świecie populary
zacji lotnictwa wśród szerszych warstw.

Dzień za dniem przynosił jednak coraz to 
nowe wynalazki i pomysły, bardziej lub mniej 
udatne, lecz zawsze dążące do tego, by nowa 
ta nauka stanęła na poziomie należnym jej 
w dziedzinie wiedzy ludzkiej.

Co rok zachodzi więc konieczność organi
zowania salonów lotniczych i praktycznego ilu
strowania tak nowych zdobyczy, jak i osiągnię
tych rezultatów. W  porównaniu z pierwszą wy
stawą, odtwarzającą tylko same samoloty, nastę
pne coraz bardziej się powiększały i zawierały 
wszelkie przedmioty wchodzące w zakres prze
mysłu pomocniczego lotnictwa. A  więc można 
było zauważyć działy: silnikowy, komunikacji 
lotniczej, meteorologiczny, fotografji powietrznej,

t z wystawy. Fot. J . Guyot (L'Illustration)
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fizjologji lotu i inne. Każdy rok rejestrował 
dobytek myśli ludzkiej w lotnictwie za ubiegłe 
12 miesięcy.

O ile cztery pierwsze wystawy obracały 
się w dziedzinie samolotów wojskowych, w roku 
1913 zaczyna się wysuwać na szerszą widownię 
zagadnienie zastosowania „pokojowego” samolotu 
jak i komunikacji lotniczej. Wtedy też wysta
wiono pierwszy samolot pasażerski i zajęto się 
opracowaniem praktycznego zastosowania płatow- 
ców na wszelkich innych polach życia ludzkiego.

Nieprzewidziany pożar w postaci wojny 
przerwał pracę nad organizacją wystawy 1914 r., 
a piloci, technicy i uczeni musieli nietylko swe 
siły i zdolności, lecz bardzo często i życie zło
żyć w ofierze na ołtarzu ojczyzny.

Po mrówczej i gorączkowej pracy w labo- 
ratorjach, fabrykach i na frontach, zdobycze 
osiągnięte podczas wojny wychodzą na światło 
dzienne w 6 wystawie w 1920 r. Lotnictwo po
ścigowe dało samolotom piękne, wiotkie linje 
i szybkość, a ciężkie i wielkie płatowce do bom
bardowania—nośność. Z tych 3 elementów sko
rzystało powstające lotnictwo handlowe, jedno
cząc w sobie te zalety obok bezpieczeństwa 
lotu. Nie jednego zdziwi może fakt obecności 
na ostatniej wystawie wielu samolotów wojsko
wych, niech pamięta jednak starą maksymę 
rzymską: ,,si vis pacem, para bellum”.

Przystępując do opisu samej wystawy, za
znaczę, iż wyliczenie wszystkich wystawionych 
objektów zajęłoby za dużo miejsca, poprzestanę 
więc tylko na wyliczeniu kilku typów samolotów, 
które cieszyły się szczególnym podziwem publi
czności. Pozatem wymienię kilka bardzo pra
ktycznych silników i kilka nowych koncepcji 
chłodnic i śmigieł.

Wystawa zawiera wszystko, co jest dla 
lotnictwa potrzebne, a zatem poza samym ma- 
terjałem latającym mamy cały szereg działów 
dotyczących surowców, maszyn oraz półfabry
katów; wykresy i różnorodne tablice ilustrują 
całokształt wyników osiągniętych dotychczas. 
Specjalne sale przeznaczone do seansów kine
matograficznych pozwalają publiczności zobaczyć 
różne fazy wyrobu wszystkich części samolotów.

Na czoło wszystkich firm wysuwają się 
zakłady Blśriot-Aćronautique, które wystawiły 
3 bardzo podobne samoloty, różniące się tylko 
mocą silników. Najbardziej ciekawym jest bez
sprzecznie Spad G 51, płatowiec jednomiejscowy, 
bojowy, odznaczający się szybkością 265 kim. 
na godz. i pułapem 10000 m. Jego prototypy 
Spad C 81 i C 61 o słabszych silnikach osiągają 
coprawda też znaczną wydajność.

Firmę Breguet’a reprezentuje ze wszech 
miar znany typ XIX, budowany tak dla wojsko
wych, jak i cywilnych celów. Na takim to pła- 
towcu Pelletier d’Oisy wykonał sławny swój lot 
Paryż-Szanghaj.

Farman, znany konstruktor samolotów, a 
obecnie i silników, pokazuje swój samolot pasa

żerski Jabiru, zwycięzcę Grand Prix samolotów 
transportowych z lat 1923/24. Płatowiec ten 
osiąga szybkość 210 kim. na godz. i zawiera 
nadzwyczaj komfortowo urządzoną kabinę na 10 
pasażerów oprócz załogi.

Towarzystwo Latecoere, utrzymujące komu
nikację na przestrzeni Tulusa - Casablanca, na 
potrzebę swych linji zbudowało 3 typy samolo
tów o konstrukcji metalowej, wszystkie na 4;— 6 
osób w zależności od wewnętrznego urządzenia
i przeznaczenia.

Kończąc te krótkie wyliczenie firm i typów, 
wypada wymienić jeszcze samolot młodego, lecz 
znanego konstruktora Henryka Potez’a, oznaczo
ny liczbą 26. C. 1. Jednomiejscowy, pościgowy, 
zbudowany tak, by łatwo go można było obsłu
giwać i reperować, osiąga szybkość 250 klm/godz. 
na wysokości 5000 m., przy szybkości lądowania 
zaledwie 90 klm/godz.

Tyle co do płatowców, a teraz trochę 
o silnikach. Wiemy, że są one duszą sztucznego 
ptaka, nic też dziwnego, że inżynierowie zwró
cili na nie szczególną uwagę i ze specjalną pie
czołowitością są one opracowywane i budowane. 
O silnikach nowoczesnych można śmiało powie- 
dzież, iż są niezawodne. Dowodem tego—próby 
wykonane z niemi. W żegludze powietrznej spo
tykamy płatowce zaopatrzone w silniki mające 
ponad 500 godzin pracy. Silnik Farmana, o sile 
500 MK, wytrzymał próbę trwającą 240 g., pra
wie z rzędu, bez najmniejszych uszkodzeń. Ten- 
sam silnik, na płatowcu tejże firmy, ustanowił 
w roku zeszłym rekord światowy długotrwałości 
lotu na38g- Nowością w salonie był silnik bezza- 
worowy znanych zakładów samochodowych Pan- 
hard-Levassor, która wystawiła typ o sile 600 MK

Chłodnice, które w ostatnich latach starano 
się umieszczać poza kadłubem, teraz znowu wra
cają do swej pierwotnej formy i są umieszczane 
tuż poza śmigłem, jako chłodnice czołowe; celu
jącą w tej dziedzinie firmą są zakłady Wincen
tego Andre’a.

Pojawiły się też śmigi metalowe, dające już 
bardzo dobre rezultaty. Wskażę tu śmigę Nieu- 
port-Astra zbudowaną z rur aluminjowych od
powiednio odkształconych i profilowanych.

Reasumując ostatecznie znaczenie i wyniki, 
zaznaczę, iż lekkie metale i stopy znajdują coraz 
bardziej szerokie zastosowanie w konstrukcji 
obecnych samolotów. Jest to bardzo zrozumiałe, 
gdyż ułatwia masową fabrykację, przez co obniża 
znacznie cenę produkcji. Dla przykładu podam, 
iż cena samolotu Breguet’a XIX bez motoru 
konstrukcji metalowej jest dwukrotnie mniejsza 
niż takiejże drewnianej.

Przyszłość samolotu leży więc w wytworze 
metalowym, przypuszczalnie jednopłatowcu, bez 
żadnych ścięgień ani wystających części. Dąże
niem konstruktorów jest umieszczenie silników, 
pasażerów i bagażów w skrzydle. Tak się przed
stawia pokrótce obecny stan i przyszłość bu
dowy tego nowego środka lokomocji.



TADEUSZ WOLNICKI

HELIKOPTER — JAKO ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA 
BEZPIECZNEGO LOTU

Dzięki wysiłkom niestrudzonych bojowni
ków przestworzy, lot w powietrzu został techni
cznie zrealizowany i mimo ogromnej liczby ofiar 
stał* się imponujący, nie tyle dzięki doskonałej 
konstrukcji aparatów lotniczych, ile dzięki sprę
żystości i energji pilota. Lot obecny to igra
szka z życiem. Technika zdaje sobie ẑ  tego ja
sno sprawę i wszystkie swoje wysiłki kieruje do 
zmechanizowania i zautomatyzowania lotu, a tem 
samem do podwyższenia stopnia bezpieczeństwa. 
Do rozwiązania tego zagadnienia ludzkość idzie 
różnemi drogami, ujmując je wszechstronnie, 
a tem samem kładąc trwałe podwaliny przyszłe
mu lotnictwu. Wszystkie obecnie istniejące typy 
aparatów lotniczych o napędzie mechanicznym 
możemy podzielić na trzy zasadnicze kategorje: 
1°) Aeroplany, 2°) Helikoptery i 3°) Ormto- 
ptery czyli skrzydłowce, realizujące lot PrzY 
pomocy uderzeń skrzydeł na wzór ptaków. Kon
cepcja helikoptera pojawiła się pod koniec 
XVIII. wieku i mimo to rozwój jego jest jeszcze 
prawie w powiciu, podczas gdy aeroplan, który 
jest tworem stosunkowo późniejszym, wykorzy
stawszy koncepcje helikoptera, pozostawił go 
w swym szalonym rozwoju daleko poza sobą 
i obecnie święci triumfy. Zjawisko^ to jest łatwe 
do zrozumienia, bowiem ludzkość idzie zawsze 
drogą analogi] i łatwiej było wyczuć intuicyjnie 
działanie aparatu podobnego do ptaka, tembar- 
dziej, że już cośniecoś droga ta była poprzednio 
przygotowana, niż tworzyć całkiem nowe i pra
wie abstrakcyjne pojęcie helikoptera. Trudne 
jednak do usunięcia wady aeroplanów, jak na- 
przykład złe lądowanie lub zbyt nikła statecz
ność w locie, zmuszały człowieka do ponownego 
powrotu do koncepcji, z której już raz skorzy
stał, a która może przedstawiać daleko większą 
różnorodność typów niż aeroplan.  ̂Zasada 
koptera czyli śnigłowca (Helice śruba, śmigło) 
jest czysto mechaniczna i bardzo rzadko bywa 
przez naturę wykorzystywana i to właśnie zarzu
cają helikopterzystom, lecz rzecz niepowszednia 
zawsze z takim spotykała się zarzutem. Płytka

wirująca, rzucona w górę otrzymuje lepszą sta
teczność dzięki odśrodkowej sile wirowania 
i większą możność szybowania przez zgęszczanie 
pod sobą cząsteczek powietrza. Na tem właśnie 
polega zasada helikoptera. Zawieszanie się tego 
aparatu w powietrzu odbywa się przy pomocy 
śruby lub zazwyczaj dwóch śrub, wirujących 
w kierunkach odwrotnych, gdyż właśnie dzięki 
temu wytwarza się śrubowy, wstępujący prąd 
powietrza, podnoszący aparat pionowo w górę; 
ruch obu śrub uzupełnia się i nie przeszkadza 
sobie wzajemnie. Przy użyciu dwóch śrub jest 
zachowana lepsza stateczność, można wznieść 
się prawie pionowo, czego przy pomocy jednej 
tylko śruby uskutecznić się nie daje. Wł.aściwym 
celem śrubowca jest uzupełnienie aeroplanu, wy
eliminowanie jego wad. Wszyscy obecni heliko- 
pterzyści pracują właśnie w tem kierunku i sta
rają się wytworzyć aparat lotniczy pośredni. 
Aparat tego rodzaju nazywają helikoplanem. 
Oto jakie wymagania stawia i w imię ich pracuje 
obecny wielki helikopterzysta Pescara: Helikopter, 
jako przyszły aparat lotniczy w najszerszem po
jęciu, winien: 1°) Wznosić się pionowo, 2°) Po
suwać w kierunku poziomym, 3°) Obracać się 
naokoło swej osi i dzięki temu w jednej prawie 
chwili zmieniać kierunek lotu, 4°) Opadać pio
nowo, automatycznie lub. z dowolną szybkością, 
5°) Opadać lotem szybowym jak spadochron 
w wypadkach zepsucia się motoru. Już obecnie 
wszystkie te wymagania są mniej lub więcej 
szczęśliwie zaspokojone, jednakże sama konstru
kcja helikoptera jest jeszcze ciężka i nieharmo- 
nijna. Przyszłość ma wiele jeszcze o tem po
wiedzieć.

Helikopter przyszły, względnie helikoplan, 
którego skrzydła w odpowiedniej chwili będą 
spełniały rolę śmigieł, będzie mógł wzlatywać 
i lądować pod jakimkolwiek katem, zaś wrazie 
zepsucia motoru, spadać bez żadnego niebezpie
czeństwa, bowiem dzięki sile spadku skrzydła 
będą wirować, podobnie jak przy działaniu 
motoru.

MIECZYSŁAW ARKUSZEWSKI

LO T  S Z Y B O W Y
(do KO

W naszych warunkach wiatr wstępujący 
zawdzięczamy głównie nierównościom terenu: Je
żeli na drodze wiatru istnieje góra, wówczas 
poziome strugi powietrza odgina;ą się ku górze 
(rys 1.) i tworzą z terenem już nie kąt 0°, lecz 
inny, większy od zera, kąt a. Przytem strugi do
tykające zbocza góry są do tego zbocza stycz-

ńczenie)

ne i dla nich kąt jest największy. W miarę od
dalania się w górę, kierunek strug staje się coraz 
bardziej poziomy, kąt a maleje i wreszcie na pe
wnej wysokości, zwanej pułapem, kąt a =  0, a za
tem oddziaływania góry powyżej tej wysokości 
nie dają się więcej odczuć. Tak sprawy mają 
się na stoku skierowanym w stronę wiatru. Nad
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szczytem istnieje największe zgęszczenie strug 
i tam też szybkość wiatru jest największa. Na
stępnie strugi rozbiegają się, tworząc z poziomem 
kąt ci ujemny, wiatr wieje ku ziemi i, oile stok jest 
stromy, a szybkość wiatru dostateczna, powstają 
na granicy góry wiry niebezpieczne dla lotnictwa.

Według badań Georgii wysokość pułapu 
ponad granią wynosi ok.'/» wysokości grani po
nad podnóżem góry. Jeżeli wysokość ta równa 
się h, wysokość pułapu nad granią będzie h/3. 
Wartość ta wszakże zależnie od warunków zmie
niać się może do 100%.

Praktyczne znaczenie dla lotnictwa bezsil
nikowego posiada sfera HS wiatru wstępującego, 
natomiast wiatr zstępujący jest nieprzydatny, a na
wet niebezpieczny.

Rozważmy jedną ze strug wstępujących. 
W pewnym punkcie A tej strugP panuje szyb
kość do niej styczna v. Jeżeli w punkcie tem 
znajduje się szybowiec, posiadający własną szyb
kość V, nadaną mu np. przy starcie, to zależnie 
od kąta a jaki tworzą strugi z poziomemi od 
wielkości v i V9 szybowiec będzie opadać, stać 
w miejscu lub wznosić się (rys. 2 ay b, c). Możemy 
bowiem na zasadzie równoległoboku złożyć 
szybkości v oraz V i otrzymać szybkość wypad
kową szybowca W9 tworzącą z poziomem kąt b 
mniejszy lub większy od zera. Oczywiście ko
rzystniejszym jest tu kąt a większy i szybkość 
wiatru większa. Kąt a zależy od pochylenia 
stoku. Przy bardzo stromych zboczach a =  90°, 
wiatr wieje niemal prostopadle Korzystanie jed
nak z takiego przepaścistego terenu jest niebez
pieczne ze względu na brak miejsca dogodnego 
do lądowania.

Rozkładając szybkość własną wiatru na 
dwie szybkości składowe, otrzymujemy składową 
poziomą Vh (rys 1), składową pionową vp. 
Z trójkąta OAB wynika, że:

Vp =  V sin a 
Składowa v p  jest szybkością użyteczną wia

tru wstępującego, którą właśnie wykorzystuje szy
bowiec. Zbadanie jej nie nastręcza większych 
trudności. Posługujemy się w tem celu dwoma

przyrządami: anemometrem i klinometrem (rys. 5 
i 6). Za pomocą anemometru mierzymy szyb
kość wiatru v. Przyrząd ten składa się z wia
traczka w kształcie czterech półkul osadzonych 
na dwóch krzyżujących się drutach. Wiatraczek 
wprawiony w ruch przez wiatr obraca mecha
nizm składający się z kółek zębatych, które 
wprawiają w ruch wskazówkę. Ostatnia wskazuje 
ilość metrów S, jaką struga powietrza przebyła 
w ciągu danego czasu t/sek. Czas ten mierzy
my za pomocą t. zw. stoppera — zegarka jakiego 
używa się przy mierzeniu czasu w sporcie. Gu
ziczek G służy do nastawiania wskazówki na 
położenie zerowe przed rozpoczęciem pomiaru. 
Szybkość wiatru wynosi zatem

s

O ile anemometr jest przyrządem precy
zyjnym i skomplikowanym — klinometr można na
wet samemu sporządzić. Składa się on ze strzał
ki, opatrzonej na jednem końcu w skrzydełko 
Wf na drugiem w ciężarek P, który ma za zada
nie zrównoważyć wagę skrzydełka. Strzałka za
opatrzona jest w ośkę 0, osadzoną w wideł
kach T, w których może się swobodnie poru
szać. Dla zapewnienia tej swobody ruchów 
i ustalenia położenia strzałki—nasuwamy jeszcze 
na oś dwa paciorki, koniec strzałki zaopatrujemy 
we wskazówkę przez wygięcie drutu. Do jednego 
z ramion przytwierdzamy jeszcze skalę stopniową.

Klinometr tak sporządzony ustawiamy w kierun
ku wiatru i to tak, by oś obrotu strzałki i punkt 
0 skali leżały poziomo- Dokładnie można to zro
bić za pomocą libelli, najlepiej przymocowanej 
na stałe do klinometru. Strzałka odchyli się wów
czas stosownie do kierunku strug powietrza, 
a wskazówka da nam szukany kąt a. Warunkiem 
bardzo ważnym jest tu zupełnie dokładne wy- 
równoważenie strzałki. Podczas ciszy lub w po
koju przyjmować ona powinna każde nadane jej 
pochylenie.

Zastanówmy się tyle jakie znaczenie dla 
lotnictwa posiada jot szybowy, który pozornie 
dla laika nie przedstawia realnej wartości.

Dotychczasowe samoloty zaopatrzone były 
w silniki o wielkiej nieraz kilkusetkowej mocy — 
bardzo kosztowne i zużywające ogromną ilość 
benzyny i smarów. Dodajmy do tego trudną ob
sługę techniczną, a zrozumiemy, że posługiwa-



nie się takiemi samolotami dostępne jest tylko 
dla państw, względnie bardzo zamożnych jedno
stek. Uprzystępnienie lotnictwa dla szerokich 
rzesz ludzi wymaga zatem obniżenia ceny samo
lotu do minimum; w pierwszym rzędzie ceny, 
a zatem i mocy silnika. I tu odrazu zjawia się 
kwestja dokładnej znajomości prądów powietrza, 
które dla samolotów małych bezporównania wię
kszą odgrywają rolę niż dla wielkich maszyn. Po
dobnie znajomość wiatrów bardziej konieczna 
jest dla okrętów żaglowych lub o małych silni
kach niż dla wielkich transatlantyckich parowców.

Badanie każdego zjawiska najdokładniejsze 
jest wtedy, gdy dbamy o jego pierwotną, nieska
żoną ubocznemi czynnikami formę. A właśnie 
użycie motoru choćby słabego jest tym ubocz
nym czynnikiem. Loty szybowcowe są więc do
świadczeniami w wielkim stylu w ogromnem 
i cudownem, aerodynamicznem laboratorjum przy

rody. W konsekwencji prowadzą one do zaopatrze
nia szybowców w małe, b. słabe motory o sile 
jak obecnie 7 do 12 koni, do stworzenia małe
go płatowca, który stanie się w przyszłości po
wszechnym środkiem komunikacji, zapewniając 
dzięki swej wydoskonalonej formie duże bezpie
czeństwo lotu.

Pozatem lotnictwo szybowcowe jest spor
tem wspaniałym i królewskim. Wymaga wysokiej 
sprężystości nerwów, ogromnego opanowania 
i zimnej krwi. Wyrabia zatem nadzwyczaj cenne 
zalety.

I jeszcze jedno: lot szybowy jest tanią 
i bodaj najlepszą szkołą dla ludzi latających na 
płatowcach silnikowych. Odczuwanie zmian wia
tru, konieczność sterowania szybowcem dla pod
trzymania lotu — daje niezwykłą finezję techniki 
wysubtelniającą „ptasi” instynkt człowieka.

PRACA NAD LOTEM MECHANICZNYM U NAS 
OD 1893 DO 1897 R.

Rozpoczynając nasz nowy dział, w któ
rym chcielibyśmy zapoznać Szano
wnych Czytelników z drogami jakiemi 
kroczył genjusz ludzki zanim zdołał 
całkowicie opanować przestworza, 
zwróciliśmy się do p. Czesława Tańskie
go, którego słusznie zwaćby można 
„polskim Lilienthalem“, z prośbą
o skreślenie nam swych prac nad lo
tem mechanicznym, które czynił w la
tach 1893 — 1897. W odpowiedzi 
p. Tański nadesłał nam łaskawie swe 
wyjaśnienia, które wcałości poniżej za
mieszczamy.

Na uprzejmą Szanownego Pana Redaktora 
propozycję opisu moich prac awiacyjnych z cza
sów powyżej wymienionych, jakkolwiek ze świa
domością, że są bez znaczenia w ogólnym roz
woju awiacji i jedynie, jak Sz. Pan zaznaczył, 
mogą one być dowodem polskich na tem polu 
usiłowań, skreślę je w krótkości.

* *
*

Otóż pierwszy krok na tem polu rozpo
cząłem będąc małym chłopcem, skacząc z mu
rowanej piwnicy w majątku moich rodziców, 
mając skrzydła z indyczych piór, obsadzonych 
na patykach, w obu rękach. Pierwsza ta próba 
„lotu” nie dała mi naturalnie żadnych pozyty
wnych rezultatów, ale zachęcała do pracy w tem 
kierunku.

W 20 lat później t. j. około r. 1893 zna
lazłszy dłuższą przystań życiową na cichym 
Podlasiu, kwestja zagadnienia lotu owładnęła 
mną nadzwyczaj silnie i, powiem otwarcie, czułem 
się na siłach do wzięcia udziału w jej rozwią
zaniu.

Piękne okolice Janowa Siedleckiego, gdzie 
zamieszkałem, obfitywały w ptactwo, trzmiele, 
osy, libelle, które gospodarowały tam sobie 
w całej pełni. Znajdując się stale wśród tych 
naturalnych awiatorów, studjując ich obyczaje
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i lot tak prosty i łatwy napozór, myślą tran- 
sponowałem go na lot sztuczny — mechaniczny. 
Idea ślizgowego lotu jako najbardziej dostępna 
konstrukcyjnie najwięcej przemawiała za pierw- 
szemi próbami. Zrobiłem więc w owym czasie 
mały model aeroplanu, który sprawił mi wielką 
radość swoim doskonałym lotem. Był to system 
zupełnie podobny do dzisiejszych aeroplanów
0 nieruchomych skrzydłach, sterem głębokości
1 dwiema śrubami, umieszczonemi w tyle korpusu. 
Później udoskonaliłem go tak, iż .mógł robić 
wszystkie żądane zwroty i zataczać prawidłowe 
koło.

Gdy z pism wyczytałem o pracach Adera 
i Lilienthala, owładnęła mną nieprzeparta chęć 
robienia dalszych doświadczeń tego rodzaju lotu 
z wielkim aparatem. Przystąpiłem (1894 r.) do 
roboty z małemi środkami, przy pomocy 
pewnego starego żyda, stolarza. Aparat miał 
około 7 m. kw. powierzchni, zrobiony był z su
chej topoliny i osinowych pałąków, pokryty kom
binacją gazy i papieru. Skrzydła miał dowolnie 
zdejmowane, całość była mocna i lekka. Służył on 
doskonale dla zapoznania się z tą siłą podtrzy
mującą, jaką mają tak wielkie płaszczyzny pod
czas pędu.

Stojąc, trzymałem aparat, (wagi około 
45 f.) w rękach ponad głową. Z chwilą zrobienia 
paru kroków naprzód, aparat stawał się coraz 
lżejszy, podczas biegu nietylko nie czułem jego 
ciężaru, lecz w pewnych chwilach on mnie pod
trzymywał. Szczególniej w kierunku pod wiatr 
można było biegnąc robić duże skoki. Jak tru
dna była ta manipulacja zanim nabrało się pe
wnej wprawy, miałem dowód, gdy odwiedzili 
mnie dwaj towarzysze o aspiracjach awiacyjnych— 
Zieliński i Łukowski. Żaden z nich nawet przy 
lekkim wietrze nie mógł utrzymać aparatu w rę
kach. Przy odchyleniu przodu aparatu w górę, 
wiatr dostawał się pod skrzydła, aparat stawał 
dęba i wyrywał się, zaś przy pochyleniu na dół— 
uderzał przodem w ziemię. To też w początkach 
parokrotnie łamałem mego latawca. Przyczynę 
tego odnalazłem później. Była nią zbytnia krót
kość aparatu. Należało znacznie wydłużyć tył 
korpusu ze sterem głębokości. •

Skoki z wysokości robiłem w nadzwyczaj 
niedogodnych warunkach. Nie mając odpowie
dniego wzgórza, zrobiłem rusztowanie z wysokich 
kozłów i ułożonych na nich desek, które latały 
zawsze jak klawisze.

Na to rusztowanie wchodziło, się z apara
tem ponad' głową po drabinie. Moment uchwy
cenia rozpędu i dobrej pozycji aparatu stanowił 
całą trudność. Pomost był krótki i niepewny. 
I tu też parokrotnie, uszkodziłem aparat. Chwile 
skoku i spadania były bardzo krótkie, gdyż wy
sokość mego rusztowania nie .przewyższała 3| 
metra. Dalsze jednak doświadczenia dały mi już 
wyraźnie odczuć i wyzyskiwać siłę podtrzymu
jącą moje wielkie skrzydła. Niektóre skoki za
częły być dłuższe, zatrzymanie spadku wyraźniej
sze. Jednocześnie wystąpiła konieczność popra

wienia aparatu. Aparat w swej początkowej 
formie nie mógł mieć tych wartości, które osiągnął 
po próbach.

Idąc tedy po linji dalszego postępu nale
żało natychmiast przystąpić do reform, a raczej 
przerobienia aparatu na zasadzie już zdobytych 
doświadczeń.

Dlatego też zaraz zabrałem się do zrobie
nia dokładnych rysunków mego przyszłego 
aparatu. Wiedząc z teorji i własnych doświad
czeń z moim małym modelem, że lot można 
nieskończenie przedłużyć siłą popychania na
przód, zaprojektowałem mechanizm pozwalający 
w odpowiedniej chwili, to jest w czasie spokoj
nego planowania, na użycie dwóch śrub, umie
szczonych z tyłu aparatu, obracanych zapomocą 
przekładni nogami. Przyrząd ten miał być jednak 
umocowany i użyty dopiero po całym szeregu 
ćwiczeń z moim nowym aparatem. Drzewo, które 
zamierzałem użyć, stanowiła sucha topolina 
i wierzbowe pręty koszykarskie odpowiednio 
obrobione i gięte. Żadnych innych połączeń 
drzewnych nie stosowałem.

Nie miałem wątpliwości, że z nowym apa
ratem zrobię znaczne postępy i, że tylko w cią
głym udoskonalaniu aparatu i odpowiednim te
renie tkwią wyniki zagadnienia lotu. Czas jed
nak nie przyniósł pożądanych warunków do 
dalszej pracy. Nowy projekt latawca pozostał 
tylko w rysunkach. Jest on jednak i obecnie 
ze względu na to, że był szybowcem— ciekawy.

W parę, lat później zrobiłem kilka typów 
modeli doświadczalnych aeroplanów, a około 
roku 1907 wielki model helikopteru, którego 
opis i doświadczenia jako wkraczające w inną 
zasadę lotu pomijam na tem miejscu.

Wracając do , moich pierwszych prób muszę 
zaznaczyć, że w roku 1907 mój mały model 
aeroplanu demonstrowałem na odczycie Wł. Zie
lińskiego w sali Muzeum Przemysłu, gdzie pa
rokrotnie obleciał salę wywołując żywe oklaski. 
Ale zarówno ten pokaz jak i artykuł mój umie
szczony wówczas, zdaje się, w „Tygodniku Pol
skim”, nawołujący do utworzenia u nas awiacyj- 
nej stacji doświadczalnej, przeszły jakoś bez echa.

W  roku 1909 modele te wraz z rysunkami
i zdjęciami fotograficznemi, ujęte w pewną całość, 
złożyły się na wystawę w Stowarzyszeniu Tech
ników, pod nazwą: „Wystawa modeli maszyn 
latających C. Tańskiego”.

V - ’- * *

... • , *  V *

Oto Szanowny Redaktorze w ogólnych za
rysach te pierwsze próby nad aeroplanem 
z owych czasów, których poza małem kółecz
kiem ludzi jak Łukowski, Zieliński i kilku innych, 
nikt wówczas nie brał u nas na serjo.

W kilka jednak lat później, to jest w roku 
1908, bracia Rajtowie jak wiadomo przywieźli 
swego latawca do Francji i wczorajsza jeszcze 
utopia stała się wówczas już rzeczywistością. -

Czesław Tański.



TADEUSZ WOLNICKI

PROBLEM ZAPALANIA I WYBUCHU MIESZANKI 
W SILNIKACH LOTNICZYCH

Jednem z bardzo ważnych ^zagadnień dla 
współczesnego lotnictwa jest osiągnięcie jak 
najlepszej sprawności silnika, czyli możliwie 
korzystne wyzyskanie przemiany chemicznej 
i cieplnej energji mieszanki na energję dyna
miczną. Wogóle energja aczkolwiek jest nie
zniszczalna, co jest dogmatem wiedzy te
chnicznej, jest zmienna i zależna od właściwości 
środowiska, w którem działa.

Obecna technika nie zna jeszcze owej 
ścisłej zależności i nie potrafi jej przynajmniej 
narazie ująć we wzory matematyczne, jednakże 
dzięki doświadczeniom i intuicji, człowiek zmu
sza energję do występowania w takiej lub in
nej postaci. Człowiek jednak wcale nie jest 
jej panem suwerennym, bowiem musi spełnić 
wszystkie jej zachcianki nim otrzyma to Cze
go żąda.

Między człowiekiem a energją istnieje 
jakby obopólnie zagwarantowany traktat, krórego 
każde słowo jest niewzruszone. Traktat ten jest 
zbiorem praw naturalnych. Rzeczą metafizyków 
jest zagadnienie czy energja wypełnia owe 
prawa odruchowo, świadomie, czy też z nakazu 
siły wyższej; człowiek zaś traktat ten znać musi, 
by między nim a naturą nie wynikało nieporozu
mienie, koszty bowiem tego człowiek ponosi.

Otóż by osiągnąć maximum wydajności
i  “̂ ^ 1  ~ ~  -^2

w silniku to znaczy, by stosunek n =  -y

energji w jakiejkolwiek postaci zużytej, czyli wyko
rzystanej do pobranej był jaknajwiększy, trzeba 
stworzyć takie warunki, przy których owa prze
miana zachodzi najintensywniej. W  naszym wy
padku mamy stworzyć przy określonej ilości mie
szanki wybuch jaknajsilniejszy i najkrótszy. 
Drogą bardzo mozolnej pracy, przy pomocy

całego szeregu doświadczeń człowiek kreśli 
całe rodziny krzywych i wzorów empirycznych, 
dzięki którym w dość znacznem stopniu przybliże
nia określa maximum energji dynamicznej i mini
mum czasu. Jest to zaiste praca ofiarna, ale 
niezbyt ekonomiczna.

Rozwiązanie tego na innej drodze nastąpi 
z tą chwilą, gdy człowiek pocznie się też swo
bodnie orjentować w świecie atomów, odczuwać 
ich życie, pragnienia i cele, jak obecnie potrafi 
to makrokomie. Ta chwila nie jest znowu tak 
odległa, najlepszym tego dowodem są tysiące 
hipotez, przypuszczalnych odczuć owego ogromu 
życia w tych maleńkich istotach. Każda tego 
rodzaju hipoteza jest podstawą całego szeregu 
wniosków logicznych, tłumaczących napotykane 
przez nas przejawy wzajemnego współżycia 
atomów, wszelkie bowiem zjawiska przez nas 
spostrzegane są jedynie przejawami ich wza
jemnego działania.

Tosamo również mamy i w naszym
wypadku. Aby wybuch był jaknajsilniejszy, 
musimy:

1° Dać atomom i cząsteczkom możność 
łatwego i odpowiedniego uszeregowania się 
w gromadki, aby były gotowe na każde nasze 
skinienie wejść w reakcję, czyli zapalić się 
i spowodować wybuch. Pod żadnym pozorem 
nie może być atomów ani cząsteczek błąkają
cych się, gdyż nietylko są one całkowicie 
bezużyteczne, ale jeszcze innym przeszkadzają; 
nie może ich również brakować. Mówiąc ogól
nie mieszanka nie może być ani obfita, ani 
chuda.

2° Dać odpowiednią temperaturę czyli 
pewien stan podniety, w której atom jest go
towy, fjak to mówią, do piekła wskoczyć, ale
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nie można je upajać do utraty przytomności, 
bo gotowe nie czekać na nasze skinienie.

3° Rozproszone gromadki odpowiednio 
skupić, aby ich wspólna energja była większa, 
ale niewolno zbytnio je ścieśniać, bo wzajemnie 
się wycieńczają, czyli kompresja mieszanki nie 
może być zbyt silna.

4° Aby zapał był momentalny muszą wszy
stkie atomy zacząć jednocześnie działać, czyli 
trzeba im komunikować chwilę zapału Dlatego 

właśnie niezastąpioną przy zapalaniu jest iskra 
elektryczna.

Mimo to jednak nigdy spalanie nie jest 
momentalne, gdyż iskra elektryczna wysokiego 
napięcia daje doskonały wstrząs, ale nie daje 
dostatecznej ilości ciepła, potrzebnej do spa

lania całej mieszanki. Ciepło to otrzymujemy 
inaczej. Wybuch jest reakcją exotermiczną, przy 
której powstają ogromne ilości ciepła; to wła
śnie utajone ciepło reakcji powoduje dalsze 
spalanie.

Mówimy, że wybuch jplynie w mieszan
ce. Jak łatwo z powyższego wywnioskować, 
co również sprawdza doświadczenie, iskra 
elektryczna jest tylko zewnętrzną pobudką i musi 
dawać mieszance większą dozę energji, niż mi
nimum danego jej [stanu, czyli im ta energja 
iskry (wstrząśnienie i temperatura) będzie wyższa, 
spalanie będzie prędsze. Momentalne spalanie 
można osiągnąć przez samoczynne zapalenie się 
mieszanki, co można osiągnąć przez odpowied
nią kompresję i temperaturę.

Z. PUŁAWSKI

O PROFILACH LOTNICZYCH
Opór ciała poruszającego się w powietrzu 

wyraża się wzorem P =  KSV2, gdzie K jest 
współczynnikiem aerodynamicznym, S powierz
chnią wyrażoną w m2, V szybkością w m/sek. 
Siłę P otrzymujemy wtedy w kg. Załóżmy, że 
porusza się powierzchnia kwadratowa wg. rys. 1 
prostopadle do kierunku ruchu; obliczmy jak 
działa na tę powierzchnię siła oporu powietrza, 
albo jaka będzie potrzebna siła, aby tę powie
rzchnię ciągnąć. Niech szybkość V =  200 km/godz. 
czyli w m/sek. =  — 55,6 m/sek. Z doświadczeń 
w laboratorjach aerodynamicznych wiemy, że 
współczynnik dla płaszczyzny K =  0.08.

Wiedząc to wszystko, możemy obliczyć P.
P = K SV2
P = 0.08 . 1 . (55,6)2 =

=  0.08 . 1 . 3100 =  248 kg.
Widzimy, że jest to bardzo duży opór.
Jeślibyśmy zamiast płaszczyzny wzięli bryłę 

o kształcie koła aeroplanowego (rys.2), obciągnię 
tego płótnem, i poruszającą się w przestrzeni, tak 
jak zwykle porusza się koło, będąc umocowane na 
aeroplanie, to możemy obliczyć i opór takiej 
bryły, jednak musimy przyjąć inne współczynniki.

Z doświadczeń wynika, że opór takiego ko
ła jest mniejszy niż dla płaszczyzny, (gdyż za 
kołem tworzy się mniej wirćw, wg. rys. 3)

i za powierzchnię do wzoru na P przyjmujemy 
tutaj rzut koła w kierunku ruchu, a więc, biorąc 
z gruba prostokąt o wymiarach b i h, opór koła 
aeroplanowego wyrazi się wzorem P =  K koła 
SV . 4

k =  0,018 
b =  150 m. 
h =  700 m.
S =  0,15 X  0.7 =  0,115 m2 
P -  0.018 . 0.115 . (55,6)2 =  6,41 kg.

Jeżeli aeroplan posiada dwa koła, to opór 
całkowity kół będzie

p i =  2 P =  12.82 kg.

y y *

Zwróćmy uwagę na współczynnik K. Widzi
my, że zależy on bardzo znacznie od profilu cia
ła poruszającego się, zależy wreszcie od tego, 
w którą stronę ciało się porusza. Gdyby to nasze 
koło aeroplanowe poruszało się nie tak jak 
powyżej, ale poruszało według rysunku 4, to 
współczynnik K byłby wtedy duży (i za po
wierzchnię stawiającą opór wzięlibyśmy powie
rzchnię S pola koła). Wreszcie K zależy od gę
stości powietrza, a więc na wysokościach, gdzie 
powietrze jest rzadsze, K jest inne niż na pozio
mie, a mianowicie K na wysokość i maleje i male
je w stosunku prostym do gęstości powietrza, 
panującej na wysokości ruchu ciała. (d. c. n.)
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Kpt. JERZY WITKOWSKI

PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O SILNIKACH LOTNICZYCH
KARBURACJA

Postawmy spodek z benzyną na stole, 
a zobaczymy, że po pewnym czasie benzyna 
ulotni się. Jeżeli w pokoju, w którym robimy 
to doświadczenie otworzymy drzwi i okno, wy
wołując w ten sposób przeciąg1, ulotnienie ben
zyny nastąpi znacznie prędzej. Będziemy zatem 
mieli w pokoju powietrze zmieszane z bardzo 
drobnemi cząsteczkami benzyny, czyli mieszankę. 
Mieszanka ta jest bardzo niebezpieczna,^ gdyż 
najmniejszy płomień, nawet z zapałki, może wy

wołać wybuch.

To cośmy wyżej opisali dzieje się również 
w silniku lotniczym. Przyrząd, który wytwarza 
i dostarcza mieszankę wybuchową dla silnika 
zwie się karburatorem. Płomień wywołujący wy
buch jest w tem wypadku zastąpiony iskrą 

elektryczną.

Granice z apalności mieszanki  ̂ są bardzo 
rozległe: najlepiej zapala się ona kiedy 1 czą
steczka benzyny łączy się z 21 cząsteczkami 
powietrza. Kiedy na 1 cząsteczkę benzyny przy
pada 28 częci powietrza, to taka mieszanka 
jest jeszcze zapalna i nosi nazwę mieszanki 
>,ubogiej“. Bogatą mieszanką zaś nazywamy mie
szankę o zawartości 14 części powietrza na 

1 część benzyny.
Jeżeli silnik otrzymuje t mieszankę^ ubogą, 

to siła wybuchu i ilość obrotów zmniejsza się, 
a moc silnika spada. Gdy zaś silnik otrzymuje 
mieszankę bogatą, spalanie gazów jest niezupeł

ne, silnik pracuje nieekonomicznie, gdyż nie 
spalone gazy wychodzą na zewnątrz, wskutek 
czego nie są wykorzystane. Prócz tego spaliny za
wierają dużo kopciu, który zanieczyszcza wnę
trze cylindra, zawory i świece.

Mieszanka doprowadzona do silnika musi 
posiadać pewną temperaturę; zimna mieszanka 
łatwo skrapla się w rurach ssących, wskutek 
czego staje się uboga, co, jak już wiemy, po
woduje zmniejszenie mocy silnika. Najlepsza 
temperatura dla mieszanki jest około 75°.

Musimy się tu liczyć z tem, że powietrze 
dochodzące do karburatora jest zależne od tem
peratury zewnętrznej, na którą wpływa nietylko 
pora roku, lecz także i wysokość na jakiej się 
silnik znajduje. W  tem celu karburator i części 
ssące są otoczone płaszczem wody gorącej. 
Część wody gorącej zamiast iść do chłodnicy idzie 
specjalnemi przewodami do koszulek, rur ssących 
i do karburatora i tam ogrzewając mieszankę, 
sama się ochładza i wraca jako zimna do pompki.

Używane są także i inne sposoby ogrze
wania rur i przewodów ssących, dziś jednak 
nie mają one większego zastosowania.

Zasadniczym warunkiem dobrego karbura
tora jest dostarczanie silnikowi, niezależnie od 
ilości obrotów, mieszanki w jednakowym składzie.

Wykres 1. wskazuje nam własności złego 
karburatora, dostarczającego mieszankę o nie
jednolitym składzie. Przy małej ilości obrotów 
zużycie benzyny jest tu większe.

Wykres 2. wskazuje zużycie benzyny w za- bez żadnych zaburzeń w biegu, 
leżncści od mocy silnika.  ̂ Wykres 3. wskazuje nam właśnie złe przej-

Ważną jest rzeczą, aby silnik mógł przejść cie, które wywołało nierówność biegu (K). 
z dużej do małej ilości obrotów i naodwrót (d. c. n.)
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T. KONDRACKI

MODEL PŁATOWCA SVA TIPO BREZ1LE*)
Płatowiec SVA tipo Brezile był projekto

wany w firmie Ansaldo w Turynie. W zasadzie 
jest podobny do płatowca SVA 10, używanego 
dziś prawie we wszystkich wojskach lotniczych.

Sposób wykonania modelu tego płatowca 
jest następujący:

Kadłub robi się z tekturki, odpowiednio na
dając mu kształt jaki posiadają płatowce firmy 
Ansaldo. Po sklejeniu wszystkich części i wy
kończeniu wnętrza (siedzenia, drążków, zegarów 
i t. p.), maluje się kadłub kolorem jasnożółtym 
i z boku umieszcza się znak brazylijski. Po za
schnięciu lakieruje się go trzy razy w dłuższych 
odstępach czasu. Silnik ukryty jest w masce 
aluminjowej; również i śmigło posiada specjalny 
kaptur na piaście.

Śmigło robi się z moćnej tekturki i maluje 
się żółtym kolorem, a następnie lakieruje się 
trzy razy. Płaty wykonywa się ze specjalnego 
cienkiego, a mocnego papieru i również w ten 
sam sposób maluje się i lakieruje na kolor kre
mowy. Lakierować należy bardzo ostrożnie, aby 
nie uszkodzić wygięcia płatów. Stery i statecz

niki sporządza się z grubszej, względnie cieńszej 
tektury i po pomalowaniu lakieruje się kilka 
razy. Płozę robi się z mocnego bristolu w kształcie 
sprężyny, a golenie podwozia w kształcie 2 M , 
w płaszczyznach pionowych goleni, — z tektury.

Również z tektury robi się kółka i słupki 
między płatami. Wszystkie części metalowe pła
towca maluje się na kolor srebrny.

Montowanie modelu najlepiej zacząć od 
montowania słupków na górnym płacie. Następ
nie przymocowywamy dolne płaty do kadłuba, 
później górny płat ze słupkami do dolnego płata. 
Przedtem jeszcze należy przymocować do tylnej 
części kadłuba stery i stateczniki.

Po zmontowaniu tych części przechodzimy 
do szczegółów, a więc mocujemy linki, owiewki, 
radjo, zbiorniki benzyny i t. d.

Ostatnią naszą czynnością jest polakiero- 
wanie zmontowanego już całego modelu.

*) Model ten, obok innych jeszcze: A 1 Balilla 
i S V A 5, wykonywał autor niniejszego artykułu na pro
śbę przedstawiciela firmy Ansaldo w Polsce na stand 
tej firmy na międzynarodową wystawę lotniczą w Me- 
djolanie. (Przyp. redaktora).

JERZY FALKIEWICZ

MODELE LATAJĄCE BEZ STACZNIKÓW POZIOMYCH
Gdy lotnictwo, przeszedłszy fazę czystego 

empiryzmu, weszło na drogę naukową, modelar
stwo zostało pozbawione roli stwórcy nowych 
typów aeroplanów. Pozostały jednak inne cele, 
z których ważniejszym będzie budzenie zainte
resowania szerokich mas społeczeństwa, a w szcze
gólności młodzieży do badań nad wydajnością 
i stroną techniczną różnych postaci.

Poniżej postaram się dać szkielet do 
badań prowadzonych na własną rękę. Ze wzglę

du na brak specjalnych stateczników poziomych, 
których funkcję musi spełnić samo skrzydło, 
osiągnięcie przy zastosowaniu siły motorycznej 
wystarczającej równowagi podłużnej, musi po
ciągnąć za sobą dużą rozległość skrzydła w kie
runku ruchu. Najprostszym sposobem konstruk
cyjnym będzie stosowanie skrzydeł w strzałę. 
Płaszczyzny posiadające kolosalną stabilizację 
w locie ślizgowym jak Zanonia (kształt nasienia 
rośliny Zanonia Macrocarpa, rys. 1) oraz Ber- 
nera (rys. 2) z chwilą zastosowania popędu me



chanicznego tracą powyższą własność. Przyczyną, 
jak już nadmieniłem, jest mała rozległość skrzy
deł w kierunku podłużnym. Znanym przykładem 
z historji jest szybowiec Weisa (1906 r.), który 
następnie inż. Etrich przerobił na płatowiec mo
torowy. Zaraz pierwsze loty w 1906 r. zmusiły 
EtricSa do zastosowania stabilizatorów w rodzaju 
późniejszych, słynnych „Taube”.

Ponieważ jednak chodzi nam o modele 
posiadające napęd, więc zwrócę się do typu
o skrzydłach w strzałę. Kąt krawędzi skrzydeł 
musi być zredukowany do 120°. Kąty większe 
dają wady, o których wyżej mówiłem, zaś mniej
sze, o 100° są wykluczone ze względu na zmniej
szanie się wraz z kątem nośności skrzydła. Jedy
ny aeroplan duży bez stateczników kap. Dunne 
miał kąt 110° (rys. 3).
Wogóle modele w kształ
cie strzały radzę wyko
nywać dla zwiększenia 
siły nośnej, jako dwupła
towce, dając im jedno
cześnie przesunięcie po
dłużne skrzydeł wzglę
dem siebie. To ostatnie 
tłumi wahania i, zwiększa
jąc rozległości, powiększa 
równowagę podłużną.

Skrzydła w strzałę 
dają oprócz tego sposo
bność do nadania mode
lowi stabilizacji automa
tycznej. Ostatnią można 
osiągnąć jednak kilkoma 
sposobami, zależnie od 
tego jaką rolę przezna
czymy różnym częściom 
płaszczyzny. Najczęściej 
spotykanym sposobem 
jest wykształcenie części 
środkowej skrzydła jako 
powierzchni nośnej, koń
ców zaś jako stateczni
ków o kącie nastawienia 
znacznie mniejszym lub 
nawet ujemnym. Skrzydło 
takie odpowiada zwy
kłemu modelowi o śmigle ciągnącem.

Co do śmigła to można stosować ciąg
nące i cisnące, przyczem jednak modele 
z ostatniemi wykazują brak równowagi kie
runkowej. Jako przykład służyć może znany 
z obydwu wystaw lotniczych warszawskich mo
del J. F. 7. (rys. 5). Pragnę jeszcze dodać, iż 
wyjątkowej wagi jest łagodne zaokrąglenie koń
ców skrzydła celem uniknięcia wirów. Odpowie
dnikiem „kaczki” jest skrzydło z częścią prze
dnią wąską, o kącie koło 5° i szeroką, zewnę
trzną, wysuniętą ku tyłowi o kącie koło 3°. 
Jako przykład może służyć model ]. F. 6, którego 
skrzydło mamy na rys. 6. Działanie tłumiące 
jest tu słabe ze względu na to, iż przed środkiem 
ciężkości znajduje się stosunkowo mała część

skrzydła i siła działa na małe w porównaniu 
ramię dźwigni. Śmiga powinna być tu cisnąca. 
Zresztą i w pierwszym rodzaju radzę stoso
wać tę ostatnią, gdyż w przeciwnym razie 
skrzydło pracuje w wietrze wirowym, co ujemnie 
wpływa na równowagę. Oprócz tego przy mo
delach o śmigle cisnącym możemy odrzucić 
przyrządy mające chronić je od uderzeń, co 
wpływa znacznie na zmniejszenie wagi. Teraz 
chciałbym jeszcze rzucić parę wskazówek kon
strukcyjnych. Przedewszystkiem ze względu na 
utrzymanie odpowiedniego kąta w każdej części 
skrzydła, należy zwrócić baczną uwagę na apa
rat rozpoznający. Stosowanie jednego kozła po
środku byłoby nieodpowiednie dlatego, że skrzy
dło ma znaczną rozpiętość i uniknięcie naprężeń

szkodliwych w podłużnicach musiałoby wywołać 
zbyt dużą wysokość tegoż. Raczej rozpinać po
dług podanego szematu (rys- 4). Przy dwupła
tach wystarcza rozpięcie między stojakami, któ- 
rzch zresztą skrajne pary mogą służyć jako ramy 
stabilizatorów kierunkowych.

Podwozie w najprostszem wykonaniu skła
dać się będzie z kółek przednich i tylniej 
płozy lub dwupłatów ze środkowego kółka
i dwóch sprężystszych łuków na krańcach skrzy
deł. Przy śmigle ciągnącem należy silną płozą, 
wysuniętą ku przodowi zabezpieczyć całość tejże.

Pragnąłbym, aby te kilka słów powyższych 
zachęciło naszych modelarzy do badań powa
żniejszych, których rezultaty chętnie redakcja 
zamieszczać będzie na łamach pisma.
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ZJAZD DELEGATÓW KOMITETÓW WOJEW. L. O. P. P.
W dniach 7 i 8 stycznia r. b. odbył się 

w Warszawie zjazd delegatów Komitetów Wo
jewódzkich L.OP.P.

Po powitaniach przystąpiono do odczyta
nia sprawozdań z działalności zarządu głównego
i poszczególnych Komitetów, z których najbar
dziej wydatną pracą okazał się dawny Komitet 
Stołeczno-Wojewódzki, posiadając na dzień 1. I. 
r. b. zorganizowane 23 komitety powiatowe
i 102 koła w Warszawie, liczące ogółem 105000 
członków oraz znaczną gotówkę w kasie, 
dzięki której ma powstać pierwszy instytut aero
dynamiczny.

W drugim dniu zjazdu rozpatrywano pro
gram działalności Ligi, który przedstawił imie
niem ustępującego zarządu p. Grzędziński.

W programie zaznaczono przedewszystkiem 
konieczność stworzenia warunków dla rozwoju 
wiedzy lotniczej i przemysłu lotniczego, opartego 
na zdrowych podstawach handlowych. Również 
zwrócono uwagę na wyszkolenie odpowiedniego

personelu latającego, projektując zorganizowanie 
ćwiczebnych drużyn lotniczych, wreszcie na ro
zwój lotnictwa szybowego.

Dokonane wybory nowych władz dały wy
niki następujące:

Do zarządu głównego wybrani zostali pp: 
mjr. Pietraszek, prof. Ponikowski, marszałek 
Osiecki, prof. Witoszyński, Br. Barylski, gen. 
adj. Zaruski, sen. Januszewski, płk. Grzędziński, 
dr. Vaquerer, pos. Mączyński, dyr. Ostrowski
i pos. Marweg.

Jako zastępcy: pos. Dąbrowski, dyr. Świe- 
rzyński, adm. Porębski, gen. Michaelis, inż. Kuksz
i płk. Małyszko.

Do Komisji Rewizyjnej — pp.: dyr. Korwin- 
Szymanowski, dyr. Gintowt, dyr. Gepner, prezes 
Fudakowski oraz dr. Rząd.

Jako zastępcy pp.: St. Zakrzewski i Fr. 
Godlewski.

J.

Zdjęcia ze zjazdu. W głębi przy stole prezydjum: 1 — b. min. Kamiński (przewodniczący), 2 — dyr. Czapski, 
3—dyr. Ostrowski, 4—mec. Waydel i 5—sen. Popowski. Za stołem, po lewej stronie stoją członkowie dawnego 
zarządu gł.: sen Januszewski (x), dr. Garczyński i ppłk. Grzędziński. W krzesłach delegaci Komitetów Wo
jewódzkich, przedstawiciele prasy stołecznej i reprezentanci pokrewnych organizacji. Foł. Różewicz.



KURSY MODELARSTWA LOTNICZEGO
WYWIAD Z KIEROWNIKIEM KURSÓW P. WOYNĄ

Wobec zainteresowania jakie wzbudziły 
otwarte przez Komitet Stołeczny L. O. P. P. 
w szkole im. Konarskiego przy ul. Leszno kur
sy modelarstwa, zwróciliśmy się do. ich kie
rownika, znanego modalarza kpt. pil. w rcz. 
p. Woyny, który łaskawie udzielił nam poniż
szych informacji.

— W jaki sposób powstały kursy? — za
czynamy nasz wywiad.

— Inicjatywę do powstania kursów mo
delarstwa — mówi p. Woyna — dał Komitet 
Stołeczny L. O. P. P. Z jego funduszów odno
wiliśmy lokal, kupiliśmy inwentarz, narzędzia 
i materjał.

— Czy kursy są już zupełnie zorganizowane?

— Tak, otwarcie kursów odbyło się 10 
grudnia r. p. i, jak panowie widzą *), mamy już 
kilkanaście modeli gotowych.

— A jak, panie kapitanie, odbywa się pra
ca na kursach? — pytamy.

— Obecny kurs instruktorski obejmuje 
część teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczną 
stanowi szereg wykładów z zakresu modelarstwa 
według opracowanego przez nas planu, zaś 
praktyczną praca w modelarni, gdzie słuchacze 
budują podług szkiców modele. Zaczęliśmy na
szą pracę od najłatwiejszych modeli latających, 
później będziemy budować trudniejsze latające 
oraz redukcyjne w skali 1:15 — 20 i większej.

Zajęcia na kursach odbywają się codziennie 
w godzinach wieczornych, 3 razy na tydzień 
po 2 g. Kurs instruktorski trwać będzie trzy mie
siące.

— A czy nauka na kursach jest bez
płatna?

Tak, jedynie za zużycie, ściślej mówiąc 
psucie, materjałów słuchacz płaci 10 zł. za 
cały kurs.

— Wobec tak dogodnych warunków — 
przerywamy — kursy cieszą się zapewnie wiel- 
kiem powodzeniem?

— Na wielkie powodzenie nie liczyliśmy 
nigdy. Modelartwo jest u nas zbyt mało znane, 
a co ważniejsze, znaczenie jego na drodze roz
woju lotnictwa nie jest należycie ocenione. 
Posiadamy obecnie ledwie kilkunastu takich 
słuchaczy, którzy stale przychodzą, choć zapi
sało się na kursy kilkadziesiąt osób. Mamy jed
nak nadzieję, iż liczba ta w niedługim czasie 
znacznie wzrośnie.

— A jakie prawa daje ukończenie takiego 
kursu, panie kapitanie?

— Kończący kurs instruktorski otrzymuje 
prawo wykładania modelarstwa w szkołach.

*) Wywiad nasz robiony był w modelarni.

Oczywiście dotychczas jeszcze szkół,w których 
bybyły modelarnie nie mamy, jednakże czy
nione zabiegi pozwalają nam sądzić, iż wykłady 
z dziedziny modelarstwa bądą przynajmniej w pe
wnych szkołach w niedługim czasie wprowa
dzone. Zresztą jest' to dopiero wtedy możli- 
we, gdy będziemy mieć odpowiednich instruk
torów.

W Niemczech modelarnie istnieją w szko
łach od dawna. Nic też dziwnego, ii sport mo
delowy jest tam bardzo rozwinięty. Bodźcem 
do pracy modelarskiej są przedewszystkiem do
brze zorganizowane konkursy, których przy
kład również możemy znaleźć u Niemców.

— Wspomniał p. Kapitan o konkursach; 
czy u nas nie należałoby choć raz na rok zor
ganizować taki konkurs? — zagadujemy.

— Myśl tę powziął już Komitet Stołeczny 
L. O. P. P., mając zamiar urządzić pierwszy 
taki konkurs jeszcze na jesieni tego roku i prze
znaczając na nagrody 2000 zł.

— Na zakończenie pozwoli pan Kapitan, 
że zapytamy jeszcze o plany na przyszłość.

— Obecne kursy modelowe są początkiem 
przyszłej szkoły modelowej, którą zamierzamy 
na stałe otworzyć. W szkole tej zorganizowana 
byłaby przedewszystkiem wzorowa modelarnia, 
gdzie również mogliby budować modele i ama
torzy.

* *
*

Tyle p. Woyna. Ze swej strony musimy 
dodać, iż istotnie społeczeństwo nasze nie oce
nia znaczenia modelarstwa.

Dużo jeszcze trzeba pracy, aby je prze
konać, iż modele latające to nie latawce pu
szczane na nitce w czasie wiatru przez małe 
dzieci.

Modelarstwo ma dla rozwoju lotnictwa 
wielkie znaczenie. Budowa modeli przedewszyst
kiem pozwala zapoznawać się z konstrukcją 
samolotów, co przy obecnym braku odpowie
dnich warsztatów lotniczych jest bardzo trudne, 
a prócz tego zdolne jednostki prowadzi do 
wynalazków. Zresztą praca przy budowie 
jest tak przyjemna, iż dla rozrywki samej warto 
się sportem modelowym zajmować.

Same modele mają niemniejsze znaczenie. 
Na nich winni poznawać uczniowie zasady 
lotnictwa i konstrukcję samolotów. Dziś wykłady 
z zakresu aerodynamiki w szkołach średnich 
ograniczają się do suchych teorji, niepopartych 
doświadczeniami.

I tu otwarte przez Ligę kursy modelarstwa 
przychodzą z wielką pomocą, dostarczając ma- 
terjału do doświadczeń.

Joto



PIERWSZY SAMOLOT UFUNDOWANY LIDZE PRZEZ SPOŁECZEŃSTWO
OFIARODAWCĄ JEST ZWIĄZEK PRACOWNIKÓW MIEJSKICH M. WARSZAWY

Dnia 8 stycznia na lotnisku mokotowskiem 
(od ul. Topolowej) ks. kardynał Kakowski do
konał poświęcenia ofiarowanego !przez Związek 
pracowników miejskich m. Warszawy Lidze 
Obrony Powietrznej Państwa samolotu systemu 
„Potez VIII”, nadając mu imię „Syrena”. W imie
niu ofiarodawców przemawiał wiceprezes Zarządu 
Z. P. M , p. Kukowski, w imieniu Zarządu gł. 
L.O.P.P., przyjmującego samolot, — p. Szwejcer.

Po poświęceniu odbył się próbny^lot^który

jednak z powodu złych warunków atmosfery
cznych nie udał się, gdyż śmigło wskutek szyb 
kiego lądowania samolotu doznało uszkodzenia.

„Syrena" zbudowana jest w zakładach 
Henryka Potez’a w Levallois pod4\Paryżem, ma 
silnik Anzani 70 KM. i rozwija szybkość 140 km. 
na godzinę.

Należy dodać, iż na tegorocznym francuskim 
konkursie turystycznym samolot typu „Potez VIII” 
zdobył pierwszą nagrodę. £

POKAZY SAMOLOTÓW „ A VI AT A “

Na 'początku stycznia r. b. na lotnisku cy- 
wilnem odbyły się pokazy^lotów na samolotach 
„ Aviata” -[(Stahlmarkwerke), które przybyły tu 
z Wrocławia,

Jak nas informują, aparaty te, na mocy na
bytej licencji/* mają być produkowane w mającej 
powstać pod kierunkiem p. Kajetanowicza w Sę- 
dziszewie nowej fabryce samolotów.

•
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STATYSTYKA LOTÓW NA POLSKIEJ L1NJI LOTNICZEJ „AEROLLOYD”

Według oficialnego sprawozdania W roku 1924 statvstvlc» ruchu

Regularność lotów wynosiła na przestrzeni 
Warszawa-Gdańsk 96,5%» Warszawa-Lwów 92,8°/0
i Warszawa-Kraków 82%’

Oprócz tego w roku 1924 wykonano lotów 
specjalnych (próbnych, szkolnych, okrężnych itp.) 
382 =  12 852 km., w czasie którym przewieziono 
598 osób.

Cały ruch utrzymywano od 11.IV. do 15.XII. 
Od 15.XII. do końca roku utrzymywany był tyl
ko ruch na linji Warszawa-Gdańsk.

Średni czas przelotu wynosił: Warszawa- 
Gdańsk — 2 g. 36 m , Warszawa-Lwów — 2 g. 
43 m. i Warszawa-Kraków — 2 g. 5 m.

Ruch utrzymywało 8 płatowćów.

W roku 1924, tak jak i w latach poprze
dnich, nie było ani jednego wypadku śmier
telnego.

W stosunku do r. 1922 ilość przewiezio
nych pasażerów wzrosła prawie pięciokrotnie.

StatystyR a lo tó w  na linii T o w .  
Ż eglu gi P ow ietrzn ej w Polsce.

T-wo Żeglugi Powietrznej w Polsce (Fran- 
co-Roumaine) obsługiwało w 1924 r. 3694 km. linji.

Płatowćów na linjach (Paryż — Warszawa
i Warszawa — Angora) było 65. Regularność lo
tów wynosiła 96°/0. Przebyto ogółem w i. 1924— 
1.260.000 km.

Linja łączy następujące miasta: Paryż, Stras
burg, Praga, Warszawa, Wiedeń, Budapeszt, 
Belgrad, Bukareszt, Konstantynopol i Angora.

LOTNICY -  „NIEZNANEMU ŻOŁNIERZOWI n

v .* Delegacja Towarzystwa .Lotniczego rzuciła z samolotu 
na płytę Nieznanego Żołnierza wieniec od lotników. 
Zdjęcie nasze przedstawia właśnie moment kiedy samo

lot ma wyruszać na Plac Saski,

W yK la d y lotnictw a w  szR ołach.
L. O. P. P. uzyskała zgodę Ministerstwa 

Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 
na wprowadzenie do programu fizyki w szkołach 
średnich typu matem.-przyr. i humanistycznego 
specjalnych wykładów z dziedziny lotnictwa.

Jako warunek postawiło Ministerstwo jedy
nie obowiązek opracowania i wydania przez Ligę 
odpowiednich podręczników dla uczniów i nau
czycieli.

Zaznaczyć należy, iź wykłady z dziedziny 
lotnictwa wprowadzono już na uniwersytecie 
Poznańskim.

Na całość wykładów składają się odczyty 
z dziedziny aeromechaniki, encyklopedji lotnictwa, 
aerofotografji oraz encyklopedji aerodynamiki.

Wykłady są przeznaczone w pierwszej linji 
dla słuchaczów Uniwersytetu. Niesłuchacze mogą 
korzystać z wykładów bezpłatnie jeśli mają przy
najmniej średnie wykształcenie i zapiszą się uprze
dnio u wykładającego.

Lrotniczo — gazowa wystawa ruchoma.

Urządzona przez dawny Komitet Stołeczno-Woje- 
wódzki L. O. P. P w kwietniu r. z. w Warszawie wysta
wa lotniczo-gazowa zamieniona została w połowie r z, 
na ruchomą, objeżdżając ziemię Warszawską, Wileńską, 
Kielecką i Radomską. Obecnie wróciła ona do Warszawy, 
gdzie zostaje dokompleto wana, poczem wyjedzie do 
Kalisza.

Prócz kilkuset fotografji, tablic, różnych części 
samolotowych, kilku motorów i działu gazowego, posiada 
ona obecnie wiele modeli latających i redukcyjnych 
ora3 latarnię projekcyjną z 60 przezroczami. .Wystawa 
w czasie swej podróży budziła wszędzie wielkie zainte
resowanie. Narzekano jedynie na brak oryginalnego sa
molotu (zwłaszcza typu wojskowego). Miejmy jednak 
nadzieję, iż Komitet Stołeczny, posiadając obecnie wła
sne samoloty, użyje jednego z nich na loty propagandowe 
i w ten sposób dopełni wystawę.
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SZKOŁY PILOTÓW.

Jak się dowiadujemy, powstałe w roku przeszłym 
Towarzystwo Lotnicze, mające za zadanie pracę fachową 
na terenie lotnictwa, zainicjowała powstanie cywilnej
szkoły pilotów.

Szkoła ta ma powstać w marcu r. b. na Siekier
kach przy pomocy IV dep. M. S. Wojsk, i Komitetu 
Stołecznego L. O. P. P. Do szkolenia mają być użyte 
samoloty „Aviata“. Kończący kurs nauk będzie miał 
możność wstąpienia do wojskowej szkoły pilotów. Opłata 
wynosić ma za cały kurs 500 zł.

Również Departament IV M. S. Wojsk. przystępuje 
do organizowania szkół pilotów na 100 słuchaczów na Okę
ciu w Warszawie i przy fabryce „Samolot" w Ławicy koło 
Poznania o poziomie nauk już daleko wyższym niż szkoła 
T-wa Lotniczego. Część kosztów związanych z utrzy
maniem szkoły w wysokości 50.000 zł. zobowiązał się
pokryć Zarząd główny Ligi.

Szkoła pilotów w Poznaniu rozpocznie naukę
już I marca r. b.

Kandydaci w wieku od lat 17 do 23, życzący sobie 
uzyskać zwolnienie od opłat za wyszkolenie, winni wno
sić w tej sprawie podania do Dep. ^egl. Pow. MSWojsk. 
bezpośrednio lub przez L. O. P. P.

Do podania należy dołączyć dowód obywatelstwa 
polskiego, metrykę i świadectwo ukończenia conajmniej
4-ch klas szkoły średniej.

Członkowie Polsk. Lotn. Zw. Młodzieży mogą skła
dać podania za pośrednictwem swego Zarządu głównego 
(wtorki i czwartki od g. I do 3 na Zamku).

PIERWSZY ĆWICZEBNY LOT NOCNY.

Dnia 20 stycznia na lotnisku mokotowskiem por. 
pilot Kalina wraz z obserwatorem por. Szałasem doko
nał pierwszego próbnego lotu nocnego na samolocie 
syst. Hanriot’a. Samolot wzniósł się w powietrze o godz. 
20V2 poczem po kilkunastuminutowym locie lądował 
w jaknajlepszej formie. Lotnisko oświetlały 4 reflektory.

SAMOLOT MŁODZIEŻY.

Jak donosi „Harcmistrz'*, uczniowie 11-go gimna
zjum we Lwowie ofiarowali armji samolot bojowy.

Z L. O. P. P.

Wybrany na zjeździe w dniu 8 stycznia zarząd gł. 
L O. P. P. ukonstytuował się w sposób następujący:

Prezes — wicemarszałek Sejmu Osiecki, wicepre
zesi — prof. Ponikowski i sen. Januszewski, sekretarz — 
ppłk. Grzędziński, skarbnik—dyr. Ostrowski oraz człon
kowie: mjr. Pietraszek, prof. Witoszyński, Barylski, gen 
Zaruski, dr. Vaqueree, pos. Mączyński i pos. Marweg.

ZE- ZWIĄZKU LOTNIKÓW POLSKICH.

Walne zebranie. Jak donosi „Lotnik" w dniu 
31 stycznia r. b. o godz 6 w. w hotelu ,Monopol” w Po
znaniu odbędzie się III zwyczajne walne zebranie Związku.

Na porządku dziennym jest wybór prezydjum, re
ferat dra pil. Dalskiego, wykład inż. pil. Bohatyrcffa, 
sprawozdanie zarządu, dyskusja, wybór władz na r. 1925 
i wolne wnioski.

Z SEKCJI LOTNICZEJ K. M. STUD. 
POLIT. WARSZ.

W tych dniach został zakończony urządzony 
przez Sekcję cykl referatów, obejmujący całokształt pro
jektowania płatowców.

Na cykl złożyły się następujące referaty: 1) „Dzia
łanie powietrza na profil, obłiczanie powierzchni nośnej

SZEF DEPARTAMENTU IV M. S. WOJSK.

Gen. bryg. Włodzimierz Ostoja-Zągórski otrzymał w tych 
dniach nominację na szefa Dep. Zegl. Pow. M. S. Wojsk. 

Dotychczas pełnił on jedynie obowiązki szefa.

i wybór profilu*', 2) „Ciężar użyteczny oraz szybkość 
płatowca w czasie lotu i lądowania", 3) „Krzywa ciągu 
śmigła i obliczanie mocy motoru4*, 4) „Szybkość na zna
cznej wysokości oraz wybór silnika ze względu na pu
łap i na szybkość**, 5) „Moment wywracający silnik, po
wierzchnie sterowe oraz stateczniki**.

Referaty te opracował por. Szumiel, kol. Puławski 
i kol. Karpiński.

Z powodu rozpoczęcia się kursu mechaników lot
niczych proszeni jesteśmy o zaznaczenie, iż zwykłe so
botnie odczyty Sekcji w tem czasie odbywać się nie będą.

„POLSKIE KÓŁKO LOTNICZE” W PO
ZNANIU.

Znany na gruncie poznańskim modelarz, p. Grajeta, 
założył przed dwoma miesiącami w Poznaniu „Polskie 
Kółko Lotnicze**, grupujące przeważnie młodzież, a ma
jące za zadanie popieranie sportu modelowego.

Ostatnio Kółko urządziło dla członków i sympa
tyków wycieczkę do fabryki ,.Samolot * w Ławicy.

Z WYDAWNICTW.

Lot PolsKi, organ Ligi Obrony Po
wietrznej Państwa pod redaKcją ppłK. 
v.' rzędzińsKiego. Grudniowy numer Lotu Polskiego 
poświęcony jest sterowcom. Na treść numeru składa się 
m. in. artykuł por Z. Burzyńskiego — „Sterówce doby 
obecnej”. J. E.—„Manewry tichenandoah i Patoki”, mjra 
A. Stebło.vskiego—„Z techniki sterowca”, ppłk Z. Zych- 
Płodowskiego — „O naukowych podstawach techniki lot
niczej” i płk. F. Bołsunowskiego—„Balony wolne w woj
nie światowej”. Dopełnia numer szczupła tem razem 
kroniWa m t;dzynarodowa i dział beletrystyczny z wier
szem Makuszyńskiego—..O lotniku, co był aż w niebie”.

Numer styczniowy do chwili kiedy te słowa pisze
my jeszcze nie wyszedł.

LotniK, organ ZwiązKu LotniKów 
PolsKicH w Poznaniu w ostatnim numerze 
z datą 22.1. r. b. daje ciekawe wywody inż. pilota Boha- 
tyreffa na temat naszej gospodarki lotniczej, omawia dość 
szczegółowo Salon paryski, analizuje środki obrony prze
ciwlotniczej, podając na zakończenie garść wiadomości 
bieżących.
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K R O N I K A  Z A G R A N I C Z N A
ALBANJA

KomuniKacja lotnicza. W Tiranie, stolicy 
Albanji powstało tow. lotnicze, mające na celu połączenie 
kraju szybkim środkiem lokomocji, jakim jest lotnictwo. 
Zauważyć wypada, iż Albanja nie posiada dotychczas 
żadnej linji kolejowej. W pierwszym rzędzie uruchomio
no linję Valona-Brindizi, pozatem tow. stara się o połą
czenie Brindizi z Rzymem z jednej i Bałkanami z drugiej 
strony.

AMERYKA

Subsydjum dla Amudsena. Amudsen 
otrzymał od rządu Stanów Zjedn. Am. Półn. subsydjum 
w wysokości 100,0J0 doi. na przeprowadzenie swego za
miaru dotarcia do bieguna północnego samolotem.

Nowe lotnisKo. Ford zbudował obecnie 
w miejscowości Deaborn w stanie Michigan lotnisko, 
urządzone według ostatnich wymagań techniki lotniczej
i ofiarował je temu miastu. Na pamiątką ofiarodawcy 
nosi ono nazwą „lotnisko — Ford“.

ANGLJA 

Kluby samolotów slabosilniKowych.
Air Ministry, chcąc zachęcić ogół społeczeństwa do nauki 
pilotowania i turystyki lotniczej postanowiło subwencjo
nować nowopowstające „Kluby słabosilnikowych płatow- 
ców.“ Dotychczas powstało 6 takich klubów. Na zało
żenie, zakup samolotów i ich utrzymywanie, ministerstwo 
daje jednorazowo 2000 f. szt., a potem w przeciągu 2 lat 
po 500 f. szt , by ułatwić egzystencją, zastrzega jednak 
sobie prawo, iż godzina lotu, włączając w to materjały 
pędne, reperacje, asekuracje etc., nie może wynosić 
więcej niż 1,5 f. szt. dla samolotów dwuosobowych 
a l f .  szt. dla jednomiejscowych.

ARGENTYNA 

Wydajność samolotów metalowych
Dorniera. Dostarczone przed kilku tygodniami do 
Buenos-Ayres, dwumotorowe samoloty niemieckiej kon
cepcji inż. Dorniera, budowane we Włoszech w Pizie, 
z powodu zakazu przez traktat wersalski budowy tako
wych w Niemczech, dały bardzo dobre wyniki. Zaopa
trzone w 2 silniki 400 MK. Liberty, z obciążeniem 1600 klg. 
osiągnęły 202 klm/godz. i szybkość wznoszenia: 3000 m.— 
w 22 m.

AUSTRJA

Połączenie łotr*. Wiedeń — Fran- 
Kfurt — Monachjum, Od dnia 17 listopada 
zeszłego roku Wiedeń otrzymał połączenie powietrzne 
z Frankfurtem nad Menem i Monachjum.

BELGJA

SilniKi lotnicze „Minerwa”. Znana na 
całym świecie firma samochodowa „Minerwa" wykańcza 
obecnie budowę lotniczego silnika bezzaworowego,
o ośmiu cylindrach w kształcie V, o sile 140 MK.

Nowe fabryKi lotnicze. W ostatnich cza
sach powstały tu 2 nowe firmy lotnicze. Jedna w Zee- 
briige pod nazwą „A. C. A. Z.“ buduje metalowe 3 oso
bowe samoloty turystyczne o silniku 60 MK. Anzani. 
Druga powstała z zakładów meblarskich Pander i buduje 
drewniane jednopłatowce, jednoosobowe o silnikach 
25 MK. Anzani.

CZECHOSŁOWACJA

Samolot . B H 17. Zakłady Milos Bondy, 
z wielkim nakładem pracy, ukończyły obecnie dwupłato
wiec pościgowy B H 17. Współczynnik bezpieczeństwa 
tego samolotu dochodzi do 12,5, co jak na samolot po 
ścigowy jest wspaniałym wynikiem. Dane charakterysty
czne pokrótce są następujące: szybkość 235 klm/godz., 
szybkość wznoszenia 5003 m. — 15 minut. Ciężar uży
teczny 310 klg.

Samolot Avia B H lO. Samolot osiągnął 
na konkursie samolotów turystycznych w |Pradze śre
dnią szybkość 155,2 klm/godz. Jak na aparat zaopa
trzony w s'lnik 60 MKJ(Walter), jest to wynik doskonały, 
dotychczas nieosiągnięty przez samoloty tej klasy.

FINLANDJA

ZaKaz WWOZU samolotów. Wwóz samo
lotów wszelkich rodzajów został tu wzbroniony. Jedynie za 
pozwoleniem sztabu generalnego można to uskutecznić.

FRANCJA

ProjeKty nowych linji. Podsekretarjat 
stanu dla lotnictwa projektuje w bieżącym roku przedłu
żenie linji Paryż—Konstantynopol do Angory, linje Nicea 
— Antyby— Ajaccio do Tunisu i odcinka Tuluza Ca-
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Z F R I D R I C H S H A F E N  DO L A K E HU R S T U

sablanca do Dakaru. Pierwsza z tych linji ma charakter 
polityczny, druga łączy metropolję z kolonjami, a trzecia 
w niedalekiej przyszłości połączy Francję z Ameryką 

południową.

JAPONJA

Lot ToKjo — Paryż. Jeden z pilotów japoń
skich w roku bieżącym ma zamiar przedsięwziąśc lot na 
samolocie budowy japońskiej z Tokjo do Paryża według 
marszruty słynnego Pelletier d’Oisy.

Dostawa samolotów drogą powie
trzną. Pozostałe 8 samolotów z 10 zamówionych przez 
rząd japoński w- Danji w Zakładach Rohrbacba mają być 
dostawione drog-ą powietrzną, a to szlakiem Sztokcholm, 
Piotrogród, Ekaterynburg, Omsk, Tokio, wynoszącym 
około 16000 kim.

MAROKO

Ilość listów przewożonych z Francji 
do MaroKa. Na linji Tuluza— Casablanca dzienna 
ilość listów, przewożonych pocztą lotniczą wynosi w obu 
kierunkach po 13000.

NIEMCY 

Taniość KomuniKacji powietrznej.
Pilot Botch na małym samolocie 10 MK. przeleciał 500 
kim. zużywszy materjałów pędnych za 6 marek złotych. 
Koszt tejsamej podróży 2-gą klasą kolei wyniósłby 
32 marki zł.

NORWEGJA

Sterowcem do bieguna. Norweskie stow. 
geograficzne na ostatniem swem posiedzeniu w Oslo ży
wo debatowało nad kwestją zbadania bieguna północnego 
zapomocą sterowca. Warunki atmosferyczne pozwalają 
na przebycie tych przestrzeni polarnych wielkim statkiem 
powietrznym. Rozchodzi się jedynie o finansową stronę 
całego przedsięwzięcia.

PORTUGALJA 

Znowu naoKoło świata samolotem.
5 pilotów portugalskich na czele z kapitanem Cabralem 
w r. b. będą tentować lot naokoło świata na samolotach 
Fokkera F. III.

ROSJA

Nowe linje powietrzne. Komunikacja lo
tnicza w Rosji przybiera coraz to większe rozmiary. 
Mamy do zanotowania nowe linje: Charków. — Bachmut 
Stalino, Juzowka,—Lugańsk, Sewastopol,—Jałta,—Eupa- 
torja i Tyflis—Baku.

SZWAJCAR JA 

Linja Zurych-Sztutgard-FranRfurt.
Powstało w Zurychu tow. lotnicze mające utrzymywać 
komunikację samolotową pomiędzy Zurychem—Sztutgar- 
dem i Frankfurtem. Jako aparaty mogą być użyte nowo
czesne samoloty metalowe Dorniera „komet III” o silniku 
360 Mk. Rolls-Royce mieszczące 2 ludzi obsługi i 6—8 
pasażerów poza 100 klg. bagażu i poczty.

SzwajcarsKie linje lotnicze. Obecnie 
eksploatowanych jest 5 linji a mianowicie: Genewa — 
Zurych — Monachjum, Zurych — Monachjum — Wiedeń, 
Lozanna — Genewa — Lugdun (Lyon), Zurych — Ba- 
zyela -- Paryż — Londyn, Bazyela — Paryż — Londyn.

SZWECJA

Działalność tow. Aerotransport. Szwe
dzkie tow. Aerotransport objawia coraz większą ruchli
wość a mianowicie w 1924 r. samoloty tego tow. prze
były 155000 kim i przewiozły 4300 pasażerów. Na od
cinku Malmo — Kopenhaga wykonano 950, na odcinku 
Malmo — Hamburg 186, zaś ua odcinku Sztokcholm — 
Helsingfors 119 lotów bez najmniejszego wypadku. Roz
szerzenie swej działalności tow. uwarunkowuje subsydjum 
rządowem.

TURCJA

Starania o utworzenie KomuniKacji 
lotniczej W Turcji. Rząd turecki wysłał niedawno 
przedstawiciela swegó Kemal Eddin Samuj Paszę do 
Berlina, by ten porozumiał się z fabrykantami w celu 
organizacji w Turcji kilku linji powietrznych. Pozatem 
przedstawiciel omawiał kwestję podróży sir Seftona 
Branckera i organizacji linji Londyn—Niemcy—Polska— 
Turcja — Indje. (patrz Ns 3 „Mł. Lotn.“)

Ilość samolotów na świecie. Według 
raportu generała Mitchell’a, dowódcy sił lotniczych St. 
Zjedn. Ameryki Półn., Francja posiada największą ilość 
samolotów na świecie, a mianowicie 3850, Stany Zjedno
czone Am. Półn. 3360, Anglja 1200, wreszcie }aponja 
i Włochy mają po 500.

Światowy reKord szybKości. Porucznik 
Bonnet ustanowił w dn. 12 grudnia r. z. na samolocie 
Bernard-Ferbois światowy rekord szybkości, uzyskawszy 
szybkość 448 klm/godz., co stanowi około 7,466 metrów 
na minutę.

(Iker)
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