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Abstract: One of the most popular toy for all kids, so ours too is a flying toy. When I played 

last time with one of those I wondered… how does it works? 

I started reading about planes and helicopters. It wasn’t a big surprise to find out that since 

around 400 BC, Chinese children have played with bamboo flying toys.
 
The earliest known 

flying toys consisted of feathers at the end of a stick, which was rapidly spun between the hands 

and released into flight. 

The present experiment is trying to demonstrate a principle of flying. 

In order to fly, an object must have "lift." Lift is what pushes something up. In our case in 

the balloon there is compressed air. Due to the difference of pressure between the air inside and 

outside the balloon, the air getting out from the balloon is pushing the balloon forward and the 

system up, rotating. 

The most popular application of a system with spinning blades with compressed air is the 

helicopter.  

1. Consideraţii teoretice  

Conform principiului al III-lea al lui Newton, orice acţiune determină apariţia unei reacţiuni, 

egală şi de sens contrar cu acţiunea. 

Cele mai multe tipuri de elicoptere folosesc turbopropulsia. Ele folosesc motoare cu reacţie 

care învârt un ax pe care se află află montate palele rotorului. Motorul provoacă mişcarea 

circulară, extrem de rapidă a acestor pale. El mai conţine şi nişte ventilatoare care absorb aerul şi 

îl trec prin nişte compresoare care îi ridică presiunea, eliberând aer comprimat. 

Elicele elicopterului împing în jos aerul comprimat, aceasta fiind acţiunea. Prin reacţiune, 

aerul comprimat împinge elicopterul în sus şi îl ajută să se ridice.   

2. Materiale necesare  

- o rolă din carton; 

- două baloane; 

- o andrea; 

- forfece; 

- cârlige de rufe; 

- bandă adezivă; 

- markere şi riglă. 

 

 

3. Mod de lucru  

a. Cu ajutorul markerului şi al riglei  

măsoară şi marchează mijlocul rolei 

din carton; 
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b. Pe marcajul realizat anterior  

găureşte rola în două puncte 

diametral opuse; 

c. Umflă cele două baloane, răsuceşte 

bine pentru a nu pierde aer şi  

prinde-le cu câte un cârlig; 
 

 

d. Fiecare balon se prinde pe capătul 

tubului din carton cu bandă 

adezivă; 

a. Repetă procedeul umflănd cele 

două baloane din ce în ce mai tare ( 

acest lucru poate fi realizat dacă 

observi şi compari dimensiunile 

balonului). Ce vei observa când 

scoţi cârligele? 
 

 

e. Tinând fix capătul andrelei, cu 

ajutorul unui coleg scoate simultan 

cele două cârlige. 

 

 

4. Date experimentale şi interpretarea rezultatelor  

b. Ce ai observat după ce ai aliberat cele două cârlige? 

c. Numeşte corpurile care participă la interacţiune. 

d. Care este acţiunea şi care este reacţiunea? 

 
5. Aplicaţii practice : se poate realiza o machetă simplificată a unui elicopter. 
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