
Mărirea performanţelor aerodinamice ale parapantelor
Autor: Vida György

Asupra unui aparat de zbor fără motor acţionează trei forţe importante: greutatea, 
portanţa şi forţa de rezistenţă.
La aceste aparate indicele de performanţă cel mai important este fineţea. Fineţea este 
direct proporţională cu raportul:

                 FORŢA DE PORTANŢĂ / FORŢA DE REZISTENŢĂ

Pe panta de coborâre cu viteza constantă forţa de portanţă este în echilibru cu greutatea 
aparatului de zbor, deci proiectanţii nu prea pot jongla cu mărimea acestei forţe. 
O cale sigură de mărire a fineţii este reducerea valorii forţei de rezistenţă.
În cazul parapantelor rezistenţa totală este:

                                    Rtot = Raripa+Rsuspante+Rseleta

Unde:       -     Raripa -  rezistenţa aripii
- Rsuspante  - rezistenţa suspantelor şi chingilor
- Rseleta - rezistenţa ansamblului pilot – seletă

Constructorii de parapante şi selete depun eforturi mari pentru a reduce la minim aceste 
forţe de rezistenţă. De multe ori soluţiile adoptate nu sunt pe deplin confirmate, dar 
variantele relativ simple şi eficiente se regăsesc treptat la majoritatea echipamentelor de 
zbor.

Rezistenţa aripii

Rezistenţa aripii este compusă din două categorii de forţe de rezistenţă: rezistenţa de 
profil şi rezistenţa indusă.
Să recapitulăm puţin teoria profilelor aerodinamice. Mişcarea unui corp în aer generează 
două forţe care acţionează asupra corpului. O forţă se opune mişcării şi se numeşte forţa 
de rezistenţă, cealaltă forţă este perpendiculară pe direcţia deplasării, purtând denumirea
de forţă de portanţă. În cazul profilelor aerodinamice forţa de portanţă este mult mai mare 
decât forţa de rezistenţă. La o aripă cu anvergura infinită rezistenţa aripii ar fi chiar 
rezistenţa profilului aerodinamic. Dar o aripă niciodată nu are anvergura infinită şi în 
cazul parapantei, fiind vorba de o aripă flexibilă gonflată, profilul aripii nu este identic cu 
profilul teoretic, studiat în tunelul aerodinamic.
Pe o aripă cu anvergura finită apare suplimentar o forţă de rezistenţă, denumită rezistenţa 
indusă a aripii. La capetele aripii, datorită diferenţei de presiune dintre intrados şi 
extrados, apare o circulaţie a aerului, care generează un vârtej relativ mare, care măreşte 
rezistenţa aripii. Totodată nici fileurile de aer care părăsesc bordul de fugă nu sunt 
paralele (tot datorită circulaţiei aerului), deci şi la bordul de fugă apar turbionări, care 
introduc rezistenţe suplimentare (figura 1).
O cale eficientă de reducere a forţei de rezistenţă este mărirea alungirii aripii şi 
alegerea formei optime (aproximativ eliptică).



                                                                                                         Figura 1.



Alungirea nu se pote mări până la infinit din considerente tehnice şi de securitate. 
Producătorul aripilor Wings of Change a construit aripa Deathblade cu alungirea de 13,01 
şi anvergura de 18,13 m. Deathblade este o aripă suplă, foarte frumoasă, dar nu ştiu, câţi 
am dori să zburăm cu această parapantă?!

                                                                                                              Figura 2.

Producătorul nu dă prea multe detalii în legătură cu fineţea aripii. În figura 3 apar două 
aripi, o aripă pentru începători şi aripa Deathblade.



                                                                                                        Figura 3.

Proiectanţii trebuie să ajungă la un compromis: alungire cât mai mare fără a reduce prea 
mult siguranţa aripii în zbor.
Cum am mai amintit rezistenţa indusă a aripii se datorează faptului ca aripa are anvergura 
finită. Turbionările cele mai intense apar la capetele aripilor. Proiectanţii studiează 
fenomenele care conduc la apariţia turbionărilor şi încearcă să adopte soluţii constructive 
care să reducă rezistenţa indusă. La aripile rigide se reduce unghiul de incidenţă al 
capetelor de aripă, sau se folosesc profile cu portanţă mai mică. În cazul aripilor gonflate 
aceste soluţii nu se pot aplica deoarece pentru asigurarea formei aripii capetele au unghiul
de incidenţa mai mare faţă de partea centrală a aripii. Astfel creşte portanţa capetelor şi 
componentele orizontale ale portanţei asigură întinderea părţii centrale (figura 4.).

             

           
                                                                                                Figura 4.

La aripile ADVANCE spre capetele aripilor se utilizează câte o aripioară mică care 
seamănă cu ampenajele verticale ale avioanelor clasice. Aceste aripioare reduc circulaţia 



aerului dinspre intrados spre extrados, reducând astfel mărimea vârtejurilor la capetele 
aripii şi la bordul de fugă.

                      
                                               
                                                                                          Figura 5.

Firma NIVIUK apelează la technologia RWT (Remex Wingtip Technology)

                                         

                                                                                   Figura 6.



La aripile (mai mult experimentale) BIONIC găsim o soluţie foarte asămănătoare.

                                            

                                                                                    Figura 7.
Capătul de aripă prezintă o curbură inversă, spre exterior.
Această soluţie, pe lângă faptul că măreşte stabilitatea aripii, reduce mult turbionările 
apărute.
Unii proiectanţi se inspiră din natură. Dacă urmărim zborul păsărilor de pradă putem 
observa manevrele fine executate cu penele de la capetele aripilor. După unele teorii, cu 
ajutorul acestor pene vârtejul format la capetele aripilor se transformă în turbionări mai 
mici şi se reduc pierderile aerodinamice (figura 8).

         
                                                                               
                                                                                                         Figura 8.



Pe net am găsit un proiect de aripă, fără alte detalii. Presupun, că prin crestarea capătului 
aripii, proiectantul încearcă să imite penele păsărilor.

                                                                                                                          Figura 9.

Pentru mărirea vitezei de zbor, prin apăsarea speed-ului se reduce unghiul de incidenţă al 
aripii. La aripile uzuale reducerea incidenţei capetelor este egală cu reducerea incidenţei 
părţii centrale. La unele aripi de competiţie sau adoptat soluţii prin care aceste unghiuri 
de incidenţă  se modifică diferenţiat. La mărirea vitezei de zbor, prin reducerea mai 
accentuată a unghiului de incidenţă la capetele aripilor, scade rezistenţa indusă.

În continuare să vedem cum se poate reduce rezistenţa de profil. Caracteristicile unui 
profil sunt determinate în tunelul aerodinamic. Profilul utilizat în primele teste este 
construit dintr-un material rigid cu suprafaţa prelucrată fin. Aripa de parapanta este o 
aripă flexibilă gonflată construită din materiale textile. 
Prin acţionarea comenzilor bordul de fugă se deformează, se schimbă rezistenţa şi 
portanţa profilului. Prin apăsarea speed-ului, pe lângă modificarea incidenţei, se modifică 
şi profilul în zona bordului de atac. Pentru reducerea rezistenţei de profil profilul 
aerodinamic al aripii trebuie să fie optim în toate situaţiile de zbor: zbor normal, aripă 
frânată simetric şi/sau asimetric, aripa accelerată.
Ce probleme apar la o aripă din materiale textile?
O problemă este asigurarea preciziei decupării şi asamblării pieselor. Prin metodele 
moderne de decupare (utilaje cu laser asistate de calculator) şi prin controlul riguros la  
asamblarea pieselor gradul de precizie a atins un nivel destul de ridicat.
Fiind vorba de o structură gonflată celulele se deformează ( se ovalizează) datorită 
suprapresiunii interioare (figura 10).



                                                                                                                 Figura 10.

Aripa va avea profilul perfect doar în dreptul nervurilor, în celelalte secţiuni vom găsi un 
profil deformat (figura 11). Prin aplicarea unor corecţii la croiala panourilor inferioare şi 
superioare se urmăreşte reducerea la minim a ovalizării.

                    
                                                                                                  Figura 11.



Materialele textile din care sunt construite aripile de parapantă se deformează la solicitări 
mecanice. Gradul de deformare depinde de orientarea firelor faţă de direcţia solicitărilor.

                                           

                                                                            Figura 12.

Producătorii exigenţi ţin cont de orientarea firelor pentru a minimaliza deformările 
profilului aripilor (figura 12.- soluţia ADVANCE).
Unii producători, pentru obţinerea unui profil cât mai perfect, întăresc bordul de fugă cu 
materiale semirigide sau chiar rigide, mărind astfel şi siguranţa aripii, deoarece orificiile 
prin care intră aerul nu se deformează şi se închid mult mai greu (figura 13) .
Fileurile de aer părăsesc aripa la nivelul bordului de fugă. Am văzut în figura 1. că şi în 
această zonă apar turbionări, deci precizia profilului în această zonă este foarte 
importantă. La multe aripi găsim între nervurile de bază nişte nervuri scurte, care asigură 
precizia profilului aerodinamic în zona bordului de fugă (figura 13 a). Prin rigidizarea 
aripilor prin soluţiile prezentate se poate renunţa la un rând de suspante, dar despre 
avantajele astfel obţinute vom discuta în capitolul următor.
Figurile 13 şi 13a nu sunt videoclipuri, ci au fost copiate de pe videoclipuri, butoanele de 
pornire nu sunt active.



       

                                                                                                       Figura 13.

                                                                                                                     Figura 13a.





                                                                                                             Figura 14.

Aripa de parapantă preia greutatea pilotului prin intermediul suspantelor. Punctele de 
legătură cu aripa sunt la nivelul nervurilor. Între două puncte de legătură sunt şi nervuri 
libere, care nu preiau direct sarcina. În dreptul acestor nervuri aripa se deformează. Prin 
introducerea unor nervuri diagonale sarcina se repartizează mai uniform şi aripa îşi 
păstrează forma proiectată.

Rezistenţa suspantelor

Rezistenţa suspantelor are o pondere destul de mare din rezistenţa totală a parapanatei.
Lungimea totală a suspantelor ajunge la aproximativ 400 – 450 m. 

Rsuspante =  ½ x x CForma  x  ARIA FRONT. TOTALA  x  PATRATUL VITEZEI 

           unde  este densitatea aerului.

CForma este un coeficient care depinde de forma corpului care se deplasează în aer. 
Suspantele au secţiunea circulară. Dacă ar avea formă aerodinamică, rezistenţa lor s-ar 
diminua  cu 70 – 80 %. Apar două probleme de rezolvat: producerea firelor profilate 



aerodinamic şi rezolvarea orientării suspantelor pe direcţia fileurilor de aer. La nivelul 
actual această soluţie nu este realizabilă.
Deci, pentru reducerea rezistenţei suspantelor proiectanţii au o singură cale: micşorarea 
ariei frontale totale.
O metodă ar fi reducerea diametrului suspantelor. 
Primele aripi de competiţie au fost prevăzute cu suspante subţiri fără manta de protecţie, 
soluţie folosită şi la aripile de competiţie actuale. Dar prin renunţarea la mantaua de 
protecţie s-a redus foarte mult durata de viaţă a suspantelor (aprox. 2 ani).
O altă soluţie este reducerea lungimii totale a suspantelor. În capitolul anterior am văzut, 
că prin rigidizarea aripilor se poate renunţa la un rând de suspante fără compromiterea 
stabilităţii aripii în situaţii extreme. Prin această metodă scade rezistenţa cu aprox.25%.
Fac aici o mică paranteză. Producătorii se laudă, că prin utilizarea rigidizărilor la bordul 
de atac creşte stabilitatea aripii. Prin reducerea numărului suspantelor însă stabilitatea 
scade. În concluzie, se obţine o aripă cu performanţe aerodinamice mai ridicate, dar 
stabilitatea creşte foarte puţin faţă de aripile “clasice”.
La aripile de competiţie se utilizează frecvent soluţia cu două rânduri de suspante (ex. 
aripa DUDEK CODEN – figura 15, NIVIUK ICEPEAK 5 – figura 16) , dar sunt 
producători care au aripi cu un singur rând de suspante (SOL – figura 17).

                                                                                                           Figura 15.



           

                                                                                                     Figura 16.



     

                                                                                                                 Figura 17.

Rezistenţa ansamblului pilot – seletă

Am ajuns la ultimul capitol, se pune problema prin ce metode reducem rezistenţa 
ansamblului pilot – seletă?
Să recapitulăm formula rezistenţei aerodinamice:

        R =  ½ x x CForma  x  ARIA FRONT. TOTALA  x  PATRATUL VITEZEI

Deci, în cazul ansamblului pilot – seletă proiectanţii au două căi prin care pot micşora 
rezistenţa aerodinamică: reducerea ariei frontale şi reducerea coeficientului de formă.
Dacă luăm ca exemplu deltaplanele “oldtimer” ne dăm seama că performanţele 
aerodinamice au crescut considerabil prin modificarea poziţiei pilotului (figura 18).



               Figura 18.

Prin modificarea poziţiei pilotului în seletă aria frontală se reduce cu 40 – 50%. 
Prin studierea formei seletei şi reducerea coeficientului de formă se obţin rezultate 
spectaculoase. În figura 19 vedem două selete „clasice”. Numai prin înclinarea uşoară a 
pilotului şi schimbarea formei protectorului (fotografia de jos) coeficientul de formă 
scade cu 10 – 15%. 



                                                                                                       Figura 19.



                                                                                                     Figura 20.

Seleta din figura 20, pe lângă faptul că reduce aria frontală, prin partea posterioară 
profilată asigură şi un coeficient de formă redus. Partea din spatele pilotului se gonflează 
prin buzunarele laterale (NIVIUK DRIFTER).

                  

                                                                                                     Figura 21.

Seleta din figura 21 este prevăzută cu un con aerodinamic detaşabil (SOL 
PARAGLIDERS).
În continuare vă prezint o propunere de „cabină” pentru parapante (figura 22) publicată 
de Peter Bruggmuller în revista Gleitschirm 1997/3 (!!!) Autorul demonstrează prin 
calcule, că deşi creşte aria frontală, prin reducerea coeficientului de formă se reduce 



rezistenţa pilotului cu 55 %. Partea din spatele pilotului este de fapt un sac care se 
gonflează în timpul zborului.

                     

                                

                                                                                        Figura 22.

Sper că în acest articol am reuşit să prezint efortul depus de proiectanţii şi contructorii de 
parapante pentru obţinerea unor performanţe maxime. Timpul va decide care sunt 
soluţiile tehnice viabile care se vor regăsi la echipamentele de zbor din viitorul apropiat.


