
  Cum virează parapanta? 

 
 

Proiectantul unui mijloc de zbor trebuie să facă multe compromisuri, deoarece 
modificarea unui parametru poate influenţa pozitiv anumite caracteristici, dar totodată 
poate modifica negativ alte caracteristici. Prin aceste compromisuri se pot evita 
următoarele exemple: aripa este foarte performantă, dar virează foarte greoi sau aripa este 
stabilă, virează uşor, nu are închideri, dar zboară ca o piatră, etc ... 
Să vedem mai departe: 
 
Cum virează parapanta şi care sunt parametrii care influenţează 
caracteristicile de virare? 
 

Majoritatea piloţilor de parapantă au impresia, că comenzile sunt doar frâne 
aerodinamice, care măresc rezistenţa la înaintare a părţii în care sunt acţionate. 
Fenomenele petrecute la acţionarea comenzilor sunt mult mai complexe. Cu ajutorul 
comenzilor deformăm de fapt profilul aerodinamic. Până la o anumită deformare a 
profilului creşte portanţa, fără o creştere prea mare a rezistenţei la înaintare. La acţionarea 
simetrică a comenzilor, la început, din cauza creşterii rezistenţei la înaintare, se reduce 
viteza de înaintare, dar prin creşterea portanţiei forţele aerodinamice sunt capabile să 
menţină parapanta în zbor stabil şi la o viteză mai mică. 
Ţinând cont de cele prezentate mai sus, ajungem la un paradox: prin acţionarea comenzii 
din stânga, la început creşte portanţa părţii din stânga, deci aripa se va înclina spre 
dreapta şi va începe să vireze spre dreapta. Acest fenomen nu se produce la parapantele 
de serie ( nu vorbim de prototipuri ) .  

În figura 1, apare o parapantă care zboară cu comenzile neacţionate (vedere din 
spate). Forţele aerodinamice care iau naştere sunt repartizate simetric, rezultanta lor (Fa)  



este situată în planul de simetrie al aripii, şi echilibrează greutatea ansamblului 
echipament de zbor – pilot ( G ). 

În continuare să vedem ce se întâmplă la acţionarea comenzii din stânga. 
Creşterea rezistenţei la înaintare a părţii din stânga favorizează  virarea spre stânga.  
Prin creşterea portanţei părţii din stânga, forţele aerodinamice nu mai au distribuţie 
simetrică, rezultanta lor se va deplasa spre stânga (figura 1 ). 

 
De ce nu se înclină aripa spre dreapta? 
 
În figura 2 am prezentat trei aripi cu curburi ( profile ) transversale diferite. 

În funcţie de poziţia dreptei pe care se află rezultanta forţelor aerodinamice faţă de 
centrul de greutate putem vorbi de trei situaţii. 
La aripa cu curbura transversală cea mai mică ( figura 2 a ) apare un moment care ridică 
partea din stânga şi reduce efectul produs de creşterea forţei de rezistenţă la înaintare, 
deci virarea va fi foarte greoaie. În cazul “b”, dreapta trece chiar prin centrul de greutate, 
iar în cazul aripii cu curbura transversală cea mai mare 8 figura 2, c ) ia naştere un 
moment care înclină parapanta spre stânga şi care favorizează virarea. Studiind schiţele 
din figura 2 ne dăm seama, că la o aripă dacă se schimbă lungimea suspantelor ( cu 
păstrarea curburii transversale ) se modifică poziţia centrului de greutate. Se schimbă 



 
distanţa centrului de greutate faţă de dreapta pe care se află rezultanta forţelor 
aerodinamice Fa, deci se modifică mărimea sau chiar şi semnul momentului M. 
Proiectanţii de parapante trebuie să coreleze perfect lungimea suspantelor cu curbura 
transversală a aripii, pentru obţinerea caracteristicilor de virare dorite. În concluzie, 
parametrii principali care influenţează intrarea aripilor în virare sunt: 

- curbura transversală a aripii 
- lungimea suspantelor ( poziţia centrului de greutatea ) 
- repartizarea şi numărul punctelor de ancorare ale comenzilor 

Am văzut ce se întâmplă după acţionarea comenzii din stânga, cum începe 
parapanta să vireze. 

În figura 3 apare o aripă, care se mişcă pe o traiectorie circulară. Deoarece razele 
de virare diferă ( Ri < Re ), şi vitezele de deplasare vor fi diferite ( Vi < Ve ). Deoarece 
partea exterioară se deplasează cu o viteză mai mare, portanţa părţii exterioare creşte.  
Din cauza traiectoriei circulare, asupra centrului de greutate va acţiona şi forţa 
centrifugală Fc. Aripa se înclină până forţele Fa şi R devin coliniare. 
 Dacă studiem virarea aripilor cu curburi transversale diferite, ajungem la 
concluzia, că apar trei situaţii oarecum similare cu cele prezentate în figura 2.  
 Să vedem în continuare ce se întâmplă dacă trei aripi cu curburi transversale 
diferite execută o spirală. La aripa cu curbură mică ( figura 4a ) dreapta pe care se află 
rezultanta forţelor aerodinamice este poziţionată deasupra centrului de greutate. Apare 
momentul M care are ca efect mărirea înclinaţiei chiar fără acţionarea mai departe a 
comenzii interioare. Vorbim despre instabilitate la spirală. 
La a doua aripă ( figura 4b ) dreapta trece chiar prin centrul de greutate, aripa are un 
comportament neutru la spirală. 



 

 
 

La aripa cu curbura transversală mare ( figura 4c ) apare un moment care are ca 
efect micşorarea înclinaţiei. Pentru a contracara efectul acestui moment şi a menţine 
înclinaţia aripii comanda interioară trebuie acţionată mai departe. Această aripă este 
stabilă la spirală. După intreruperea acţionării comenzii, teoretic ( în realitate intervin şi 
alţi factori ) aripa iese din spirală. 

Urmărind schiţele din figura 4, ne dăm seama că şi în aceste situaţii contează 
foarte mult distanţa centrului de greutate faţă de aripă ( adică lungimea suspantelor ), 
deoarece mărimea şi semnul momentului M depinde de poziţia centrului de greutate faţă 
de dreapta pe care se află rezultanta Fa. De exemplu o aripă cu comportament neutru la 
spirală ( figura 4b ) prin amplasarea rezervorului pentru balast prea sus, poate deveni 
instabilă la spirală deoarece centrul de greutate se apropie de aripă şi ajunge sub dreapta 
forţei Fa. Se ajunge în situaţia prezentată în figura 4a. 

Aripile destinate începătorilor şi piloţilor cu experienţă mică sunt ( sau mai bine 
zis ar trebui să fie ) stabile la spirală. 
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