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“Odată ce ai gustat plăcerea zborului întotdeauna vei păşi pe pământ cu ochii îndreptaţi către 

cer, acolo unde ai fost şi unde întodeauna vei dori să te întorci.” 

 

                                                                                                   Leonardo da Vinci 
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Această carte nu se bazează pe 

experianţa proprie, ci este sinteza u-

nor lucrări elaborate de specialişti 

din diferite domenii: constructori de 

parapante şi accesorii, piloţi, me-

teorologi şi medici.  
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1. INTRODUCERE 
 
 Zborul plutit, cu aripile nemişcate, al păsărilor a atras încă din cele mai vechi timpuri 
atenţia oamenilor şi în primul rând a savanţilor, care urmăreau să explice acest fenomen. Mult 
timp visul de a zbura s-a realizat doar prin mituri şi legende. Zeii înaripaţi, eroii ca Dedal şi Icar 
sunt simbolurile aspiraţiei umane spre depăşirea condiţiei de fiinţă terestră. 
 După multe încercări, la început omul s-a desprins de la sol cu ajutorul baloanelor cu aer 
cald sau cu gaze mai uşoare decât aerul, dar unii s-au orientat spre imitarea păsărilor. Printre pri-
mii care au abordat problema zborului dinamic în mod ştiinţific se numără şi Otto Lilienthal 
(1848-1896), care a construit aparate de zbor funcţionale mai grele decât aerul. Lansându-se de 
pe dealuri a reuşit să parcurgă 200-300 m. Planoarele construite de Lilienthal erau manevrate prin 
deplasarea centrului de greutate ( figura 1 ). Tehnica de lansare de pe înălţimi şi dirijarea prin de-
plasarea centrului de greutate sunt utilizate şi azi de către deltaplanişti. 

 
                                                                                                                 Figura  1 
 
Un rol foarte important la dezvoltarea aparatelor de zbor ieftine au avut soţii Rogallo. Deltaplanul 
conceput de ei a fost primul aparat, care prin simplitatea constructivă şi prin preţul redus a deve-
nit accesibil tuturor îndrăgostiţilor zborului liber ( figura 2 ). Iniţial aripa triunghiulară a fost cer-
cetată în laboratoarele NASA pentru readucerea pe pământ a cabinelor spaţiale. După un timp 
proiectul a fost abandonat, iar deltaplanul a devenit un aparat de zbor utilizat în scopuri sportive.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            Figura 2 
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 Deltaplanul prezintă multe avantaje faţă de planoarele clasice: greutate mai mica, utiliza-
rea lor nu necesită existenţa aeropoartelor, hangarelor, remorcilor speciale pentru transport, ma-
nevrabilitate mult mai bună. Totuşi, un deltaplan demontat este un pachet de 3-4 m lungime, are 
în jur de 20 – 25 kg, deci nu poate fi transportat uşor, accesul pe mijloacele de transport pe cablu 
( teleferic ) este destul de anevoios, la fiecare zbor aparatul se montează şi se demontează. 
 Oare, nu se poate şi mai simplu? 
 
2. ISTORICUL PARAPANTEI 
 
 A existat un aparat de zbor, care a eliminat dezavantajele deltaplanului: paraşuta. Toate 
caracteristicile paraşutei ( greutate mică, volum mic, nu se montează ) sunt ideale în afară de fap-
tul, că performanţele de zbor erau foarte limitate. Până în anii ’60 s-au utilizat paraşutele circula-
re, destinate doar coborârilor pe verticală, cu posibilităţi minime de deplasare pe orizontală. Prin 
schimbarea formei circulare caracteristicile de zbor s-au îmbunătăţit. Îl putem aminti pe america-
nul David Barish, care a executat zboruri reuşite cu o aripă de concepţie proprie, cu o singură su-
prafaţă (figura 3). 
 
 

 
 
                Figura 3 
 
 În 1964 firma americană Para-Foil a lansat pe piaţă o paraşută celulară, patentată de 
inginerul Domina Jalbert, de formă dreptunghiulară, cu orificii pe partea frontală prin care 
curentul de aer creat gonflează aripa. Faţă de paraşutele clasice caractisticile de zbor erau net 
superioare.  
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 Toate acestea fiind date, inevitabil trebuia să apară un “nebun” care să încerce decolarea 
de pe înălţimi cu acest tip de aripă. Acest “nebun”, Dan Poynter a reuşit primul zbor cu aripa ce-
lulară. Descrierea zborurilor şi tehnica lor au fost publicate în revista Parachute Manual. Aceste  
articole au atras atenţia francezului André Bohn, care începând din 1978 a realizat mai multe zbo-
ruri, unele mai lungi de 1 km. Pionierii parapantei şi-au dat seama repede, că paraşuta dreptun-
ghiulară nu face faţă cerinţelor şi au început să lucreze intens la dezvoltarea aripii celulare. Au a-
părut aripi, tot dreptunghiulare, dar mai suple, cu alungirea mai mare, ca apoi trecând la forma 
trapezoidală, să ajungem la aripile moderne eliptice.  
 În 1981 specialişti din trei ţări, Marea Britania, Olanda şi Franţa elaborează primul Statut 
care reglementează noul sport. În 1986 FAI ( Federatia Internaţională de Aeronautică ) aprobă a-
cest Statut. Astfel a luat naştere un nou sport aviatic, care şi azi e în ascensiune. Au apărut şcoli 
pentru instruirea piloţilor, au fost elaborate regulamente pentru competiţii, au apărut producători 
consacraţi de echipamente şi accesorii, deci în jurul parapantei se dezvoltă o industrie profitabilă.  
 
3. CONSTRUCŢIA PARAPANTEI 
 

3.1. Părţile componente 
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3.2. Voalura 
 
 Voalura este cusută dintr-un material textil sintetic (poliamidă sau poliester, 40-50 gr/mp). 
Acest material trebuie să împiedice trecerea aerului, iar în cazul în care apar fisuri să oprească 
propagarea acestora (ripstop). Cusăturile duble sunt executate cu aţă de culoare diferită faţă de 
materialul de bază. Astfel deteriorările cusăturilor pot fi observate mult mai uşor. Voalura este 
compusă din două suprafeţe mari, între care sunt fixate nervurile care asigură forma aerodinamică 
(figura 4.).  

 
Spaţiile cuprinse între două nervuri se numesc celule sau alveole, iar spaţiile aflate între 

două rânduri de suspante poartă denumirea de chesoane (figura 5.). 
Alveolele deschise au la bordul 
de atac o fantă prin care se pro-
duce gonflarea aripii. Alveolele 
închise sunt prevăzute cu ner-
vuri cu orificii prin care pătrun-
de aerul care umflă aripa. La pa-
rapantele moderne găsim ner-
vuri cusute pe diagonală, adică 
nervurile nu sunt perpendiculare 
pe bordul de atac. 
 Calitatea unei aripi de-
pinde în mare măsură de modul 
de realizare al bordului de atac. 
La primele parapante orificiile 
de umplere cu aer erau mari şi 
situate frontal. Parapantele 
actuale au orificiile aşezate la 
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partea inferioară a bordului de atac şi au dimensiuni mult mai mici. Pentru asigurarea formei 
profilului şi mărirea performanţelor aerodinamice unii constructori au acoperit orificiile de 
umplere cu o sită fină. Sunt modele de parapantă, la care, din motive de siguranţă, orificiile de 
umplere sunt prevăzute cu valve (clape). Aceste valve împiedică golirea accidentală a voalurii. 
Un alt element care influenţează considerabil caracteristicile aerodinamice este forma aripii. La 
început aripile aveau forma dreptunghiulară cu alungire mică (figura 6.a). Prin mărirea alungirii 
au crescut performanţele. Au apărut aripile trapezoidale (figura 6.b), dar rezultatele cele mai bune 
se obţin cu aripile eliptice (figura 6.c). 
 

 
 Deci, voalu-
ra unei aripi moder-
ne este construită 
din chesoane şi al-
veole (deschise şi 
închise), care după 
gonflare şi întinde-
rea suspantelor ia 
forma unei banane. 
Capetele, aproape 
verticale, asigură 
stabilitatea direcţiei 
(figura 7). 
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În prospecte şi în descrierile tehnice construcţia voalurii este specificată printr-un şir de cifre. 
Dacă urmărim figura 8. observăm, că parapanta (fictivă) din desen are 24 alveole (celule), 13 
chesoane şi 8 alveole închise. Şirul de cifre, care descrie această construcţie va fi: 13 / 24 / 08. 
 
 
 
 

Dacă voalura are nervuri în diagonală în formulă apare grupul de caractere + D . În acest caz 
exemplul de mai sus se modifică în felul următor: 13 / 24 +D / 08. 
   
 
 
 3.3 Suspantele 
  
 Suspantele asigură legătura între voalură şi  pilotul parapantei. Rolul lor este de a repar-
tiza cât mai uniform greutatea pilotului şi sarcinile dinamice ce apar în timpul zborului, iar prin 
dimensionarea lor se asigură unghiul optim de incidenţă şi forma profilului aerodinamic. Suspan-
tele sunt notate prin convenţie cu literele A,B,C,D, etc, începând cu suspantele de la bordul de 
atac ( figura 9.). 
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Diametrul suspantelor variază între 0,3 – 3 mm în funcţie de locul lor de utilizare. Sunt confec-
ţionate din materiale sintetice ca poliamida, poliester, polipropilenă sau kevlar, şi sunt caracteri-
zate prin sarcina la care se rup. De exemplu o suspantă cu diametrul de 2 mm din kevlar se rupe 
la o sarcină de 150 daN, iar o suspanta tot de 2 mm din polipropilenă rezistă la numai 100 daN. 
Suspantele obişnuite au un miez ţesut din mai multe fire, care preia sarcina, şi o manta exterioară 
pentru protejarea miezului. Deoarece mantaua măreşte diametrul suspantei, la parapantele de per-
formanţă, pentru reducerea rezistenţei aerodinamice, se renunţă la manta. Astfel cresc 
performanţele aerodinamice, dar suspantele devin mult mai vulnerabile la intemperii, radiaţii so-
lare şi deteriorări mecanice. Reţineţi, orice nod reduce rezistenţa suspantei cu pînă la 50%! Din a-
cest motiv, capetele suspantelor sunt fixate prin cusături sau bucle. 
Capătul firului desenat cu roşu (figura 9.) nu este fixat, ci prin intermediul unei bucle din chingă, 
cu rol de mâner, este manevrat de pilot. În figura 10. apar câteva variante de suspante. 
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Am remarcat mai sus, că prin lungimea suspantelor este determinat unghiul optim de incidenţă, 
care asigură o anumită viteză de înaintare în funcţie de încărcarea (sarcina) aripii. La stabilirea 
valorii acestui unghi se ţine cont de obţinerea unor caracteristici de zbor cât mai favorabile în 
condiţii de siguranţă maximă posibilă.  
  
 
 3.4 Elevatoarele (chingile portsuspante) 
 

Elevatoarele sunt chingile care unesc suspantele notate cu aceaşi literă, şi sunt introduse în 
carabiniera seletei. Totodată, pe elevatoarele dinspre bordul de fugă sunt fixate inelele de ghidare 
sau scripeţii  pentru firele frânelor. 

 

 
Pentru mărirea vitezei normale de înaintare ( 35 – 40 km/ h) elevatoarele sunt prevăzute cu un 
sistem prin care se poate modifica unghiul de incidenţă al aripii. Acest sistem poate fi acţionat 
manual ( trim) sau prin apăsarea unei bări cu piciorul (accelerator, speed). Practic, prin acţionarea 
sistemului de accelerare se modifică lungimea elevatoarelor. În figura 11. putem urmări func-
ţionarea unui sistem cu scripeţi acţionat cu piciorul. Modificarea unghiului de incidenţă este 
reprezentat exagerat pentru a înţelege mai bine funcţionarea sistemului. 
 
 
 3.5. Seleta 
 

Seleta este ”scaunul ” pilotului. Are mai multe funcţii: la decolare şi aterizare funcţionea-
ză ca un ham în care este legat pilotul, în timpul zborului asigură o poziţie comodă pilotului şi 
asigură o formă aerodinamică, la impacte mai violente cu solul sau cu alte obstacole protejează 
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pilotul, are buzunare pentru paraşuta de rezervă, pentru obiecte personale şi eventual are un 
rezervor pentru lest (apă). 

La început piloţii de parapantă au utilizat hamurile de paraşutism. După creşterea duratei 
zborurilor acestea au devenit incomode. Au apărut primele selete cu scaunul rigid prevăzute cu 
un sistem de chingi. În figura 12 a putem urmări construcţia unei selete moderne. 

 

 
La decolare şi aterizare chingile de picior, prin intermediul chingilor de susţinere, preiau 

greutatea pilotului. După aşezarea pilotului în seletă chingile nu mai sunt tensionate şi seleta de-
vine un fotoliu comod în care se poate sta ore întregi. La aterizările greşite sau în cazurile în care 
se produc ciocniri cu diferite obstacole protectorul reduce riscul accidentării pilotului. Unele mo-
dele de seletelă sunt echipate cu camere de aer (airbag) pentru amortizarea şocurilor. 

La parapantele de concurs sunt utilizate tot mai frecvent seletele în care pilotul stă în pozi-
ţie culcată pentru reducerea rezistenţei aerodinamice (figura 12 b).  

Seleta are compartimente închise, unele la îndemâna pilotului, pentru diferite accesorii     
(de exemplu paraşuta de rezervă, rucsacul de transport, etc) şi obiecte personale. Seletele de 
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performanţă au şi rezervoare de apă pentru mărirea încărcării aripii. La începutul zilei, când 
declanşările termice sunt de intensitate mai mare, se zboară cu rezervorul plin. Prin încărcarea 
suplimentară a aripii creşte viteza de deplasare în defavoarea performanţelor aerodinamice. Spre 
sfârşitul zilei pentru îmbunătăţirea performanţelor se dă drumul la apă. 
Lateral sunt cusuţi scripeţii de ghidare pentru sistemul de accelerare, iar pe partea frontală a  
scaunului se găsesc urechile pentru fixarea bării acceleratorului.  
Pentru o poziţie de aşezare cât mai comodă la partea frontală a seletei se poate ataşa o buclă pen-
tru susţinerea picioarelor. 
 Sunt fabricanţi de selete care au în oferta lor selete ultrauşoare. Aceste selete sunt utilizate 
în cazul în care punctul de decolare este greu accesibil şi orice greutate cărată în plus înseamnă e-
nergie umană cheltuită fără sens. Seleta din figura 13. este o seletă ultrauşoară ( aprox. 600g) la 
care se poate ataşa şi un protector. 
 

 
 
 
 3.6. Elemente de legătură 
  
 Seleta este legată de voalură prin intermediul unor carabiniere. Carabiniera are o clapetă 
care se închide după introducerea elevatoarelor. Pentru evitarea deschiderii involuntare a clapetei, 
carabiniera este prevăzută cu un dispozitiv de blocare. Sarcina de rupere a carabinierei din aliaje 
uşoare este  de 18 kN ( aprox. 1800 kg), carabinierele de oţel rezistă până la 26 kN. În figura 14b 
avem o carabinieră cu clapeta echipată cu o plăcuţă de blocare. Clapeta nu se deschide doar după 
apăsarea plăcuţei. Carabiniera din figura 14c are clapeta prevăzută cu un şurub de blocare, iar 
carabiniera din figura 14a are un bolţ care se poate asigura.  
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Carabinierele de aluminiu sunt verificate periodic deoarece au un număr limitat de ore de 

funcţionare Se cunosc mai multe cazuri în care aceste carabiniere au cedat şi s-au rupt la oboseală 
(figura 15). Chingile sunt prevăzute cu catarame cu sisteme de blocare (figura 16a). 

 Scripeţii din figura 16b se folosesc pentru 
ghidarea firelor (de exemplu firele frânelor sau cordelina 
acceleratorului) reducând considerabil forţele de frecare. 
În figura 11 avem un exemplu de utilizare a scripeţilor. 
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4. NOŢIUNI DE BAZĂ 
 
În documentaţiile parapantelor găsim câteva noţiuni care se referă la dimensiunile şi 

caracteristicile aripilor. Să vedem semnificaţia acestor noţiuni (figura 17): 
- anvergura: distanţa între extremităţile laterale ale voalurii desfăşurate pe o suprafaţă 
plană (a) 
- anvergura proiectată: distanţa între extremităţile laterale ale voalurii gonflate (b) 
 anvergura proiectată  <  anvergura  
- suprafaţa: aria voalurii desfăşurate pe o suprafaţă plană (a). Parapantele moderne au o 
suprafaţă de 25-30 mp. 
- suprafaţa proiectată: aria proiecţiei voalurii gonflate pe o suprafaţă plană 
 suprafaţa proiectată  <  suprafaţa 
 

 
- încărcarea aripii: raportul dintre masa totală (parapanta + seleta + pilotul echipat 
complect) şi suprafaţa aripii. Încărcarea aripilor se încadrează între 2-4 kg/mp. O în-
cărcare mică înseamnă viteză de coborâre mai mică, dar scade viteza de înaintare şi se 
reduce stabilitatea în zbor. Deoarece masa pilotului are o pondere mare din masa totală, o 
aripă nu poate zbura în siguranţă numai cu un pilot care are masa între anumite limite. 
- alungirea: raportul dintre pătratul anvergurii şi suprafaţa aripii. O aripă cu alungire ma-
re are caracteristicile de zbor superioare faţă de o aripă cu alungirea mică, în defavoarea 
stabilităţii. 
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5. NOŢIUNI DE AERODINAMICĂ 
 
 5.1. Profilul aerodinamic 
 
Aerodinamica studiează mişcarea corpurilor în aer. Secţiunea transversală a voalurii are o formă 
specifică, care seamănă cu forma secţiunii printr-o aripă rigidă. Această formă specială poartă 
denumirea de profil aerodinamic. Deplasarea unui obiect în aer dă naştere unor forţe care se opun 
direct mişcării. Este vorba de rezistenţa aerului. La mişcarea unui profil aerodinamic apar două 
forţe: o forţă de rezistenţă, care se opune mişcării şi portanţa. De fapt aceste forţe sunt rezul-
tantele unor forţe repartizate, care acţionează în centrul de presiune al profilului (figura 18). 
Viteza “v” nu este orizontală, deoarece în lipsa curenţilor de aer parapanta zboară pe o pantă de 
coborâre. Pentru zborul stabil centrul de greutate trebuie să fie pe o verticală cu centrul de presi-
une al profilului altfel se crează un moment de răsturnare. 
 

 
O altă noţiune importantă în cazul mişcării unui profil în aer este unghiul de incidenţă care este 
unghiul format de coarda profilului cu direcţia vitezei (figura 19). Facem aici o paranteză: este 
vorbă despre viteza profilului faţă de aer, nicidecum faţă de sol. Valoarea unghiului de incidenţă 
influenţează mărimea forţelor care apar pe profilul aerodinamic, precum şi poziţia centrului de 
presiune. Pe desene coarda profilului a fost reprezentat simplificat. 
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Pentru valorile mici ale unghiului de incidenţă forţa de rezistenţă şi portanţa sunt mici. La 
mărirea incidenţei portanţa creşte în măsură mai mare decât rezistenţa. După depăşirea unei 
valori creşte brusc rezistenţa la înaintare şi scade portanţa. Acest unghi poartă denumirea de 
unghiul de incidenţă critică.  
 În continuare vom prezenta în mod elementar funcţionarea unui profil aerodinamic. 
În figura 20 sunt reprezentate fileurile de aer, care se scurg în jurul profilului. La incidenţe mici 
fileurile de aer urmăresc conturul profilului (a). Pentru a înţelege crearea portanţei apelăm la le-
gea lui Bernoulli: la creşterea vitezei unui fluid creşte presiunea dinamică şi scade presiunea stati-
că, deoarece suma celor două presiuni este constantă. Fileurile de aer care se deplasează deasupra 
profilului au traiectoria mai lungă faţă de fileurile inferioare, deci viteza lor va fi mai mare. Scade 
presiunea statică, pe extradosul profilului apare fenomenul de aspiraţie. Din cauza unghiului de 
incidenţă se schimbă şi direcţia fileurilor de aer inferioare, în consecinţă pe intradosul profilului 
apare o suprapresiune. Deci, o parte a portanţei (aproximativ o treime) ia naştere pe intradosul 
profilului iar partea mai mare pe extradosul profilului.  
Dacă unghiul de incidenţă depăşeşte valoarea critică (b), fileurile de aer nu mai pot urmări con-
turul profilului. Fileurile desprinse nu mai au o mişcare ordonată, se produc vârtejuri care reduc 
considerabil portanţa şi măresc rezistenţa la înaintare. Repet, explicaţia de mai sus este una ele-
mentară, studiul teoretic al profilului aerodinamic nu face obiectul acestei lucrări. 
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 5.2 Aripa de anvergură finită 
 
 Mai sus am arătat, că scurgerea aerului pe aripă produce o depresiune pe extrados şi o 
suprapresiune pe intrados, deci între cele două suprafeţe există o diferenţă de presiune. Pe la ca-
petele aripii aerul caută să echilibreze această diferenţă de presiune prin apariţia unui curent 
transversal (figura 21a). Prin aceasta, portanţa aripii reale se micşorează faţă de cea teoretică. La 
capetele aripilor se generează două vârtejuri care duc şi la creşterea rezistenţei la înaintare (figura 
21b). Acest fenomen poartă denumirea de rezistenţa indusă a aripii.  
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Pentru reducerea rezistenţei induse parapantele de performanţă au alungirea mare (4...6,5). La 
nivelul actual nu se construiesc voaluri cu alungirea mai mare din cauza dificultăţilor constructive 
şi din motive de siguranţă ( ex. pierderea stabilităţii). Totodată proiectanţii apelează şi la alte so-
luţii ca: modificarea incidenţei capetelor aripii, utilizarea unor profile aerodinamice adecvate, etc. 
 
 5.3. Forma în plan a aripii 
 
  Forma în plan a aripii (figura 6) influenţează în mod direct performanţele aerodinamice. 
Studiile şi experienţele au demonstrat că forma cea mai avantajoasă este cea eliptică. 
 
 5.4. Polara aripii 
 
 Cercetările teoretice şi experimentale au arătat că portanţa Fz şi rezistenţa la înaintare Fx a 
aripilor depind de densitatea aerului ρ, suprafaţa A şi pătratul vitezei de deplasare faţă de aerul 
înconjurător. 
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Forţele de portanţă şi de rezistenţă se calculează cu formulele: 
 
   Fz = ρ ρ ρ ρ x A x v² x Cz / 2 
   Fx = ρ  ρ  ρ  ρ x Α Α Α Α x v² x Cx / 2 
 
 
Coeficienţii Cz şi Cx caracterizează aripa. Cu cât portanţa este mai mare şi rezistenţa la înaintare 
mai redusă, cu atât aripa este mai bună. Raportul Cz/Cx poartă denumirea de fineţe. Fineţea are şi 
o altă interpretare mai palpabilă: distanţa parcursă de parapantă în timp ce pierde 1m din înălţime 
pe panta de coborâre (fără vânt şi curenţi verticali). 
Diagrama care reprezintă valorile incidenţei în coordonatele Cx şi Cz se numeşte diagrama polară 
sau pe scurt polara aripii (figura 22). 

 
 
Tangenta din O la curbă defineşte punctul A, care reprezintă incidenţa corespunzătoare fineţei 
maxime. 
 În literatura de specialitate caracterizarea unei parapante se realizează mai frecvent cu 
ajutorul unei diagrame care are pe abscisă viteza orizontală, iar pe ordonată viteza de coborâre. 
Fiecare unghi de incidenţă determină anumite valori ale vitezelor (figura 23). Vc este viteza de 
coborâre iar V este viteza orizontală. Pentru simplificare presupunem că viteza orizontală este 
egală aproximativ cu viteza pe panta de coborâre. Această diagramă (numită polara vitezelor) 
conţine majoritatea informaţiilor despre o parapantă. Din diagramă aflăm urmăroarele date:  

- viteza de decolare şi minimă de zbor –   22 km/h 
- la viteza de 27 km/h obţinem viteza de coborâre minimă de 1,3 m/s 
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- la viteza de 32 km/h obţinem fineţea maximă, la o viteză de coborâre de 1,45 m/s 
- viteza maximă cu frânele lăsate şi fără accelerator -   41 km/h, la o viteză de coborâre 

de 2,6 m/s. 
- viteza maximă cu accelerator -  48 km/h, la o viteză de coborâre de 3,5 m/s. 

Fineţea maximă este raportul dintre viteza orizontală în m/s (viteza în km/h împărţită la 3,6) şi 
viteza de coborâre în m/s. În cazul nostru:  
  32 km/h = 32/3,6 = 8,888 m/s 
  Fineţea maximă = 8,888/1,45 = 6,129, deci parapanta timp ce pierde 1m din 
înălţime va parcurge 6,129 m pe orizontală (fără vânt şi fără ascendenţe). 
 
 

 
 
 
Constructorii de parapante fac eforturi mari pentru îmbunătăţirea performanţelor. O încercare in-
teresantă este tehnologia JET FLAP, adică în apropierea bordului de fugă se plasează un şir de 
fante prin care poate circula aerul dinspre intrados spre extrados (figura 24). La unghiuri de inci-
denţă normale şi fără acţionarea frânelor voalura se comportă ca una clasică. La mărirea inciden-
ţei şi acţionarea cu 10% a frânelor, la o aripă clasică fileurile de aer încep să se desprindă  în a-
propierea bordului de fugă (zona roşie din figură). În această zonă se pierde portanţa.  
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Centrul de presiune se mută spre bordul de atac şi apare un moment care măreşte şi mai mult 
incidenţa. La aripa JET FLAP fileurile de aer care trec prin fantele voalurii asigură mărirea 
portanţei. Astfel se reduce şi viteza minimă de zbor de la 21-22 km/h la 17-19 km/h. 
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6. STABILITATEA PARAPANTEI 

 
În figura 25 este prezentat sistemul de trei axe perpendiculare între ele, cu ajutorul cărora 

se poate defini poziţia parapantei şi mişcările sale. 
 

 
 

 
 
Parapanta se poate roti în jurul axelor notate cu x-x, y-y şi z-z. În timpul zborului, dacă forţele şi 
momentele  care acţionează asupra parapantei sunt în echilibru, aceasta se va deplasa pe o 
traiectorie rectilinie pe panta de coborâre. În acest caz centrul de greutate şi centrul de presiune 
sunt pe o verticală.  
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Mişcările în jurul axelor au următoarele denumiri:  
 - în jurul axei x-x  -  ruliu 
 - în jurul axei y-y   - tangaj 
 - în jurul axei z-z  - giraţie  
Dacă dintr-o cauză oarecare acest echilibru este deranjat parapanta se va roti în jurul unei axe sau 
va executa chiar rotiri complexe în jurul celor trei axe. Parapanta este stabilă dacă forţele 
suplimentare care apar o readuc în poziţia sa iniţială fără intervenţia pilotului. 
 Faţă de aparatele de zbor cu aripă rigidă la parapante apare şi un alt fenomen care 
compromite stabilitatea în zbor. Sunt situaţii (turbulenţe, rafale de vânt, etc.) în care voalura se 
închide parţial sau chiar total. La parapantele de şcoală şi cele pentru avansaţi după aducerea 
comenzilor la mijloc voalura se redeschide fără alte manevre.  
 
 
 Stabilitatea longitudinală 
  
 Să presupunem că parapanta zboară stabil. Deodată, apariţia unei forţe produce o rotire în 
jurul axei y-y. Greutatea pilotului are o pondere foarte mare din greutatea ansamblului pilot + pa-
rapantă + seletă. Centrul de greutate este cu mult sub nivelul centrului de presiune. Sistemul va 
funcţiona ca un pendul, care are tendinţa să ocupe poziţia cea mai joasă (figura 26). 
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După efectuarea rotirii componenta G1 a greutăţii produce un moment stabilizator care va roti 
parapanta în poziţia iniţială: 
 
   Ms = G1 x L 
 
Din cauza inerţiei parapanta va oscila (pendula) în jurul axei y-y. În unele situaţii acest fenomen 
este periculos, prin manevre adecvate pilotul trebuie să reducă efectele oscilaţiilor. 
 
 Stabilitatea transversală 
 

Situaţia este similară cu cazul de mai sus. După efectuarea rotirii în jurul axei x-x, mo-
mentul creat de componenta G1 readuce parapanta în poziţia iniţială. 

 

 
 
Apare şi un alt fenomen care reduce eficacitatea momentului stabilizator. Partea în urcare a aripii 
se apropie de pozitia orizontală, portanţa devine mai mare care va accentua rotirea. 
 
 Stabilitatea în jurul axei de giraţie (z-z) 
 
          În zbor capetele voalurii (urechile de stabilizare) au o poziţie aproape verticală. În figura 28 
avem vederea de jos a voalurii. Pentru a uşura înţelegerea fenomenelor petrecute presupunem că 
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urechile de stabilizare sunt verticale.În cazul unei deplasări rectilinii cu viteza v forţele care 
acţionează asupra urechilor de stabilizare sunt în echilibru. În momentul rotirii parapantei în jurul 
axei z-z apare un moment de stabilizare datorită forţelor aerodinamice care iau naştere. Acest 
moment va repoziţiona parapanta pe direcţia iniţială.  
 

 
 
 7. MANIABILITATEA PARAPANTEI 
 
 Mişcarea parapantei este controlată de pilot prin intermediul comenzilor. Parapantele ac-
tuale au două frâne aerodinamice şi un dispozitiv care modifică unghiul de incidenţă pentru mări-
rea vitezei. Cu ajutorul frânelor se reglează viteza şi se execută virajele. Suspantele de la bordul 
de fugă al aripii sunt acţionate de pilot. Prin tragerea lor se deformează profilul şi creşte rezistenţa 
la înaintare. Partea în care frânarea este mai accentuată  rămâne în urmă şi parapanta va executa 
un viraj. Prin acţionarea simetrică a frânelor se controlează viteza parapantei. Prin deformarea 
profilului creşte şi portanţa, deci parapanta va susţine greutatea totală şi la o viteză de zbor mai 
mică. Practic, efectul acţionării frânelor (deformarea profilului) este similar oaecum şi cu 
modificarea incidenţei aripii. 
 Proprietatea parapantei de a răspunde uşor comenzilor se numeşte maniabilitate. Cu cât o 
parapantă este mai stabilă, cu atât este mai puţin maniabilă. Proiectanţii şi constructorii de para-
pante caută un compromis în funcţie de domeniul de utilizare. O parapantă de şcoală este foarte 
stabilă, dar răspunde mai leneş la comenzi, iertând greşelile începătorilor, în timp ce o parapantă 
de acrobaţie răspunde ferm şi rapid la comenzi, având o stabilitate mai mică. 
 În afara comezilor prezentate mai sus sunt utilizate câteva manevre specifice parapantei 
pentru rezolvarea unor situaţii: coborâre rapidă, dirijare prin deplasarea centrului de greutate, 
pompare cu ajutorul frânelor, etc. 
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 8. NOŢIUNI DE METEOROLOGIE 
 
 8.1 Atmosfera 
 
 Atmosfera este învelişul gazos care înconjoară Pământul. Acest amestec de gaze poartă 
denumirea de aer. Aerul conţine aproximativ 78% azot, 21% oxigen şi alte gaze ca argonul, 
bioxidul de carbon, hidrogenul, heliul, etc. Densitatea aerului în condiţii normale este de 
1,293kg/mc.  
 Fiind alcătuită din mai multe straturi diferenţiate prin proprietăţile lor fizice, prin conven-
ţie, atmosfera este împărţită pe verticală în mai multe zone: 

- troposfera – este stratul de jos, care se întinde până la 9-15 km înălţime şi în care apar 
toate fenomenele meteorologice, electrice şi optice. 

- stratosfera – este stratul de aer care se întinde deasupra troposferei până la înălţimea 
de 35-50 km 

- mezosfera – este regiunea situată deasupra stratosferei în care temperatura scade până 
la -70 grade Celsius, cu înălţimea până la 50-80 km. 

- ionosfera  
- termosfera  
- exosfera. 

Între straturile principale sunt situate straturi intermediare:  tropopauza şi stratopauza. 
Pe noi ne interesează fenomenele petrecute în troposferă. 

 
 8.2 Presiunea atmosferică 
 
 Presiunea atmosferică este creată de greutatea coloanei de aer care apasă asupra corpuri-
lor. Existenţa presiunii aerului a fost demonstrată de Toricelli în secolul al 17-lea. Unitatea de 
măsură în SI a presiunii atmosferice este N/mp (Newton/ metru pătrat). Această unitate este de-
numită Pascal (Pa). Deoarece 1 Pa reprezintă o valoare destul mică a presiunii în practică se uti-
lizează multiplii hPa (100 Pa) sau kPa (1000 Pa). În meteorologie se mai măsoară presiunea at-
mosferică şi în mmHg. Presiunea atmosferică medie la nivelul mării, la temperatura de 15 gradeC 
este de 1013,2 hPa. 
 
 Variaţiile presiunii atmosferice 
 
 Presiunea atmosferică nu este constantă, ea prezintă mai multe tipuri de variaţii. 

1. Variaţiile diurne  -  într-un loc presiunea atmosferică se modifică în cursul unei zi, având 
două maxime între orele 4-10 şi 16-22, şi două minime între orele 10-16 şi 22-4. 

2. Variaţiile în funcţie de anotimp – pe uscat presiunea atmosferică este ridicată iarna şi 
scăzută vara, iar pe oceane şi mări variaţiile se petrec invers. 

3. Variaţiile în funcţie de altitudine – cu cât urcâm mai sus scade lungimea coloanei de 
aer, totodată scade şi densitatea aerului, deci scade greutatea coloanei de aer, implicit 
scade şi presiunea. De exemplu valoarea presiunii atmosferice la altitudinea de 5500m 
este jumătate din valoarea măsurată la nivelul mării. 

4. Variaţiile accidentale – starea vremii atrage după sine variaţii rapide de presiune. 
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8.3 Temperatura aerului 
 

 Principala sursă de încălzire a aerului este Soarele. Aerul primeşte căldura Soarelui in-
direct, deoarece razele solare încălzesc suprafaţa pământului care transmite căldura mediului 
înconjurător. Stratul de aer încălzit se dilată, scade densitatea aerului, iar aerul cald, mai uşor, 
începe să urce. Astfel apar curenţi verticali prin intermediul cărora atmosfera se poate încălzi 
până la mari înălţimi. Suprafaţa pământului nu se încălzeşte uniform fiindcă scoarţa pământului 
nu are structura omogenă. De exemplu, un lac se va încălzi mai greu faţă de o suprafaţă acoperită 
cu nisip. Deasupra zonelor care se încălzesc mai repede şi aerul înconjurător se va încălzi mai 
rapid.  
 În domeniul meteorologiei sunt hărţi speciale pe care sunt unite punctele care au aceaşi 
temperatură la un moment dat. Aceste curbe poartă denumirea de izoterme. 
 În troposferă temperatura aerului scade cu altitudinea. Scăderea temperaturii aerului când 
înălţimea creşte cu 100 m se numeşte gradient termic vertical. Gradientul termic mediu se 
calculează după datele măsurătorilor efectuate în diferite puncte ale Terrei. În meteorologie şi 
aviaţie se acceptă valoarea de 0,65 grade C pe 100 m. Până la altitudinea de 5000 m descreşterea 
tempe-raturii aerului nu este întotdeauna uniformă. Sunt situaţii în care temperatura rămâne 
constantă sau chiar creşte în raport cu înălţimea. Primul fenomen poartă denumirea de izotermie, 
al doilea se numeşte inversiune. 
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În figura 29 avem următoarele situaţii: 
- a - scăderea normală a temperaturii 
- b – inversiune la sol 
- c – inversiune la înălţime 
- d – izotermie 

Radiaţiile termice în timpul nopţii (cu cerul senin) şi invaziile de aer rece la nivelul solului pro-
duc inversiuni la sol (figura 29b). Invaziile de aed cald sau rece, stratul de nori, creşterea umidi-
tăţii, condensarea vaporilor de apă, fronturile, etc. pot provoca în anumite straturi la înălţime in-
versiuni sau izotermii.  
 
 8.4 Umiditatea aerului 
 
 În atmosferă apa se găseşte în cele trei stări: stare gazoasă, lichidă şi solidă. Ea provine 
din evaporările apei de pe suprafaţa Pământului. Apa îşi poate schimba starea prin intermediul a 
patru procese fizice: 

- evaporarea – prin care apa trece din stare lichidă în stare gazoasă. Schimbarea de stare 
se realizează cu consum de căldură, deci aerul se va răci. 

- condensarea – prin care apa trece din stare gazoasă în stare lichidă. Schimbarea de sta-
re se realizează cu degajare de căldură, deci aerul se va încălzi. 

- solidificarea – prin care apa trece din stare lichidă în stare solidă cînd temperatura sca-
de sub 0 gradeC. Schimbarea de stare se realizează cu degajare de căldură, deci aerul 
se va încălzi 

- sublimarea – prin care apa trece din stare solidă direct în stare gazoasă sau invers. 
În anumite situaţii (ex. răcire accentuată) vaporii de apă trec direct în stare solidă prin for-

marea unor cristale de gheaţă. 
Până la o anumită concentraţie apa din aer în stare gazoasă nu este vizibilă. La o temperatură şi 
presiune dată vaporii de apă se condensează şi se transformă în picături mici de apă. Punctul în 
care începe condensarea vaporilor de apă se numeşte punct de rouă iar concentraţia de apă afe-
rentă este concentraţia de saturaţie. Pentru a se realiza condensarea este necesară existenţa unor 
nuclee de condensare (pulberi, ioni, particule higroscopice etc.). Cu creştera temperaturii creşte şi 
cantitatea vaporilor de apă până la atingerea concentraţiei de saturaţie. Umiditatea aerului se 
poate defini în mai multe moduri: 

- umiditatea absolută – este cantitatea de apă, în grame, conţinută de un metru cub de 
aer.  

- umiditatea relativă – este conţinutul de apă în procente raportat la concentraţia de 
saturaţie. Concentraţia în punctul de rouă are valoarea de 100%.   

Pentru înţelegerea fenomenelor să urmărim un exemplu: la o anumită temperatură un metru cub 
de aer conţine 5 grame de aer. Umiditatea absolută este 5 g/mc. La temperatura respectivă să 
presupunem că până la saturaţie am putea mări cantitatea de apă cu încă 5 grame. Deci la 
saturaţie am avea umiditatea absolută de 10 g/mc. Umiditatea relativă:  
 
    Urel = 100 x 5 / 10 = 50 % 
 
La o temperatură mai mică concentraţia de saturaţie nu va avea valoarea de 10 g/mc, ci va avea o 
valoare mai mică, de exemplu 8 g/ mc. În acest caz umiditatea relativă va avea o altă valoare: 
 
    Urel = 100 x 5 / 8 = 62,5 % 
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În concluzie putem spune că umiditatea absolută nu depinde de temperatură, în schimb umidi-
tatea relativă creşte cu scăderea temperaturii. 
 
 
 8.5 Vântul 
 
 Aerul se poate mişca în diferite direcţii. Masele cele mai mari de aer se deplasează pe ori- 
zontală. Această mişcare orizontală poartă denumirea de vânt. Definirea vânturilor se face după 
direcţia de unde se deplasează masa de aer. Direcţia vântului se exprimă în grade, măsurată în 
sensul trigonometric (în sensul acelor de ceasornic), cu punctul 0 orientat spre nord. O 
determinare mai puţin precisă se face pe baza rozei vânturilor cu 16 sectoare (figura 30).  
 

 
Deplasarea aerului pe orizontală se datorează diferenţelor de presiune. Aerul cu temperatura mai 
mare se ridică, scade presiunea atmosferică iar dinspre zonele cu aerul mai rece masele de aer se 
deplasează pentru egalizarea presiunilor. În jurul Pământului sunt câteva direcţii de vânt 
dominante, de exemplu dinspre Poluri spre zonele ecuatoriale. Aceste vânturi sunt deviate din 
cauza mişcării de rotaţie a Pământului. Din cauza forţei Coriolis în emisfera nordică vânturile cu 
direcţia Nord - Sud sunt deviate spre Est, în emisfera sudică vânturile sunt deviate spre Vest. 
 Aceste deplasări globale sunt influenţate şi de factorii locali ca relieful, structura şi natura 
solului, repartiţia locală a presiunii atmosferice şi de anotimp. Toţi aceşti factori fac ca viteza şi 
direcţia vânturilor să varieze de la un loc la altul. 
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 Deoarece pentru parapantişti prezintă interes doar vânturile locale (care la rândul lor de-
pind şi de deplasările globale ale aerului), vom studia mai amănunţit formarea şi caracteristicile 
acestora. 
Brizele de mare şi de uscat se formează pe malurile mărilor şi a lacurilor mari. În timpul zilei 
aerul deasupra uscatului se încălzeşte mai tare decât deasupra apei. Pe uscat se formează o zonă 
de presiune joasă (P1), deci vântul va sufla dinspre apă. Noaptea solul se răceşte mai rapid decât 
apa, deci aerul mai cald deasupra apei va avea presiunea mai mică (P2), iar vântul va sufla 
dinspre mal spre apă (figura 31). 
 
 

 
 
Viteza brizei de mare depăşeşte de multe ori valoarea de 10 m/s. În condiţii normale briza de 
mare este un vânt constant, fără rafale.  
 
 

În regiunile de 
munte şi de deal se 
formează vânturi lo-
cale dealungul pan-
telor. Ziua aerul din 
vecinetatea pantelor 
şi crestelor se încăl-
zeşte mai tare. Ia 
naştere o zonă de 
joasă presiune. 
Masele de aer se vor 
deplasa dinspre văi 
spre creste. Noaptea 
se schimbă situaţia 
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şi aerul deasupra crestelor se va răci mult mai rapid decât aerul situat deasupra văilor. Aerul rece 
se va deplasa dinspre creste spre văi (figura 32). 
Formele de relief şi construcţiile mari influenţează viteza şi direcţia vântului. Masele de aer trec 
peste obstacole în mai multe feluri, în funcţie de temperatura lor. Crestele munţilor, falezele pe 
malul mărilor formează baraje în faţa curenţilor de aer. În cazul aerului rece masele de aer se 
opresc în faţa obstacolelor, în depresiuni se formează acumulări de aer rece, după care urcă încet 
dealungul pantei. Trecând de creastă aerul rece “curge” spre vale după linia reliefului. Masele de 
aer cald se comportă altfel. Aerul cald urcă rapid dealungul obstacolului. Pe partea opusă nu mai 
urmăreşte relieful ci scurgerea devine turbulentă. Intensitatea turbulenţei creşte cu înclinaţia 
pantei de coborâre şi cu viteza vântului. 
 Frecarea maselor de aer cu formaţiunile solului schimbă direcţia şi viteza vântului. În 
apropierea solului vântul este turbulent. Peste o anumită înălţime fileurile de aer devin paralele şi 
viteza aerului devine constant, iar vântul se numeşte laminar (figura 33). 
 

 
 
Măsurătorile şi prelucrarea lor statistică arată că frecarea cu solul se face simţită până la altitudini 
destul de mari (în Europa până la 1000 – 1500 m). Din cauza frecării la nivelul solului viteza vân-
tului scade. Cu creşterea altitudinii viteza creşte, iar la o altitudine de 500 m aproximativ se 
dublează. Măsurătorile meteorologice au evidenţiat că pe lângă creşterea vitezei vântului cu 
altitudinea se schimbă şi direcţia de cele mai multe ori spre dreapta. De exemplu, dacă la nivelul 
solului avem un vânt dinspre est, cu viteza de 10 m/s, la înălţimea de 500-600 m vom avea un 
vânt cu viteza de 20 m/s cu direcţia sud-est.  
Vântul care prezintă creşteri bruşte de viteză de durată scurtă se numeşte vânt în rafale. Rafalele 
de vânt sunt foarte periculoase atât la decolare cât şi la aterizare. În practică, dacă viteza vântului 
variază foarte lent cu cel mult  3 – 4 m/s faţă de viteza medie, vorbim de vânt constant. 
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 Tabelul următor ne va ajuta să apreciem viteza vântului:  
 

Pe pământ Pe apa km/h 

Aer calm. Fumul urcă vertical.  Suprafaţa apei ca oglinda.  0 - 1 

Fumul este înclinat.   Ondulatii f. mici la suprafaţă.  2 - 6 

Frunzele se mişcă.   
Simţi vântul pe faţă.   

Ondulaţii mici.  6 - 11 

Frunzele se agită tare.   
Steagurile uşoare se întind.  

Ondulaţii mari.   
Mici creste albe.  

12 - 19 

Ramurile subţiri se mişcă.   
Vântul poate ridica praf, hârtii.  

Valuri mici.   
Creste albe.  

20 - 30 

Copacii mici se clatină.  
Valuri medii.   
Foarte multe creste albe.   
Posibil apa spulberată. 

31 - 39 

Ramurile mari se clatină.   
Firele expuse şuieră.  

Valuri mari.   
Toate au creste albe.   
Apa spulberată. 

40 - 50 

Copacii mari se clatină.   
Întimpini rezistenţă mare la mers.  

Marea involburată.   
Spuma multă.  

51 - 61 

 
 Turbulenţa dinamică 
 
 Turbulenţele în apropierea solului sunt foarte periculoase. Piloţii de parapantă trebuie să 
cunoască manevrele pentru eliminarea efectelor turbulenţelor, dar totodată trebuie să cunoască şi 
mecanismul lor de formare.  
 

 
În apropierea solului, în lipsa obstacolelor, vântul este uşor turbulent, iar de la o anumită înălţime 
devine practic laminar. În figura 34 putem urmări formarea turbulenţelor dinamice cauzate de 
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câţiva copaci izolaţi, situaţie des întâlnită pe terenurile de decolare şi aterizare. Deasupra 
copacilor fileurile de aer nu mai sunt paralele, ci se formează vârtejuri neregulate, de diferite 
dimensiuni şi cu diferite sensuri de rotaţie. În spatele obstacolelor aceste vârtejuri se deplasează 
mai departe şi numai după o anumită distanţă dispar treptat şi vântul devine iar aproximativ 
laminar.  
Înaintea copacilor (zona A) vântul este laminar cu mici turbulenţe la nivelul solului. Deasupra co-
pacilor şi în jurul lor (zona B) vântul devine turbulent. Aceste turbulenţe persistă şi în spatele co-
pacilor (zona C), după care vântul devine iar laminar (zona D). Lăţimea zonei C depinde de di-
mensiunile obstacolului şi de viteza vântului. 

 
La un vânt slab (figura 35) fileurile de aer urmăresc conturul obstacolelor, iar turbulenţele sunt 
minime. La creşterea vitezei deasupra şi în spatele obstacolelor apar turbulenţe. Lăţimea zonelor 
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turbulente creşte cu viteza vântului. Uneori dimensiunea zonelor turbulente este foarte mare. De 
exemplu în spatele unui copac singuratic, la un vânt mai puternic, turbulenţa dinamică se face 
simţită şi după 100-200 m. Dacă obstacolele prezintă suprafeţe mari cu înclinaţie mare care 
schimbă brusc direcţia fileurilor de aer şi în faţa lor se produc turbulenţe. Locurile de aterizare cu 
turbulenţe sunt foarte periculoase. Pentru realizarea unei aterizări sigure trebuie evitat zborul în 
zona gri (figura 36), mai ales de către piloţii mai puţin experimentaţi. 
Sunt cazuri în care suntem nevoiţi să zburăm în zone turbulente, de exemplu când ne apropiem de 
terenul de aterizare sau după decolare zburăm la înălţime mică deasupra unei păduri, etc. În 
asemenea situaţii este foarte important, ca pilotul să localizeze zonele turbulente. Existenţa unor 
obstacole, dimensiunea lor, direcţia şi intensitatea vântului sunt factorii care determină apariţia 
turbulenţelor. La traversarea zonelor turbulente se recomandă reducerea vitezei de zbor (frânare 
30 – 50%), deoarece astfel reacţiile  voalurii vor fi mai puţin violente. Nu se recomandă viteze de 
zbor mai mici, deoarece la o rafală de vânt apare pericolul angajării aripii. Deci se va zbura cu o 
rezervă de viteză. 
Aparatele de zbor crează de asemenea turbulenţe care în anumite situaţii devin periculoase. De 
exemplu dacă zburăm în spatele unei parapante apar turbulenţe care provoacă balansări sau 
scuturări destul de intense.   
 La fel şi mijloacele de transport terestre care circulă cu viteze mari produc turbulenţe. De 
exemplu, dacă terenul de aterizare se află lângă o şosea, trecerea unui camion cu viteză mare 
poate provoca momente grele unui pilot neexperimentat. 
Mişcarea prafului luat de vânt sau alte obiecte ridicate în aer (hârtii, frunze etc.) dau informaţii 
despre existenţa turbulenţelor.  
 
 

 
 
 În turbulenţe 
fileurile de aer for-
mează vârtejuri. A-
ceste vârtejuri poartă 
denumirea de rotori. 
Vârtejurile de dimen-
siuni mici ”scutură” 
aripa în timpul zboru-
lui, dar un rotor de 
dimensiune mare 
crează senzaţia că 
suntem într-o ascen-
denţă sau descenden-
ţă (figura 37) în func-
ţie de poziţia noastră 

faţă de traiectoria fileurilor de aer (dacă suntem pe ramura de urcare sau pe ramura de coborâre). 
Zonele turbulente cu rotori sunt periculoase deoarece se pot produce închideri  
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 8.6 Norii 
 
 Dacă la o anumită temperatură umiditatea aerului depăşeşte concentraţia punctului de 
rouă,  prin condensarea vaporilor de apă, se formează aglomerări de picături foarte mici sau cris-
tale de gheaţă care poartă denumirea de nori (figura 38). În cazul în care aceste aglomerări se 
produc la nivelul solului vorbim de ceaţă. Condensarea se produce cu degajare de căldură, deci în 
interiorul norilor scăderea temperaturii cu înălţimea este mai puţin intensă.  
După forma lor deosebim trei categorii mari de nori: 

- cumulus – sunt nori care se formează prin convecţie (curenţi termici) în formă de 
grămezi, separaţi unul de altul, bine conturaţi, cu dezvoltarea mai mult pe verticală şi 
cu partea superioară bombată.  

- stratus – este un nor de forma unei pânze cenuşii, cu baza plană. 
- lenticularis – este un nor de forma unei lentile care se formează în spatele crestelor de 

munţi datorită apariţiei undelor staţionare. 
În funcţie de înălţimea la care se află norii, înaintea denumirilor de mai sus se pune cuvântul 
”alto” sau ”ciro” : 

- între 2500 – 6000 m – alto (de exemplu altocumulus) 
- peste 6000 m - ciro  (de exemplu cirostratus) 

În cazul norilor de ploaie la denumirile de mai sus se adaugă cuvântul  ”nimbus”.  
 Pentru parapantişti prezintă interes norii cumulus şi în viitorul apropiat norii lenticulari. 
 

 În figura 39 putem urmări formarea norilor cumulus. La nivelul solului aerul se încălzeşte 
neuniform. De exemplu deasupra lacurilor şi pădurilor aerul se încălzeşte mai greu faţă de o plajă 
cu nisip sau un lan de grâu. Când se acumulează o cantitate mai mare de aer cald, bula uriaşă 
începe să urce. Aerul în urcare se răceşte treptat, deci creşte treptat umiditatea relativă (Urel).  
La un moment dat se ajunge la concentraţia de saturaţie (Urel=100%). În jurul nucleelor de 
condensare vaporii de apă se transformă în picături mici de apă. Schimbarea de stare se realizează 
cu degajare de căldură, deci în interiorul norului gradientul de temperatură are valori mai reduse.  
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Ascendenţa se intensifică şi încep să pătrundă mase de aer din părţile laterale. În interiorul norilor 
turbulenţa este foarte intensă. Prin creştera altitudinii creşte dimensiunea picăturilor de apă. La un 
moment dat curentul ascendent nu mai poate asigura portanţa necesară acestor picături de apă, 
care datorită gravitaţiei cad sub formă de ploaie.  
 
 

 
 
 
Deci, pentru piloţii de parapantă norii cumulus sunt nişte “balize” care arată locul unde se for-
mează curenţi ascendenţi. În cazul existenţei unui vânt curentul ascendent va fi deviat de la 
verticală. 
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 8.7 Fronturile atmosferice, ciclonul şi anticiclonul 
 
 Datorită deplasărilor masele de aer cu diferite caracteristici (presiune, temperatură, umidi-
tate) se întâlnesc. Zona de tranziţie sau în mod convenţional, suprafaţa de discontinuitate dintre 
două mase de aer în atmosferă poartă denumirea de front. Fronturile apar practic numai în tropo-
sferă, fapt  pentru care se mai numesc fronturi troposferice. Se mai numeşte front şi linia de inter-
secţie a suprafeţei frontale cu suprafaţa terestră sau orice altă suprafaţa de referinţă. 
 Ciclonul este o perturbaţie atmosferică cu presiune scăzută şi cu o circulaţie a aerului în 
jurul centrului în sensul invers acelor de ceasornic în emisfera nordică şi în sensul acelor de cea-
sornic în emisfera sudică. În stratul de frecare vîntul are componenta orientată către centru con-
form gradientului baric. Datorită orientării vîntului către centrul ciclonului, în partea sa centrală 
domină mişcările ascendente care contribuie la formarea norilor. Faţă de anticicloni, ciclonii de-
termină un timp în general închis, cu precipitaţii şi vînturi intense. În ciclon presiunea scade de la 
periferie spre centru. 
 Anticiclonul este un  cîmp de înaltă presiune limitat de izobare închise de forme aproape 
eliptică sau circulară, unde presinea creşte de la periferie spre centru. Acest  cîmp este caracteri-
zat prin vînturi ce se rotesc în jurul unui centru de înaltă presiune, de la care aerul diverge 
orizontal  şi în care predomină mişcările descendente. Aceste vînturi bat în sensul acelor unui 
ceasornic în emisfera nordică şi în sens contrar în emisfera sudică. În general, anticiclonul  deter-
mină un timp cu nebulozitate redusă, călduros vara şi rece iarna. 
 Ciclonul şi anticiclonul are dimensiuni orizontale de ordinul miilor de km (în general 
1000 – 2000 km, sau dimensiuni şi mai mari). 
 
  9. ALEGEREA ECHIPAMENTULUI 
 
 Pe piaţă există o diversitate mare de parapante şi accesorii. Sunt multe criterii care afec-
tează alegerea echipamentului de zbor. Criteriul cel mai important este gradul de pregătire al pi-
lotului. La nivel mondial sunt mai multe asociaţii, care în baza unor teste, eliberează acte care 
certifică calităţile de zbor şi siguranţa parapantelor. În Europa cele mai cunoscute asociaţii sunt 
ACPUL (Assocition des Constructeurs de Parapante Ultra Legers), AFNOR ( Association 
Francais de Normalisation) şi DHV (Deutscher Hangegleiter Verband). Clasificarea ACPUL a 
fost înlocuită cu clasificarea AFNOR.  
 
 Clasificarea AFNOR 
 
 Clasificarea AFNOR se realizează prin 17 teste de zbor. O diferenţă importantă faţă de 
DHV constă în faptul că, caracteristicile testate sunt în funcţie clasificarea parapantei. De exem-
plu: o parapantă din categoria COMPETITION nu este testată la spirala negativă. 
 

Clasificarea Descriere 

STANDARD Parapante pentru piloţi începători şi avansaţi 
PERFORMANCE Parapante pentru piloţi avansaţi 
COMPETITION Parapante pentru piloţi de performanţă 
BIPLACE Parapante testate pentru zborul tandem. 
 
 



39 

 Clasificarea DHV 
 
 Clasificarea DHV se realizează prin 13 teste de zbor. Parapantele, indiferent de categorie,  
care nu satisfac toate testele nu obţin Certificarea DHV. Sunt trei categorii principale 1,  2,  3 şi 
două categorii intermediare 1-2 şi 2-3.  
 
Clasificare Descriere 

DHV 1 Parapante stabile, cu caracteristici de zbor simple, care “iartă” greşelile de pilotare. 
DHV1-2 Parapante cu performanţe mai ridicate, fără reacţii violente la greşeli de pilotare. 
DHV 2 Parapante cu performanţe de zbor ridicate, uneori cu reacţii violente la turbulenţe şi 

greşeli de pilotare. 
DHV 2-3 Parapante cu performanţe de zbor foarte ridicate, cu reacţii foarte violente la 

turbulenţe şi greşeli de pilotare. Se recomandă piloţilor experimentaţi, care zboară 
regulat. 

DHV 3 Parapante cu performanţe de zbor foarte ridicate, cu reacţii extrem de violente la 
turbulenţe şi greşeli de pilotare. Se recomandă piloţilor de performanţă 
experimentaţi. 

Biplace Parapante testate pentru zborul în tandem. 
  
În cazul unei închideri, în mod normal, după dispariţia factorului perturbator şi cu comenzile 
lăsate parapantele cu clasificarea până la DHV 2 se gonflează automat, fără intervenţia pilotului 
(dacă altitudinea este suficient de mare). 
 
 Compararea testelor DHV şi AFNOR 
 În tabelul următor sunt cuprinse testele efectuate la clasificare parapantelor. Putem obser-
va, că în cadrul certificării DHV se execută toate testele, indiferent de categoria parapantei, pe 
când la certificarea AFNOR sunt testate caracteristicile specifice pentru categoria respectivă. 
 

Încercarea DHV 
(toate clasele) 

AFNOR 
STANDARD 

AFNOR 
PERFORMANCE 

AFNOR 
COMPETITION 

Start - gonflare da da da da 
Decolare da da da da 

Zbor în linie 
dreaptă 

da da da da 

Zbor în linie 
dreaptă cu 
accelerator 

da da da da 

Stabilitate la 
oscilaţii 

(pendulare) 

da da da nu 

Coborâre stabilă 
cu frânare 

da da da da 

B-stall cu 
eliberare rapidă 

da da da da 

B-stall cu 
eliberare lentă 

da da da nu 
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Virare da da da da 
Virare cu rază 

mică 
da da da da 

Wingover da da da da 
Închidere 
asimetrică 

da da da da 

Închidere 
asimetrică  

(cu menţinere) 

nu da da da 

Spirală negativă da da da nu 
Angajare 
asimetrică 

da da da nu 

Deformare 
simetrică 

da da da nu 

Spirală de 
coborâre 

da da da da 

Full stall cu 
deschidere 
simetrică 

da nu nu nu 

Full stall cu 
deschidere 
asimetrică 

da nu nu nu 

Situaţii 
anormale 

da nu nu nu 

 
Pentru piloţii în stadiul de iniţiere se recomandă parapantele cu certificarea DHV 1. După termi-
narea şcolii se poate trece la DHV 1-2. Piloţilor cu experianţă, dar care zboară numai de plăcere 
se recomandă aripile DHV 2. Categoriile DHV 2-3 şi DHV 3 rămân rezervate piloţilor de 
performanţă.  
 La alegerea unei parapante trebuie să studiem prospectele producătorilor, obţinem infor-
maţii preţioase din testele revistelor de specialitate şi să ne consultăm cu parapantişti mai experi-
mentaţi. Un criteriu important este încărcarea voalurii, adică masa totală (pilot + parapantă + 
seletă  + echipament total) se împarte la suprafaţa voalurii. Valoarea obţinută se compară cu va-
loarea dată de constructor. În majotitatea descrierilor tehnice constructorii specifică masa totală 
minimă şi cea maximă cu care poate zbura aripa respectivă.  
Informaţii minime înaintea achiziţionării unei parapante: 

- producătorul 
- anul de fabricaţie şi seria de fabricaţie 
- date constructive, ca nr. celule (alveoale) şi chesoane  
- suprafaţa desfăşurată 
- încărcarea minimă şi maximă (sau masa totală minimă şi maximă) 
- încărcarea optimă 
- vitezele de zbor : minimă, maximă cu şi fără accelerator 
- vitezele de coborâre 
- fineţea 
- timpul necesar pentru un viraj de 360 grade 
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- diametrele şi materialele suspantelor 
- materialele utilizate la construcţia voalurii 

Deasemenea trebuie să verificăm existenţa actelor cerute de legislaţia în vigoare. 
 Domeniul de utilizare (zboruri de distanţă, acrobaţie etc.) este un alt criteriu la alegerea 
echipamentului de zbor. Piloţii care ajung la acest stadiu au deja experienţa suficientă pentru a 
alege o parapantă adecvată. 
 Am ajuns la ultimul criteriu, care din păcate de multe ori devine criteriu primordial: preţul 
echipamentului. Pentru începători se recomandă achiziţionarea unui echipament de mâna a doua, 
în stare bună, deoarece perioada de iniţiere şi de începător este relativ scurtă. Nu recomandăm pi-
loţilor mai puţin experimentaţi cumpărarea parapantelor proto (prototipuri realizate de producă-
tori pentru teste) care sunt relativ ieftine şi performante. Despre aceste aripi nu se cunosc prea 
multe informaţii în cea ce priveşte comportamentul lor în cazuri critice.  
La achiziţionarea unei parapante de mâna a doua să cerem părerea instructorului de zbor sau unui 
parapantist cu experienţă. 
 
 10. ZBORUL CU PARAPANTA 
 
 10.1 Consideraţiuni generale 
  
 Zborul cu parapanta, ca orice sport aviatic, este periculos. Statisticile arată că cele mai 
multe accidente se datorează factorului uman. Fiind vorba de un sport dinamic (deşi de jos de 
multe ori ai impresia că parapantele plutesc lin în aer), reacţiile pilotului în caz de anomalii 
trebuie să fie rapide şi corecte. Lipsa de experienţă, ignorarea regulilor de securitate, orgoliul 
(dacă colegul are curajul să decoleze pe un vânt cu rafale, zbor şi eu....), neverificarea 
echipamentului sunt doar câteva puncte care depind de factorul uman. 
 În concluzie: zborul cu parapanta nu se învaţă singur sau din cărţi, ci prin partici-
parea la cursuri oficiale sub îndrumarea unor instructori autorizaţi. Astfel, prin antre-
namente adecvate, de la zboruri uşoare în condiţii ideale până la dezvoltarea reflexelor pentru 
rezolvarea cazurilor extreme, se reduce la minim posibilitatea accidentărilor.  

Metodele prezentate în continuare sunt informative, detalii concrete se obţin din 
manualele de utilizare date de constructorii de parapante şi de la instructorii autorizaţi. 
   

10.2 Pregătirea decolării 
 
 Pregătirea decolării începe de acasă prin culegerea de informaţii despre locul de start şi 
zona de zbor. Locul de start se va alege în funcţie de nivelul de pregătire al pilotului. Un loc de 
start ideal pentru începători are următoarele caracteristici: 

- unghiul de înclinare între 30 – 35 grade 
- locul de etalare al parapantei aproape orizontal 
- există posibilitatea de întrerupere a startului 
- să fie echipat cu mânecă de vânt (sau panglică) 
- vântul bate perfect din faţă 
- suprafaţa pantei este netedă şi lipsită de vegetaţie înaltă 
Asemenea locuri de start se găsesc foarte rar. După multe starturi se dobândeşte experi-

enţă suficientă pentru decolări sigure în condiţii mult mai vitrege, chiar extreme. 
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 Etalarea parapantei 
 
 Voalura se etalează pe sol cu extradosul în jos şi cu bordul de fugă spre spate, perpendicu-
lar pe direcţia vântului (figura 40). Urmează aranjarea suspantelor. Firele se grupează fără să fie 
încâlcite, suspantele bordului de atac să fie deasupra. Dacă este spaţiu suficient pentru etalare şi 
urechile de stabilizare se întind. 
 
 

 
 
 
Seleta se aşează în faţa voalurii. Se introduc elevatoarele în carabinierele seletei. Dacă totul este 
în ordine, pilotul se leagă în seletă şi înainte de decolare parcurge lista de verificare: 

- se verifică poziţia suspantelor, elevatoarelor (să nu fie răsucite, fără corpuri străine 
între fire, etc) 

- se verifică închiderea, asigurarea şi poziţia elementelor de legătură 
- se verifică legarea corectă în seletă (toate chingile de fixare să fie legate) 
- se verifică direcţia şi intensitatea vântului 
- se verifică dacă spaţiul aerian din zona locului de start este liber. 
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Gonflarea voalurii 
 
 Viteza minimă de zbor faţă de aer a unei parapante este în jur de 21 – 22 km/h. Gonflarea 
aripii şi ridicarea deasupra pilotului se realizează la o viteză mai mică.  În funcţie de viteza vân-
tului sunt folosite două metode. La vânt nul sau slab pilotul trebuie să asigure viteza necesară 
gonflării prin alergare. La vânt mai puternic pilotul poate dirija gonflajul stând cu faţa spre 
voalură.  
 
Gonflarea voalurii prin alergare (startul A) 
 

Pilotul stă cu spatele la aripa etalată. Trece elevatoarele (chingile portsuspante) deasupra 
braţelor, luând în mâini elevatoarele suspantelor “A” şi comenzile. Prin ridicarea mâinilor şi 
tragerea “A”-urilor se ridică bordul de atac de pe sol favorizând pătrunderea aerului în celulele 
voalurii. Începe cursa de alergare în josul pantei. La început parapanta opune o rezistenţă mare la 
înaintare. Această rezistenţă scade treptat până când parapanta urcă deasupra capului. “A”-urile 
nu se slăbesc înainte ca voalura să ajungă deasupra capului (figura 41). 

 

 
 
 

A sosit momentul în care pilotul trebuie să privească voalura, fără să reducă viteza de alergare. În 
cazul în care aceasta nu este deasupra capului ci stă înclinată într-o parte (figura 42 a), prin modi-
ficarea traiectoriei alergării în direcţia înclinării şi frânarea părţii ridicate (după caz), pilotul poate 
corecta poziţia voalurii. Dacă voalura rămâne în urmă prin tracţiunea “A”-urilor se măreşte viteza 
acesteia (figura 42 c), iar dacă voalura o ia înainte vor fi acţionate frânele (figura 42 b). Direcţia 
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de zbor a aripii se va corecta prin frânarea uşoară (30-40%) a părţii care este mai în faţă. După ur-
carea voalurii deasupra capului se eliberează A-urile. Sunt situaţii în care urechile stabilizatoare 
se gonflează mai greu. Prin “pompare” cu comanda corespunzătoare (tragerea repetată a frânei) 
putem grăbi gonflajul. Dacă totul este în ordine, se continuă cursa de alergare pentru decolare. 
Sunt voaluri care la această fază necesită acţionarea frânelor. 

 
 

 
 

 
 
Să vedem, care sunt greşelile cele mai frecvente: 

- reducerea vitezei de alergare după un start dinamic antrenează prin inerţie aripa până 
în faţa pilotului. În asemenea situaţii se recomandă întreruperea cursei (mai ales pentru 
începători).   

- slăbirea tracţiunii în elevatoarele “A”-urilor înainte ca voalura să ajungă deasupra ca-
pului. În acest caz aripa nu mai urcă sau chiar cade în spatele pilotului. Se recomandă 
întreruperea cursei. 

- nu se verifică voalura înainte de continuarea cursei pentru decolare. Decolarea cu o 
aripă care nu este poziţionată corect sau nu este gonflată complect poate provoca ac-
cidente grave. 
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Gonflarea voalurii cu spatele la direcţia decolării (startul B) 
  
 Pilotul stă cu spatele la aripa etalată. Trece elevatoarele (chingile portsuspante) deasupra 
braţelor şi se întoarce trecând o parte din elevatoare deasupra capului. Pasul următor se poate 
realiza în mai multe variante, în funcţie de preferinţele pilotului: 

- într-o mână se ţin elevatoarele A (chingile A) iar în cealaltă mână se ţin frânele 
- în fiecare mână se ţine elevatorul A şi frâna de pe partea corespunzătoare. 
- în fiecare mână se iau elevatoarele A de pe partea corespunzătoare, iar frânele vor fi 

luate în mâini doar după terminarea gonflajului (majoritatea parapantiştilor nu re-
comandă această variantă). 

Prin tragerea “A”-urilor se ridică bordul de atac şi datorită vântului începe umplerea celulelor. 
Aripa în urcare generează o forţă de tracţiune considerabilă, care se echilibrează prin înclinarea 
pilotului spre spate (figura 43). Prin efectuarea a câţiva paşi se poate corecta poziţionarea voalurii 
deasupra capului. După stabilizarea aripii cu ajutorul elevatoarelor şi frânelor pilotul se întoarce, 
ia comenzile în mâini (dacă nu la are) şi începe cursa de decolare. 
 
 

 
 
 
 Manevrele concrete în timpul gonflajului depind de mai mulţă factori, ca intensitatea 
vântului, turbulenţe, tipul parapantei etc.  

Pe vânt puternic se poate decola şi cu ajutorul colegilor care ţin pilotul până la ridicarea 
aripii, care după ce este lăsat liber decolează de pe loc. Fără ajutorul colegilor există riscul să fie 
ridicat de aripă cu spatele la direcţia de mers. 
 
 

10.3 Decolarea 
 
 Pilotul are voalura deasupra capului corect poziţionată şi gonflată complect. Prin alergare 
trebuie să imprime aripii viteza necesară decolării ( aprox. 20-22 km/h faţă de aer). La vânt nul 
alergarea trebuie să fie rapidă (cu viteza de 22 km/h!), însă la un vânt din faţă de exemplu de 15 
km/h viteza de alergare de 7 km/h se poate atinge uşor. 
 În cazul gonflajului aripii prin alergare cursa de decolare va fi continuarea cursei de 
gonflaj. În cazul al doilea cursa de decolare începe după întoarcerea pilotului. 
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 Deci, alergăm. În momentul în care simţim că portanţa este destul de mare, continuăm 
alergarea până când aripa ne ridică, dar pentru siguranţă facem câţiva paşi şi în aer.  
 După ce ne-am îndepărtat de sol, în funcţie de configuraţia pantei, frânăm uşor pentru a 
zbura la regimul vitezei minime de coborâre (vezi polara aripii, capitolul 5.4) , după care redu-
cem treptat frânarea pentru mărirea vitezei de zbor. În apropierea solului frânele se manevrează 
lin (la fel şi la aterizare), deoarece o pendulare poate provoca accidente grave (figura 44).  La o 
frânare bruscă din cauza inerţiei corpul pilotului se va deplasa în faţă, creşte incidenţa aripii. 
Creşte mult rezistenţa la înaintare şi viteza de coborâre. La pendularea spre spate pilotul se 
loveşte de sol cu spatele. 
 

 
 
Pilotul se va aşeza în seletă doar după ce aripa zboară stabil la o distanţă suficientă faţă de pantă. 
Greşelile cele mai des întâlnite la decolare: 

- întreruperea alergării sau reducerea vitezei înainte de decolare 
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- pilotul se aşează în seletă înainte de a sfârşi cursa de decolare. Dacă viteza nu este 
suficientă urmează contactul neplăcut cu solul. 

- saltul în seletă, adică aşezarea prea bruscă în seletă, mai ales la rupturi de pantă pro-
voacă un şoc, care poate deforma aripa. Aripa deformată nu asigură portanţa necesară 
şi creşte mult viteza de coborâre cea ce duce de multe ori la lovirea cu solul. 

- după decolare pilotul încearcă să se aşeze prea repede în seletă. Dacă scaunul nu trece 
automat sub coapse pilotul este nevoit să facă manevre suplimentare (ridicarea genun-
chilor, sau şi mai rău, dă drumul la comenzi pentru a ajuta bascularea cu mâinile etc). 
În apropierea solului vântul turbulent poate provoca închiderea aripii sau devierea de 
la direcţia iniţială de zbor. Pilotul preocupat de aşezarea în seletă nu poate reacţiona 
rapid (mai ales cu comenzile lăsate).  

 
Decolarea în condiţii speciale 

 
Decolarea de pe o pantă concavă (figura 45) 
 

 
Se va evita desprinderea de la sol în zona concavă deoarece există riscul ciocnirii cu panta. La 
vânt nul sau slab, avem nevoie de spaţiu suficient pentru cursa de gonflare şi decolare. Zona 
concavă se va parcurge cu viteza necesară pentru menţinerea aripii în stare gonflată şi stabilă. Se 
va accelera pentru decolare doar după depăşirea zonei.  
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Decolarea de pe marginea abrupturilor 
 
 

 
 
Decolarea de pe marginea abrupturilor este rezervată 
piloţilor experimentaţi. La vânt nul sau slab avem nevoie 
de spaţiu pentru cursa de gonflare şi decolare. Voalura se 
manevrează rapid şi sigur, de cele mai multe ori nu 
există posibilitatea întreruperii decolării. Dacă viteza 
aripii nu este suficientă sau dacă se frânează, bordul de 
fugă se poate agăţa de marginea abruptului (figura 46). 
Se recomandă ca “A”-urile să fie trase cu simţ până la 
capătul cursei de decolare, astfel se poate imprima 
voalurii viteza maximă posibilă (pentru situaţia dată).  
Pe vânt puternic se va decola cu ajutorul colegilor, care 
vă ţin la marginea abruptului până la gonflarea şi stabili-
zarea aripii. Dacă totul este în ordine cei care vă ţin se 
îndepărtează şi decolaţi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Decolarea cu vânt oblic 
 
Pe vânt slab cursa de gonflare se va efectua  cu vântul din faţă după care voalura se va dirija cu 
ajutorul comenzilor pe direcţia decolării (figura 47). 
Pe vânt puternic cursa de gonflare şi de decolare se va desfăşura pe direcţia vântului, chiar dacă 
se aleargă transversal pe linia pantei. 
Decolarea cu vânt oblic este rezervată piloţilor avansaţi. 
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Decolarea pe vânt puternic 
 
Decolarea pe vânt puternic cere multă atenţie. Se va alerga exact pe direcţia vântului. Ridicarea 
voalurii este foarte rapidă, “A”-urile nu se slăbesc pentru mărirea vitezei aripii. Există riscul ca în 
faza de ridicare pilotul să fie tras înapoi şi să fie tractat de aripă. 
 
Decolarea cu vântul din spate 
 
Decolarea cu vântul din spate este o manevră riscantă. Cum am amintit mai sus, viteza de deco-
lare a parapantei faţă de aer este aproximativ 20-22 km/h. Dacă bate un vânt din spate relativ slab 
de 10 km/h în cursa de decolare viteza alergării trebuie să ajungă la 30-32 km/h. Un pilot echipat 
complect şi legat în seletă nu poate dezvolta asemenea viteză în condiţii de securitate. La vânt 
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slab, aproximativ laminar, viteza vântului va avea o componentă verticală orientată în jos, care 
îngreunează decolarea, iar la vânt mai puternic apar şi turbulenţe. 
 
 
 10.4 Alegerea vitezei de zbor 
 
 Pilotul reglează viteza parapantei cu ajutorul frânelor şi prin acţionarea acceleratorului. 
Regimul de viteză se alege în funcţie de scopul urmărit pe parcursul zborului. 
 
 
 

 
 
În figura 48 putem urmări regimurile de frânare la care se fac referiri în literatura de specialitate. 
Frânare 0% : parapanta atinge viteza maximă, care se poate mări prin acţionarea acceleratorului. 
La parapantele actuale viteza maximă se află în domeniul 9 – 14 m/s. 
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Frânare 25%: viteza se reduce la 9-10 m/s. La acest regim de frânare se obţine fineţea maximă,        
adică parapanta va parcurge distanţa maximă de la o înălţime dată. 
Frânare 50%: viteza scade la 4-6 m/s. Deoarece acest regim este asociat cu viteza minimă de 
coborâre, se aplică la zborul în curenţii ascendenţi. 
Frânare 75%: parapanta zboară la limita de angajare. Acest regim se foloseşte pentru pierdere 
de înălţime, de exemplu dacă sosim deasupra terenului de aterizare având înălţimea de zbor prea 
mare. 
Frânare 100%: parapanta se găseşte în limită de viteză cea ce duce la angajarea aripii. Se pierde 
portanţa şi din cauza lipsei vitezei orizontale voalura se goleşte. Creşte mult viteza de coborâre. 
Prin reducerea lentă a frânării la 70% de cele mai multe ori voalura se va regonfla şi se va 
stabiliza. Acest regim de frânare se foloseşte la aterizare pentru reducerea vitezei parapantei faţă 
de sol. 
 
 
 10.5 Executarea virajelor 
 
 Virajele se execută prin frânarea asimetrică a voalurii. În funcţie de regimul de frânare în 
timpul virării avem mai multe situaţii.  
Virare cu frânare 0%: se frânează numai o parte a aripii cu 30-50%. Din cauza vitezei mari 
raza de virare va fi relativ mare. Aripa se va înclina cu atât mai mult cu cât frânarea va fi mai 
accentuată. Ieşirea din viraj se va face prin slăbirea treptată a frânei. Dacă se menţine frânarea 
aripa va executa spirale cu pierdere semnificativă de înălţime. 
Virare cu frânare 50%: dacă se zboară cu frânare 50% şi o frână este acţionată suplimentar, 
aripa virează rapid, cu raza de virare mică şi cu înclinarea minimă a aripii. Această tehnică se 
utilizează la zborurile în spirală în ascendenţele termice.  
Virare cu frânare 75%: în acest caz aripa virează foarte rapid, fără înclinare. Partea frânată a 
aripii ajunge la limita de angajare, deci creşte mult viteza de coborâre. Pentru evitarea acestei 
situaţii frânele vor fi acţionate “în cruce”, adică, cu cât se trage mai mult o frână cu atâta se  
slăbeşte cealaltă. 
Virare cu frânare aproape de 100%: în acest caz partea frânată intră automat în angajare. 
Aripa se va învârti rapid în jurul axei de simetrie. Partea frânată se va învârti invers, adică spre 
bordul de fugă. Această situaţie este periculoasă, deoarece celulele care se învârt invers se golesc, 
iar stabilizarea voalurii necesită manevre rapide şi complicate. 
 
 
 10.6 Aterizarea 
    
 Aterizarea este manevra cea mai delicată pe parcursul unui zbor. Înainte de decolare pu-
tem analiza condiţiile startului “cu picioarele pe pământ”. În caz de dubii putem renunţa sau 
putem întrerupe startul. În schimb aterizarea este inevitabilă, indiferent de condiţii. Evaluarea 
condiţiilor de aterizare pe un teren necunoscut se face din zbor, cea ce cere multă experienţă din 
partea pilotului.  
 În figura 49 putem urmări fazele unei aterizări în condiţii normale. În apropierea terenului 
de aterizare, dacă înălţimea de zbor este prea mare se execută opturi, spirale sau viraje repetate cu 
frânare de 70%, până se coboară la 150 – 200 m (punctul “a”). De aici se zboară fără frânare 100 
– 150 m cu vântul din spate paralel cu latura mai lungă a terenului de aterizare. Se execută un 
viraj de 90 grade şi se zboară până în dreptul zonei de aterizare, după care virăm şi zburăm cu  
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vântul din faţă. Ne ridicăm 
din seletă şi ne pregătim să 
luăm contactul cu solul. În 
apropierea solului este bine 
să zburăm fără frânare, 
deoarece voalura este mai 
stabilă la turbulenţe la viteze 
mai mari. Când ajungem la 2 
– 3 m înălţime tragem 
uniform şi hotărât comenzile 
până la frânare 100%. 
Picioarele vor fi apropiate şi 
uşor îndoite. Acordaţi atenţie 
mare pentru evitarea pendu-
lării. Dacă am apreciat corect 
distanţele, în momentul în 
care atingem pământul cu 
picioarele viteza orizontală 
va fi nulă, sau foarte mică. 

Frânele nu se slăbesc după 
aterizare, altfel voalura cade în 
faţa pilotului. Dacă o frână se 
trage la maxim şi cealaltă este 
lăsată complect voalura cade 
lateral, spre partea frânată. 

Dacă în timpul aterizării observăm că înălţimea de zbor nu este suficientă pentru executarea 
turului complect de aterizare sau din contră, este prea mare, se pot aplica corecţii (figura 50) 
Stabilirea lungimilor tronsoanelor turului de aterizare depinde de mulţi factori, ca performanţele 
parapantei, experienţa pilotului, viteza vântului, configuraţia terenului etc.  
 În momentul contactului cu solul muşchii picioarelor trebuie să fie încordaţi şi picioarele 
să fie apropiate şi puţin îndoite. Astfel şocul va fi preluat de muşchi şi nu vor fi suprasolicitate 
încheieturile. În literature de specialitate apare şi un alt sfat: în momentul atingerii solului 
plămânii pilotului să fie plini cu aer. În caz de cădere aerul comprimat va lucra ca un arc 
pneumatic şi va amortiza şocul.  
 La viteza minimă de zbor viteza de coborâre este de 2 – 2,5 m/s. Dacă se frânează corect 
la aterizare viteza de coborâre creşte, dar nu va depăşi 3 – 3,5 m/s. Să ne reamintim formula 
spaţiului la căderea liberă în câmpul gravitaţional: 
 
                                               S = 0,05 x V x V unde S – spaţiul 
                                                                                    V- viteza  
 
Dacă introducem în formulă viteza de 3,5 m/s obţinem: 
 
    S = 0,05 x 3,5 x 3,5 = 0,6125 m 
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Deci viteza de coborâre de 3,5 m/s este viteza unui corp care cade liber de la o înălţime de 0,6 m. 
Şocul produs la asemenea viteze poate fi preluat uşor de către picioarele pilotului.  
Sunt situaţii în care aterizarea nu se execută în condiţii optime sau pur şi simplu se comit greşeli 
şi şocul va fi mult mai mare. În acest caz prin rostogolire (tehnica aterizării la paraşutişti) se pot 
evita accidentările mai grave. Această tehnică se poate exersa prin sărituri de la înălţimi mai mici 
la început, mărind treptat înălţimea până la 2 m.  
 
Aterizări în condiţii speciale 
 

Aterizări pe terenuri 
înclinate (pante) 
 
Dacă suntem obligaţi de 
împrejurări să aterizăm pe 
un teren cu înclinaţia mare 
(figura 51) să ţinem cont de 
următoarele: 
-aterizarea pe direcţia A 
prezintă pericolul lovirii 
violente cu solul 
-aterizarea pe direcţia B 
prezintă pericolul 
accidentării pilotului prin 
cădere şi rostogolire. 
-aterizarea pe direcţiile C 
sau D este cea mai sigură 
pentru situaţia ivită.  
 
 
 
 
 

 
 
 
Aterizarea pe apă 
 
Dacă pilotul căzut în apă este acoperit de voalură, şansele de supravieţuire sunt foarte mici. Se 
recomandă dezlegarea pilotului la o înălţime de câţiva metrii, şi căderea în apă fără voalură. 
Ajuns în apă pilotul trebuie să scape cât mai repede de seletă şi restul echipamentului. În cazul în 
care pilotul nu se poate dezlega deasupra nivelului apei, după contactul cu apa se eliberează 
comenzile. Astfel voalura depăşeşte pilotul şi cade în faţa lui, fără să-l acopere.  
 
Aterizarea în copaci 
 
Înainte de aterizarea într-un copac se trag frânele la maxim şi braţele se încrucişează pentru a 
proteja faţa pilotului. De cele mai multe ori voalura şi suspantele sunt agăţate de crengi şi pilotul  
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rămâne suspendat. Nu se desfac chingile seletei până nu ajungem la o creangă solidă pe care 
putem coborâ. Se recomandă piloţilor care execută zboruri deasupra pădurilor să fie echipaţi cu o 
cordelină de 8 – 10 m şi un cuţit (există şi cuţite speciale) cu care în caz de nevoie se pot tăia 
suspantele.  
 
Aterizarea pe vânt puternic 
 
La aterizarea pe vânt puternic există riscul să fim tractaţi pe sol, care poate provoca răniri grave. 
În asemenea situaţii, dacă seleta are carabiniere cu decuplare rapidă, este bine ca după aterizare să 
ne dezlegăm cât mai rapid de pe voalură. O altă metodă pentru evitarea tractării este frânarea 
asimetrică a voalurii, care va cădea lateral la sol. Dacă totuşi suntem tractaţi, prin scurtarea 
suspantelor (tragerea şi adunarea lor) de la bordul de fugă voalura se va culca la pământ. Pe vânt 
puternic riscul pendulării apare accentuat, deci atenţie mare cu frânele.  
 
 
 
 
 
 11. ZBORUL LA PANTĂ 
 

Cazul ideal pentru zborul la pantă este când vântul bate perpendicular pe pantă. Fileurile 
de aer urmăresc linia reliefului (figura 52). Viteza vântului (Vvant) se descompune după două 
direcţii. Componenta verticală (Vver) formează curenţi ascendenţi, denumite ascendenţe 
dinamice. Dacă viteza vântului depăşeşte o anumită valoare, componenta verticală va fi mai mare 
decât viteza de coborâre a parapantei ( aprox. 1,2 - 1,5 m) , deci parapanta în loc să coboare va 
urca cu diferenţa celor două viteze. Cu creşterea înălţimii scade componenta verticală a vântului, 
la un moment dat parapanta nu mai urcă. Dacă se menţine traiectoria în zona ascendentă 
parapanta se poate menţine în aer chiar ore întregi. Pe vânt slab se va zbura cu aripa frânată 50% 
pentru a obţine viteza cea mai mică de coborâre. 

Se patrulează în faţa pantei conform figurii 53. Întoarcerile se vor executa întotdeauna cu 
spatele la pantă (dinspre pantă), altfel vântul din spate (la virare) împinge parapanta spre pantă, 
existând pericolul lovirii cu solul, sau dacă înâlţimea este mai mare parapanta poate fi împinsă în 
spatele crestei unde existenţa turbulenţelor şi curenţilor descendenţi pun în pericol viaţa pilotului. 
Dacă sunt mai multe parapante care patrulează se foloseşte traiectoria din figura 54. Şi în acest 
caz întoarcerile se vor executa cu spatele la pantă.  
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Pe tronsoanele cu vânt lateral se va corecta direcţia de mers (deriva) . În figura 55 putem observa, 
că parapanta se va deplasa pe direcţia rezultantei vitezelor. Pentru păstrarea traiectoriei paralele 
cu creasta parapanta se va orienta cu un anumit unghi spre direcţia vântului, până rezultanta 
vitezelor devine paralelă cu linia crestei. Prin aceasta însă se reduce viteza de deplasare faţă de 
sol.  
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Cum am mai amintit, se va evita zona din spatele crestelor. Viteza vântului deasupra crestei este 
mult mai mare decât la altitudini mai mici. În figura 56 zona reprezentată cu culoarea galbenă va 
fi evitată. Dacă reuşim să urcăm deasupra zonei turbulente şi descendente putem trece linia 
crestei. 

 
 
12. ZBORUL TERMIC 
 

În capitolul 8.6 am făcut referiri la formarea curenţilor ascendenţi datorate încălzirii 
neuniforme a aerului în apropierea solului. Bula de aer cald, care se ridică cu viteze destul de 
mari (4 – 6 m/s) formează un curent ascendent care se face simţită până la altitudini relativ mari. 
În jurul curenţilor ascendenţide multe ori iau naştere şi curenţi descendenţi (figura 37). De multe 
ori curenţii ascendenţi nu sunt verticali din cauza vântului, care deviază direcţia lor. Diametrul 
curentului ascendent variază de la zeci de metrii până la sute de metrii. Viteza curentului creşte 
cu altitudinea, iar viteza nu este constantă nici în interiorul curentului ascendent, în zona centrală 
viteza se poate dubla faţă de zonele marginale. Din cauza diferenţelor de viteze în interiorul as-
cendenţelor apar turbulenţe, denumite turbulenţe termice. 
 Localizarea ascendenţelor termice invizibile este mai dificilă decât recunoaşterea ascen-
denţelor dinamice. Apariţia norilor cumulus, urmărirea structurii solului, direcţia şi intensitatea 
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vântului dau indicii asupra existenţei şi locul ascendenţelor termice. Cu ajutorul curenţilor 
ascendenţi se pot efectua zboruri de distanţă (figura 57). 
 

În figură am prezentat schematic principiul zborului termic. Cifrele reprezintă intensitatea ac-
ţionării frânelor. În zonele fără curenţi ascendenţi sau descendenţi vom zbura cu aripa frânată 
25% (fineţea maximă). În zonele cu ascendenţe frânele sunt acţionate 50% pentru a obţine viteza 
de coborâre minimă. Traversarea curenţilor descendenţi se realizează fără acţionarea frânelor, cu 
viteza maximă, pentru a sta cât mai puţin timp în zona cu pierderi mari de înălţime. 
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La intrarea în termică aripa rămâne în urmă, datorită ascendenţei, după care are tendinţa 
să ajungă în faţa pilotului. Prin frânarea aripii se elimină oscilaţiile neplăcute şi câteodată chiar 
periculoase (figura 58).  

La ieşirea din termică aripa depăşeşte pilotul după care, datorită pendulării pilotului, ră-
mâne în urmă (figura 59). La rămânerea aripii în urmă creşte unghiul de incidenţă, care poate 
depăşi incidenţa critică. Dacă ieşim din termică cu aripa frânată nu se mai produce pendularea. 
 
 

 
 
 Spiralând într-o termică parapantistul trebuie să fie atent la plafonul de nori. În apropierea 
norilor curenţii ascendenţi sunt foarte intenşi. O parapantă intrată în ”aspiraţia ” norilor are prea 
puţine şanse să scape, eventual doar prin aplicarea unei tehnici de coborâre rapidă. Zborul în inte-
riorul norilor prezintă multe pericole: turbulenţe violente, lipsă de vizibilitate, se umezeşte 
voalura, ascendenţe şi descendenţe mari. Dealtfel reglementările actuale nu permit zborul fără 
vizibilitate cu parapanta. 
 
 
 13. SITUAŢII ANORMALE DE ZBOR 
 
În timpul zborului sunt situaţii în care datorită unor greşeli de pilotare sau turbulenţelor apar fe-
nomene care crează situaţii periculoase. Recunoaşterea din timp a situaţiei şi executarea unor ma-
nevre adecvate asigură evitarea accidentelor, uneori fatale. 
 
 Început de angajare 
 
Dacă voalura zboară la viteza minimă de zbor (frânare 100%) orice  scădere de viteză duce la an-
gajarea aripii. Simptomele începutului de angajare sunt “liniştea” în jurul pilotului, adică nu se 
mai aude huruitul aerului, şi creşterea vitezei de coborâre. Cauzele începutului de angajare: 

- coborârea involuntară a braţelor şi supratensionarea frânelor (mai ales la începători) în 
timpul zborului. 

- incidenţa aripii depăşeşte incidenţa critică, de exemplu la intrarea într-o ascendenţă 
sau la acţionarea bruscă a comenzilor.    
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- la aripile cu care se decolează cu o frânare uşoară după decolare nu se măreşte viteza 
prin slăbirea frânelor.   

 
Angajarea totală 

 
Dacă viteza scade sub viteza minimă de zbor aripa intră în angajare totală (dacă se zboară câteva 
secunde cu frânare 100%). Din cauza vitezei mici sau chiar nule celulele se golesc de aer, voalura 
se desumflă. Aripa deformată nu mai asigură portanţa şi creşte foarte mult viteza de coborâre. 
Aripa are tendinţa să depăşească pilotul şi produce balansări destul de ample. În cazuri extreme 
poate trece pe lângă pilot sau pilotul să cadă în voalură. 
Se eliberează comenzile şi aripa se va gonfla din nou. În cazul angajării totale pilotul trebuie să 
reacţioneze rapid, chiar în faza de început, deoarece mai târziu situţia se agravează prin viteza 
mare de coborâre, voalura instabilă şi deformată şi pericolul trecerii suspantelor deasupra aripii.   
 
 Angajarea dinamică 
 
Angajarea dinamică se produce din cauza creşterii incidenţei la viteze normale de zbor. La 
intrarea în termică sau la o frânare bruscă pilotul depăşeşete voalura (pendulează în faţă) care se 
înclină spre spate. Astfel unghiul de incidenţă poate depăşi incidenţa critică. Creşte substanţial 
rezistenţa la înaintare, implicit scade viteza şi se reduce mult portanţa.Se produc oscilaţii ample 
cu pierdere mare de înălţime. Pentru a reveni la zborul stabil vor fi acţionate frânele cu 75%. 
 
 
 Închiderea voalurii 
 
În condiţii de turbulenţe intense bordul de atac se poate deforma şi celulele se golesc de aer. 
Voalura închisă nu mai asigură portanţa, viteza de coborâre va fi mare, iar dacă închiderea este 
asimetrică aripa se va roti sau va intra în spirală. Parapantele de performanţă sunt mai sensibile la 
turbulenţe decât parapantele de şcoală. 
La închiderea simetrică, prin pompare cu comenzile bordul de atac se va ridica, creşte incidenţa 
aripii şi celulele se vor gonfla. Pierderea de înălţime este considerabilă. La înălţimi mici se vor 
evita zonele turbulente, deoarece există pericolul lovirii cu solul înainte de gonflarea şi stabiliza-
rea aripii. 
La închiderile asimetrice prima dată se elimină rotirea aripii prin frânarea părţii gonflate. Se reco-
mandă şi deplasarea centrului de greutate spre partea rămasă deschisă. Manevra următoare va fi 
pomparea părţii închise până la gonflarea celulelor golite.  
 
 Ruperea sau scăparea comenzilor 
 
Dacă firele comenzilor se rup, se blochează prin răsucirea pe suspante sau pur şi simplu sunt scă-
pate din mâini parapanta se poate ghida prin tragerea elevatoarelor. Cel mai mare efect se obţine 
prin tragerea elevatoarelor din spate. Acţionarea prea amplă a elevatoarelor poate provoca 
angajarea aripii.  
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 Spirala negativă (vria) 
 
Efectuarea virajelor strâmte la viteze mici 
de zbor duce la angajarea capătului aripii 
dinspre centrul virajului. Aripa se va roti în 
jurul axei verticale. Deoarece o  parte a 
voalurii se roteşte cu bordul de fugă spre 
faţă celulele se vor goli (figura 60). Pilotul 
se roteşte în jurul centrului de greutate. În 
faza de început prin eliberarea frânelor 
aripa iese din spirala negativă, dar dacă 
viteza de rotire este mare, trebuie 
provocată angajarea totală a aripii, după 
care se va încerca gonflarea prin pompare 
şi stabilizarea voalurii. Vria provocată 
voluntar este un element de acrobaţie cu 
denumirea de “elicopterul”. 
 
 
 Angajarea paraşutată 
 
Nu s-a ajuns încă la o părere comună (în 
literatura de specialitate) privind feno-
menul producerii angajării paraşutate. 
Voalura complect gonflată nu mai 
înaintează şi coboară cu o viteză destul de 
mare ( aproximativ 6m/s). Din cauza 
vitezei mici de înaintare se poate observa 

lipsa de presiune în celule (deformări). Comenzile sunt ineficiente. Mai demult se recomanda 
provocarea intrării aripii într-un viraj strâmt prin înfăşurarea firului unei comenzi pe mână 
(pentru scurtarea firului) şi tragerea la maxim. După unii autori de specialitate această manevră 
nu se recomandă, deoarece există pericolul de a intra într-o spirală negativă (vrie). Pentru a ieşi 
dintr-o angajare paraşutată se va accelera aripa prin împingerea spre faţă a A-urilor (până se 
scurtează cu aproximativ 7cm) sau prin acţionarea acceleratorului cam la jumătate. Dacă 
angajarea paraşutată are loc la înălţime mică (sub 20-25m) se recomandă dirijarea aripii prin 
mutarea centrului de greutate (înclinarea pilotului în seletă) şi aterizarea paraşutată. Contactul cu 
solul va fi destul de violent. Aterizarea prin rostogolirea pilotului (stil paraşutist) reduce mult 
pericolul accidentării. 
 
 
 14. TEHNICI DE COBORÂRE RAPIDĂ 
 
 Sunt situaţii în care trebuie să obţinem viteze de coborâre mai mari decât vitezele de cobo-
râre ale aripii la diferite regimuri de zbor. De exemplu la atingerea plafonului de nori, unde as-
cendenţele sunt mari, la apropierea unei furtuni, dacă suntem prea sus deasupra zonei de aterizare 
etc. suntem nevoiţi să coborâm cât mai repede. 
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 Angajarea cu B-urile 
 
Pentru execuţia angajării cu B-urile parapanta trebuie să dispună din construcţie de cel puţin trei 
perechi de elevatoare. Se ţin în mâini elevatoarele B-urilor la nivelul carabinierei suspantelor, şi  

se trag constant şi energic până apro-
ximativ la nivelul capului. La faza iniţială 
forţa de rezistenţă este mai mare. Tracţi-
onarea va fi simetrică altfel voalura se poa-
te roti. Dacă din cauza turbulenţelor se 
produce rotirea voalurii, se va coriga prin 
tragerea suplimentară a elevatorului cores-
punzător. Deasupra aripii se formează vâr-
tejuri care reduc considerabil portanţa 
(figura 61 ).Viteza de coborâre poate depă-
şi 10m/s. Ieşirea din angajare se face prin 
slăbirea rapidă şi eliberarea elevatoarelor 
trase. Sunt voaluri care prezintă tendinţa 
depăşirii pilotului, în acest caz se va frâna 
puţin. Din cauza vitezei mici de înaintare 
unele aripi intră în angajare paraşutată, din 
care se poate ieşi prin împingerea A-urilor 
spre faţă sau acţionarea acceleratorului. 

 
 
 Urechile mari 
 
Este o tehnică de coborâre rapidă fără reducerea vitezei de înaintare. Deoarece prin închiderea 
urechilor se măreşte încărcarea pe suprafaţa aripii creşte stabilitatea la închideri şi turbulenţe. Se 
trag A-urile care duc la capetele aripii (una sau două perechi de suspante). În momentul în care 
incidenţa capetelor devine negativă celulele se golesc şi urechile se deformează spre spate. În 
afară de faptul că fileurile de aer din jurul urechilor produc un zgomot specific aripa se comportă 
normal şi rămâne stabilă. Metoda asigură o viteză de coborâre de aproximativ 4 m/s. Direcţia se 
poate controla prin deplasarea centrului de greutate, deoarece mâinile pilotului ţin suspantele. 
 
  
 Potcoava sau rozeta frontală  
 
Se realizează prin tragerea A-urilor din mijloc. Aripa se deformează, ia forma unei potcoave dar 
rămâne stabilă deasupra pilotului. Viteza de coborâre este între 5 - 8 m/s. Pentru redresarea aripii 
se eliberează rapid suspantele trase. Majoritatea voalurilor necesită o uşoară frânare, altfel 
depăşesc pilotul şi se produce balansarea. La parapantele actuale această tehnică de coborâre nu 
prea mai prezintă interes, rozeta frontală devine un element de acrobaţie. 
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 Spirala de coborâre 
 
Această metodă asigură viteza cea mai mare de coborâre. Se virază din ce în ce mai strâmt până 
corpul pilotului este “centrifugat”. Aripa se înclină mult, viteza de coborâre poate depăşi 12 m/s. 
Corpul pilotului este foarte solicitat la această manevră, se poate ajunge până la leşin, deoarece 
datorită forţei centrifuge sângele coboară în picioare. Revenirea la zborul normal se face prin 
eliberarea progresivă a comenzii interioare. 
 
 
 15. REGULI DE CIRCULAŢIE ÎN AER 
 
Sunt zone de zbor unde spaţiul aerian este folosit simultan de către mai multe parapante. Pentru 
evitarea accidentelor au fost elaborate reguli de acordare de prioritate. Regulile de circulaţie în 
spaţiul aerian se bazează pe opt principii. 
 1. În traficul aerian trebuie să te comporţi defensiv, adică oricând să fii capabil (şi dis-
pus) să renunţi la prioritate pentru evitarea unor accidente. 
 2. În spaţiul aerian să fii atent şi să ţii cont de manevrele făcute de ceilalţi piloţi. 
 3. Aparatele de zbor cu echipaj au drepturi egale, adică indiferent de categoria apara-
tului de zbor (parapantă, deltaplan, avion ultrauşor etc.) regulile de prioritate şi de circulaţie sunt 
obligatorii. 
 -   când se întâlnesc două aparate de zbor fiecare trebuie să-l ocolească pe celălalt deviind 
spre dreapta (figura 62a), exceptând cazurile în care această deviere este împiedicată. De exemplu 
la zborul dinamic la pantă aparatul care zboară cu planul drept (sau cu partea dreapta) spre pantă 
nu poate executa devierea spre dreapta deoarece există riscul ciocnirii cu panta figura 62b). 
 

 
- aparatele de zbor care decolează sau aterizează au prioritate. 
- aparatele de zbor care execută spirale în ascendenţe termice au prioritate faţă de 

aparatele care zboară în linie dreaptă (figura 63a). 
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- la intrarea în termică se va spirala în sensul dat de primul aparat de zbor care 
foloseşte ascendenţa (figura 63b). Aparatul cu viteza de urcare mai mare are 
prioritate faţă de aparatele care urcă mai lent. Trebuie să fim foarte atenţi, fiindcă 
fiecare aparat are o zonă asupra căreia nu are vizibilitate ( figura 64 – zona gri). 

- în cazul traiectoriilor încrucişate se va acorda prioritatea de dreapta (ca în circulaţia 
rutieră) 
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4. Depăşirile se execută cu devierea traiectoriei spre dreapta (figura 65). Dacă configuraţia 
terenului nu permite devierea spre dreapta, nu se va executa depăşirea. 
 

 
 

5. La aterizare se va executa turul de pistă, de obicei în sensul contrar acelor de ceasornic, 
dar sunt situaţii când sunt alte dispoziţii care reglementează utilizarea terenului de 
aterizare. 
Această regulă trebuie respectată în zonele aglomerate. În situaţiile în care în zonă se află un 
singur parapantist (de exemplu la aterizarea după un zbor de distanţă) fiecare aterizează cum 
poate.  

6. Se interzice decolarea dacă există posibilitatea ciocnirii cu un alt aparat de zbor. 
În capitolul 10.2 am specificat punctual verificările efectuate de pilot înainte de decolare. 
Printre altele, înainte de decolare se verifică dacă spaţiul aerian din zona locului de start este 
liber. 

7. Au prioritate aparatele de zbor la care în urma unui incident a fost afectată vizibil 
manevrabilitatea. 
De exemplu, o parapantă la care s-a rupt un fir de comandă trebuie ocolită de ceilalţi piloţi. 
Baloanele (cu heliu sau aer cald) au prioritate deoarece pilotul nu poate schimba direcţia de 
mers. 

8. Manevrele executate la întâlnirea aparatelor de zbor trebuie să fie clare pentru evitarea 
confuziilor. 
De exemplu la întâlnirea a două aparate de zbor, cel care are obligaţia să acorde prioritate, va 
executa manevrele din timp şi astfel încât să fie clară tendinţa de acordare a priorităţii. 
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16. ÎNTREŢINEREA, VERIFICAREA SI REPARAREA ECHIPAMENTULUI 
 
Perioada de utilizare a unei parapante depinde foarte mult de respectarea regulilor de între-

ţinere, de depozitare, precum de calitatea reparaţiilor. 
 
Pliajul voalurii 
 
Dacă producătorul nu specifică o altă modalitate de pliaj în manualul de utilizare vom 

proceda în felul următor (figura 66): 
- se întinde voalura cu extradosul în jos 
- se curăţă de resturile vegetale (iarbă, crenguţe etc.), de pământ (nisip, pietre) şi de 

gândaci. Periodic se va goli de impurităţi şi interiorul aripii. 
- se adună suspantele (descâlcite) şi elevatoarele se aşează pe bordul de fugă în zona 

centrală 
- capetele vor fi pliate până la linia mediană a aripii 
- operaţia se repetă până obţinem o lăţime egală cu înălţimea sacului de protecţie. 
- se înfăşoară voalura începând de la bordul de fugă 
- se introduce în sacul de protecţie  
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Transportul echipamentului 
 
Echipamentul se transportă în rucsacul special, departe de surse de căldură şi vapori de di-

zolvanţi (de exemplu o canistră de benzină). Nu se vor aşeza obiecte grele deasupra rucsacului de 
transport. 

 
 
Păstrarea echipamentului 

 
 Echipamentul se depozitează în încăperi uscate, răcoroase şi ventilate. Dacă parapanta nu 
este utilizată pe o perioadă mai mare se recomandă scoaterea voalurii din sac. 
  
 
 
 
 Verificarea, repararea şi întreţinerea echipamentului 
 
 Pe lângă verificarea obligatorie impusă de reglementările actuale se verifică periodic 
starea echipamentului. În cadrul verificării oficiale se folosesc aparate de măsurare pentru 
determinarea porozităţii materialului, rezistenţa la rupere a suspantelor şi lungimea suspantelor. 
Deţinătorul parapantei va verifica vizual următoarele elemente: 

- starea cusăturilor 
- rupturi şi fisuri ale materialului voalurii 
- fixarea suspantelor pe voalură 
- integritatea suspantelor şi elevatoarelor 
- starea carabinierelor şi elementelor de fixare 
- starea şi reglajul comenzilor 
- starea elementelor seletei 

Defecţiunile materialului voalurii (găuri sau fisuri mici) se remediază cu o bandă autoadezivă 
specială. Rupturile mai mari sau elevatoarele şi suspantele se repară în ateliere de specialitate. 
 Curăţirea aripii se face cu un burete cu apă călduţă fără detergenţi. Pentru scoaterea 
petelor de grăsime sau ulei putem utiliza în concentraţie mică un detergent mai puţin agresiv. În 
toate cazurile se vor respecta indicaţiile producătorului.  
 Radiaţiile UV sunt dăunătoare pentru materialul voalurii. Dacă observăm apariţia unor 
pete decolorate se va verifica porozitatea materialului. Pe teren, când nu se zboară sau pentru 
uscarea materialului udat aripa se ţine la umbră.  
 Prin uzura materialului voalurii creşte porozitatea. Primul semn pentru un pilot 
experimentat este scăderea fineţei, iar în situaţii extreme apare tot mai des angajarea paraşutată. 
În asemenea situaţii se va verifica porozitatea cu o aparatură specială. Un asemenea aparat se 
poate construi şi prin mijloace simple. Cu aparatul descris în continuare se determină porozitatea 
prin metoda JDC folosită de DHV. Metoda se bazează pe măsurarea intervalului de timp în 
secunde în care trece o cantitate de 250 ml aer printr-o suprafaţă de 38,5 cmp la o depresiune de 
10 mbari.  
In figura 67 am prezentat principiul de funcţionare al aparatului şi metoda de măsurare. Aparatul 
este construit dintr-un tub cilindric transparent cu aria secţiunii de 38,5 cmp ( Dint = 7cm) şi cu 
două repere care delimitează un volum de 250 ml, şi dintr-un vas cilindric transparent. Mai avem 
nevoie de o riglă şi de un cronometru. 
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Metoda de măsurare: 
- se introduce tubul transparent în vasul umplut cu apă. Se fixează materialul voalurii pe 

capătul tubului (a). 
- se ridică tubul până obţinem o diferenţă de nivel de 100 mm între cele două nivele de 

apă (b). Prin ridicarea treptată a tubului se menţine constantă această diferenţă de 
nivel. 

- în momentul în care reperul 0 ajunge la nivelul apei începem cronometrarea (c). 
- în momentul în care reperul de 250 ml ajunge la nivelul apei oprim cronometrul (d). 

 

 
 

În funcţie de timpul cronometrat putem evalua starea materialului, conform tabelului 
alăturat: 
 
 

Timp (s) Starea materialului 
> 200 voalură nouă, în stare perfectă 

70 - 200 stare bună 
25 - 70 uzură 
18 - 25 uzură avansată 

< 18 uzură peste limita admisă 
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17. INSTRUMENTE DE “BORD” ŞI ALTE APARATE DE MĂSURARE 
 

 La început  parapantiştii nu au folosit mijloace de măsurare. Trecerea de la zborul dinamic 
la zborul termic a atras după sine apariţia instrumentelor de bord. 
 Variometrul măsoară viteza de urcare sau de coborâre în m/s. Funcţionarea variometrelor 
se bazează pe variaţia presiunii atmosferice cu altitudinea. Aparatul conţine o capsulă vacumatică 
care prin intermediul unui traductor transmite semnale (de cele mai multe ori electrice) la un 
dispozitiv de procesare şi afişare. Majoritatea variometrelor emit şi un semnal acustic. La urcare 
sunetul emis este intermitent, frecvenţa de întrerupere este proproţională cu viteza de urcare, iar 
la coborâre sunetul este continu dar frecvenţa scade cu creşterea vitezei de coborâre. Sunt 
variometre care nici nu afişează valorile vitezei, au doar semnalizare sonoră. 
 Altimetrul este de fapt un barometru care în loc de presiunea atmosferică indică 
altitudinea. Piesa principală este o capsulă vacumatică. Deoarece presiunea atmosferică este 
variabilă, altimetrul trebuie setat înainte de fiecare zbor. Altimetrul se poate seta în două moduri: 

- QFE: adică altimetrul se pune la zero înainte de decolare, deci pe parcursul zborului 
aparatul va indica altitudinea faţă de locul de start (altitudinea relativă). 

- QNH: adică altimetrul se reglează la altitudinea locului de decolare, deci pe parcursul 
zborului aparatul va indica altitudinea faţă de nivelul mării (altitudinea absolută). 

De cele mai multe ori variometrul şi altimetrul se montează într-o singură carcasă (figura 68) 
 

 
 Anemometrul măsoară viteza vântului sau viteza de zbor prin intermediul unui rotor 
echipat cu palete sau cupe (figura 69), care trimite un semnal electric, proproţional cu viteza 
aerului, la un circuit de procesare şi afişare. Dacă se utilizează ca vitezometru se va orienta spre 
direcţia de deplasare. Sunt anemometre care emit un semnal acustic de avertizare dacă viteza se 
apropie de viteza de angajare. Un alt tip de anemometru are ca indicator un piston care obturează 
o secţiune variabilă (fotografia din mijloc). 
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 Termometrul 

(Thermo Snoopy) este 
un termometru electro-
nic foarte sensibil care 
emite un semnal acustic 
la schimbarea tempera-
turii. La intrarea într-o 
termică semnalizează 
existenţa declanşării 
termice înaintea vario-
metrului.  
 Busola este 
instrumentul principal 
al navigaţiei clasice. 
Principiul de funcţio-
nare se bazează pe in-
teracţiunea dintre câm-
pul magnetic al Pămân-
tului şi câmpul magne-
tic al unui ac. În aviaţie 

se utilizează busola sferică, care funcţionează corect în orice poziţie.   
 GPS este sistemul cel mai avansat de navigare, care cu ajutorul unor sateliţi stabileşte în 
orice moment coordonatele utilizatorului, viteza şi direcţia de deplasare. În literatura de speciali-
tate se găsesc multe informaţii despre aceste sisteme.  
 Mâneca de vânt, chiar dacă nu este un aparat de măsurare propriu zis, este un dispozitiv 
foarte util pentru determinarea direcţiei şi intensităţii vântului (figura 70). 
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 O panglică uşoară fixată pe un băţ mai lung poate înlocui cu succes mâneca de vânt. Sunt 
parapantişti care susţin că un sul de hârtie igienică nu poate lipsi din rucsacul de transport. O bu-
cată de hârtie igienică legată pe o creangă indică direcţia vântului. 
 
 
 18. ECHIPAMENTUL INDIVIDUAL 
 
 Îmbrăcămintea  
 Deoarece parapanta nu are cabină, îmbrăcămintea are rolul să-l protejeze pe pilot de frig şi 
de intemperii precum trebuie să asigure protecţia corpului la contactul cu solul sau cu vegetaţia. 
Un combinezon suficient de larg (pentru a permite îmbrăcarea unor haine calde), dintr-un 
material care “respiră”, cu întărituri în zonele solicitate mecanic statisface cerinţele de mai sus.  
 
 Mănuşile 
 Mănuşile protejează mâinile pilotului de frig şi reduc posibilitatea accidentărilor în cazul 
contactului cu solul sau cu vegetaţia. Vara, chiar dacă este cald se recomandă purtarea unor 
mănuşi care să asigure protecţia mecanică a mâinilor. Mănuşile de iarnă trebuie să fie căptuşite şi 
cu mâneca suficient de lungă, prevăzută cu elastic sau un sistem de strângere. 
 
 Încălţămintea 
 La parapantă picioarele pilotului înlocuiesc trenul de aterizare. Încălţămintea pilotului 
trebuie să asigure exact cerinţele impuse şi anvelopelor trenurilor de aterizare: să amortizeze 
şocurile, să aibe aderenţă bună şi să preia şocurile laterale fără să suprasolicite piciorul pilotului. 
Se recomandă folosirea bocancilor cu şiret care asigură şi deplasarea pilotului pe terenuri 
accidentate. Nu se recomandă bocancii cu cleme la care există riscul agăţării suspantelor.  
 
 Casca de protecţie 
 Casca trebuie să fie uşoară, comodă şi să asigure un câmp vizibil cât mai mare, totodată să 
nu obtureze urechile pilotului, care în lipsa vitezometrului trebuie să asculte zgomotele generate 
de vânt. Căştile de protecţie trebuie să satisfacă prescripţiile impuse căştilor de motociclism. 
 
 Ochelarii de protecţie 
 Se recomandă folosirea ochelarilor cu lentile colorate, fixate bine pe capul pilotului şi 
bine ventilate pentru evitarea aburirii. 
 
 Briceagul 
 În situaţia aterizărilor în copaci sau în apă apare necesitatea tăierii suspantelor. Problema 
se poate rezolva cu un briceag sau cu ajutorul cuţitului conceput special pentru tăierea 
suspantelor. 
 
 Trusa de prim ajutor 
 O trusă de prim ajutor trebuie să conţină materialele necesare pentru acordarea primului 
ajutor în caz de accidente. Pentru situaţiile normale (ieşiri de o zi) trusa de prim ajutor va conţine: 
faşă, leocoplast, pansamente sterile, o soluţie pentru îngrijirea rănilor (ex. tinctură de iod) , o 
foarfecă şi eventual câteva medicamente la care se cunoaşte exact modul de administrare. 
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19. REZERVA (PARAŞUTA DE SALVARE) 
 
 19.1 Prezentare generală 
 
 Actual se cunosc trei tipuri de paraşute folosite ca paraşute de salvare: 

- paraşuta rotundă cu sau fără suspantă centrală (figura 72) 
- paraşuta tip Rogallo (figura 73) 
- paraşuta aripă (asemănătoare cu voalura parapantei) 
O altă clasificare se poate face după modalitatea de deschidere a paraşutelor: 
-    deschidere manuală prin aruncarea paraşutei 
-    deschidere asistată (nu automată, declanşarea sistemului este comandată de pilot) 

Cele mai răspândite paraşute sunt paraşutele rotunde cu suspantă centrală cu deschidere manuală. 
Acestea sunt uşoare, au timpul de deschidere mic şi asigură o viteză de coborâre de 5-6 m/s.  
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Testele DHV limitează viteza maximă admisă la coborâre la 6,8 m/s. Acestă viteză echivalează 
cu o cădere liberă de la 2,38 m înălţime ( aproximativ etajul 1 la un bloc). Faţă de viteza de co-
borâre a parapantei în situaţii normale această viteză este foarte mare. Pentru evitarea acciden-
tărilor piloţii de parapantă trebuie să stăpânească tehnica de aterizare prin rostogolire a paraşu-
tiştilor prin care se consumă energia cinetică a corpului. Să nu uităm, cu paraşuta de salvare nu se 
execută salturi de plăcere, ci are rolul, ca în cazuri extreme să salveze viaţa pilotului. 
 În cazul unor situaţii periculoase pilotul trebuie să ia o decizie vitală: să utilizeze sau nu 
paraşuta de salvare? Ca regulă generală putem spune: dacă înălţimea de zbor permite, trebuie să 
executăm toate manevrele pentru redresarea voalurii parapantei, fiindcă o coborâre cu o para-
pantă, chiar puţin compromisă, este mult mai sigură decât deschiderea rezervei. 
 Iată câteva situaţii în care trebuie utilizată rezerva: 

- avarierea echipamentului (ruperea suspantelor, ruperea voalurii, ruperea sistemelor de 
susţinere, etc). Decizia va fi luată în funcţie de gradul de avariere. 

- ciocniri cu o altă parapantă sau alte aparate de zbor  
- autorotaţie necontrolabilă la altitudine mică 
- incidente de zbor (închideri, coborâri paraşutate, etc) la înălţimi mici. 

Rezerva deschisă la înălţime mică, chiar dacă nu se deschide complect reduce violenţa impactului 
cu solul.  
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 Pe lângă paraşutele de salvare cu deschidere manuală sunt în folosinţă rezerve şi cu alte 
tipuri de deschidere. Există modele la care voalura principală este extrasă din container de o 
paraşută mică, aruncată prin intermediul unor arcuri. Alte sisteme realizează extragerea voalurii 
cu aer comprimat sau cu ajutorul unei rachete pirotehnice.  
 
 19.2. Funcţionarea paraşutei de salvare 
 
 În continuare prezentăm funcţionarea paraşutei rotunde cu deschidere manuală. Pentru a 
înţelege funcţionarea în figura 74 prezentăm schematic pliajul rezervei. Precizez, că este vorba de 
o schemă de principiu, pliajul paraşutelor se execută conform instrucţiunilor producătorilor.  
 

 
 
Orice neglijenţă a pliajului poate influenţa negativ funcţionarea paraşutei, cu urmări grave. 
Paraşuta trebuie pliată doar de persoane specializate şi autorizate. Paraşuta pliată este introdusă 
într-o husă cu bordul de atac spre capacul husei, iar suspantele sunt fixate prin intermediul unor 
inele elastice care fixează şi capacul husei. Tot ansamblul este introdus într-o husă exterioară de 
protecţie (container) care este fixată pe seletă. O fâşie de scai asigură menţinerea capacului 
containerului în poziţia închisă.Containerul se poate prinde pe seletă în mai multe poziţii: pe 
partea frontală, laterală sau în spate. Rezerva se leagă la seletă prin intermediul chingii de fixare. 



75 

 Pentru deschiderea rezervei pilotul trage de bucla extractoare (figura 75). Capacul 
containerului exterior se deschide şi iese husa interioară cu rezerva pliată în interior. Pilotul 
aruncă energic rezerva. Suspantele ies din inele elastice de fixare şi se deschide capacul husei. 
După întinderea suspantelor curentul de aer intră sub voalura paraşutei, care se deschide şi prin 
rezistenţa sa aerodinamică asigură o viteză de coborâre constantă de 5-7 m/s. Timpul de 
deschidere este de aproximativ 2-3s. După deschiderea rezervei, dacă altitudinea permite, se 
strânge voalura parapantei pentru evitarea balansului şi a coborârii în “V”. Dacă nu mai este timp 
suficient pentru strângerea voalurii, se recomandă concentrarea atenţiei asupra aterizării pentru a 
asigura contactul cel mai favorabil cu solul.  
 Orificiul de scurgere din centrul voalurii măreşte puţin viteza de coborâre (scade suprafaţa 
activă) dar reduce considerabil oscilaţiile paraşutei. 
 Se recomandă participarea piloţilor la cursuri şi la antrenamente la care să înveţe şi să 
exerseze aruncarea rezervei.  
 

 
 
 

19.3 Întreţinerea paraşutei de salvare 
 
 La întreţinerea paraşutelor de salvare sunt valabile regulile prezentate în capitolul 16. 
Odată pe an rezerva trebuie desfăcută şi verificată, după care se pliază de către o persoană 
autorizată. Periodic se va deschide capacul containerului exterior pentru a evita blocarea scaiului. 
 
 
 20. REGLEMENTĂRI 
 

Activitatea aeronautică în România este coordonată direct sau prin delegare de 
competenţă de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. Un astfel de 
organism de specialitate delegat este Aeroclubul României.  

Parapanta este încadrată în categoria planoarelor ultrauşoare. Conform legislaţiei române 
piloţii de parapantă trebuie să posede o licenţă de zbor emisă de Aeroclubul României, să zboare 
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cu aripi înregistrate la Aeroclubul României şi să anunţe zborurile la serviciul trafic al 
Aeroclubului României.  

 
 
Legislaţie utilă 
 

CODUL AERIAN  
aprobat prin OG nr. 29 din 1997, Modificat şi aprobat prin Legea nr. 399 din 2005 
ORDIN   Nr. 1219  
din 29 august 2002 privind certificarea unor categorii de tehnicã aeronauticã si autorizarea 
Aeroclubului României pentru atestarea unor categorii de personal aeronautic civil navigant. 
HOTARAREA GUVERNULUI nr. 1172  
din 02.10.2003 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborului cu aeronave civile şi de stat 
în spaţiul aerian naţional. 
 
 
 21. ACCIDENTE, PRIM AJUTOR 
 
 Zborul cu parapanta este un sport periculos. Accidentările nu sunt mai frecvente faţă de  
alte sporturi considerate „periculoase”, dar, fiind vorba de un sport aviatic, sunt mult mai grave. 
Cauzele accidentelor se pot încadra în trei categorii mari: 

- condiţii meteorologice nefavorabile 
- greşeli de pilotare 
- avarierea echipamentului 
Condiţiile meteorologice nefavorabile cauzează cele mai multe accidente. Mulţi piloţi 

decolează în situaţii meteo care depăşesc nivelul lor de pregătire. Însă foarte rar se întâmplă ca 
vântul să-şi schimbe brusc direcţia sau intensitatea, fără semne prealabile. Deci, zborul în 
asemenea situaţii este pe undeva tot o greşeală de pilotare. Este foarte greu, după ce ai parcurs 
sute de km cu maşina şi ai urcat pe jos o oră până la locul de decolare, să renunţi la decolare din 
cauza vântului lateral cu rafale, mai ales dacă vezi câteva parapante în aer. O zicală de 
“parapantişti” spune: e mai bine să-ţi pare rău de pe pământ, de ce nu eşti în aer, decât să-ţi pare 
rău în aer, de ce nu eşti pe pământ.  

Greşelile cele mai frecvente de pilotare cauzează accidente la decolare şi la aterizare. 
Un studiu efectuat în Austria subliniază cele afirmate mai sus. În anul respectiv 44 de accidente  
s-au produs din cauza condiţiilor meteo, 27 la aterizare, 17 la decolare şi 16 incidente au avut loc 
din cauza greşelilor de pilotare în timpul zborului. 

Avarierea echipamentului este o situaţie foarte rară, chiar şi la noi, unde se zboară şi cu 
echipamente din “epoca de piatră” . 

În figura 76 am prezentat procentual frecvenţa rănirilor în urma accidentelor de parapantă. 
Cel mai vulnerabil punct este “trenul de aterizare”, adică rănirile cele mai frecvente sunt la 
picioare. Aceste răniri, chiar dacă nu reprezintă pericole prea mari sunt neplăcute şi recuperarea 
este de lungă durată.  

În concluzie putem afirma, că riscul accidentelor nu se poate elimina complect. Acest risc 
depinde de trei factori: nivelul de pregătire, experienţa şi norocul pilotului. Primii doi factori se 
pot îmbunătăţii prin studiu şi multe antrenamente, iar al treilea ... 
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Primul ajutor 
 
Primul ajutor în accidente reprezintă un complex de măsuri de urgenţă, care se aplică înaintea in-
tervenţiei cadrelor medicale de specialitate. Organizarea primului ajutor are o importanţă deose-
bită pentru salvarea accidentaţilor şi pentru minimalizarea efectelor accidentului. 
O condiţie obligatorie este creearea unui climat disciplinat pentru combaterea panicii şi a aglome-
raţiei din jurul accidentatului. Concomitent cu acordarea primului ajutor, se vor lua măsuri pentru 
apelarea celei mai apropiate unităţi medicale de intervenţie. 
 
Degajarea accidentatului 
Victima unui accident va fi menajată la maxim. Se vor evita gesturile brutale sau mobilizarea  
excesivă. Scoaterea accidentatului avariat se va face cu cea mai mare grijă, procedându-se la 
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degajare prin eliberarea metodică, treptată, la nevoie cu sacrificarea materialelor care il acoperă. 
Este interzisă exercitarea de tracţiuni asupra părţilor vizibile (membre, cap, haine) pentru dega-
jarea accidentatului. În primul rând vor fi degajate capul, faţa, toracele, în vederea creării 
posibilităţii de a se efectua respiraţia artificială si masajul cardiac la nevoie. Coloana vertebrală şi 
capul se vor lăsa, pe cât posibil, în poziţia găsită iniţial. În timpul mobilizării victimei se va 
asigura menţinerea fixă a axului format din cap-ceafă-torace. Mobilizarea excesivă a accident-
tatului este cauza principală a declanşării şocului si a apariţiei unor complicaţii. După degajare, 
victima va fi întinsă pe pământ. Ea va sta pe spate, cu capul aşezat mai jos decât toracele. 
Cei accidentaţi grav sunt de obicei fără cunoştinţă. Primul gest al salvatorului va fi să controleze 
respiraţia si bătăile inimii. Principala datorie a salvatorului este de a păstra aceste funcţii majore 
ale organismului uman. Nu vor fi abandonaţi accidentaţii cu semne aparente de deces, deoarece ei 
pot fi salvaţi prin aplicarea rapidă a măsurilor de respiraţie artificială şi masaj cardiac extern. 
Până la sosirea personalului medical, accidentaţii grav nu vor fi mişcaţi sau deplasaţi în mod 
inutil, ci numai atât cât este nevoie pentru instituirea măsurilor de menţinere a funcţiilor vitale 
(respiraţia şi bătăile inimii). În funcţie de starea accidentatului, măsurile de prim ajutor se vor 
institui într-o anumită ordine: 
 -  respiraţia artificială  
 -  masajul cardiac extern; 
Oprirea respiraţiei este urmată la câteva minute, de oprirea inimii. De asemenea, stopul cardiac 
este urmat rapid de oprirea respiraţiei. Viaţa accidentatului se hotăreşte în aceste prime momente, 
deoarece stopul cardio-respirator neredresat determină, in 5- 10 minute de la instalare, leziuni 
grave ale organelor vitale, incompatibile cu viaţa. 
  - Oprirea hemoragiilor. 
  -  Pansamentul rănilor; 
  - Fractura. Imobilizarea fracturilor; 
Sunt situaţii în care ordinea de mai sus nu se poate respecta, de exemplu accidentatul pierde mult 
sânge din cauza unei hemoragii. Este normal, că prima dată se vor lua măsuri pentru oprirea 
hemoragiei. 
 
Respiraţia artificială 

Respiraţia artificială urmăreşte redresarea schimburilor de aer de la nivelul plamanilor. Metoda 
cea mai eficace este "gură la gură". Avantajul acestei metode constă în faptul că nu necesită 
echipament special şi nici manevre obositoare.Accidentatul stă întins pe spate, cu faţa în sus. 
Se controleaza căile respiratorii superioare pentru a avea siguranţa că nu sunt blocate cu sânge, 
secreţii, noroi sau alţi corpi străini. În cazul înfundării lor, se recurge la desfundarea lor cu 
ajutorul degetelor. Salvatorul se aşează în genunchi, lângă capul victimei. Se trece mâna stângă 
pe sub ceafa accidentatului şi se împinge în sus, astfel încât să se asigure o extensie a cefei. 
Aceasta manevră asigură eliberarea căilor respiratorii superioare acoperite de limbă, deoarece, la 
accidentaţii care şi-au pierdut conştiinţa, limba cade în fundul gâtului. 
După aceste manevre de pregătire, salvatorul trage aer în piept şi, aplicându-şi gura pe gura 
deschisa a accidentatului, insuflă aerul din plămânii săi în cei ai victimei. În acest timp, nările 
accidentatului trebuiesc astupate cu ajutorul celeilalte mâini, pentru a împiedica refularea aerului. 
În timpul manevrei se va controla eficacitatea manevrei, urmărindu-se umflarea abdomenului cu 
aerul însuflat. După fiecare însuflare, in timp ce salvatorul inspiră, se vor lăsa libere gura si nasul 



79 

accidentatului. În acest fel aerul introdus în plămânii victimei este eliberat datorită elasticităţii 
custii toracice. Ritmul de insuflare va fi de 10 -16 cicluri pe minut şi va fi menţinut pănă când 
victima începe să respire autonom.                                                                      .                                                 
 

Masajul cardiac extern 

Urmăreşte reanimarea bătăilor cardiace în cazul în care inima a încetat să mai bată. Metoda 
constă din aplicarea unor presiuni ritmice asupra inimii, prin intermediul custii toracice. 
Accidentatul este culcat pe spate, pe un plan tare, cu capul mai jos decât restul corpului. 
Salvatorul îşi aşează palmele suprapuse pe locul corespunzător inimii în cuşca toracică, adică în 
stânga extremităţii de jos a sternului (osul pieptului). Palmele salvatorului vor exercita presiuni 
ritmice, astfel încât toracele victimei să fie turtit cu 3 - 4 cm, intr-un ritm de 60 apăsări pe minut. 
Compresiunile şi decompresiunile ritmice îndeplinesc funcţia de pompare a sângelui în vasele 
sanguine. În mod obişnuit, în scurtă vreme după aplicarea masajului, inima îşi reia activitatea 
spontană. Reluarea activităţii se poate observa după reapariţia pulsului şi colorarea pielii şi 
mucoaselor. Accidentatul îşi capătă conştiinta, iar reflexele reapar. În cazul unui stop cardio-
respirator. este necesar să se execute concomitent şi respiraţia artificială şi masajul cardiac extern. 
În această situaţie este necesară prezenţa a doi salvatori care să execute concomitent manevrele. 
Alternarea mişcărilor va fi următoarea: la patru compresiuni de masaj cardiac - o insuflare de aer. 
În eventualitatea că nu există decât un singur salvator, acesta va efectua, în ritmul amintit mai 
sus, ambele manevre. 

Hemostaza 

Operaţiunea de oprire a unei hemoragii se numeşte hemostază. Oprirea rapidă şi cu competentă 
este una din acţiunile decisive care trebuie executate de către cel ce acordă primul ajutor în cazul 
accidentelor. Se realizează în două feluri: natural si artificial. Hemostaza naturală se datorează 
capacităţii sângelui de a se coagula în momentul în care a venit în contact cu mediul exterior. Se 
produce în cazul hemoragiilor mici, capilare. Cel mai simplu mod de a face o hemostază 
provizorie este aplicarea unui pansament compresiv. Câteva comprese aplicate pe plagă, o bucată 
de vată şi un bandaj ceva mai strâns sunt suficiente pentru a opri o sângerare medie. Dacă 
hemoragia nu se opreşte, este necesară comprimarea vasului din care curge sângele. În hemoragia 
arterială, comprimarea se face într-un punct situat cât mai aproape de rană şi mai sus, între rană si 
inimă. În hemoragiile venoase, comprimarea se face sub rana pentru a opri venirea sângelui de la 
periferie către inimă. Comprimarea vaselor se face mai bine în locurile în care ele sunt mai 
aproape de un plan osos şi se poate face direct, cu degetul sau cu toată mâna, însă numai pentru o 
hemostază de scurtă durată. Când se intenţioneza comprimarea pentru o perioadă mai îndelungată 
a vasului de sânge se foloseşte garoul. 

 
ATENŢIE: Menţinerea aplicată a garoului nu poate depăşi o oră. Ori de câte ori se aplică 
garoul trebuie notată ora şi data aplicării pentru evitarea unor accidente grave din cauza 
neoxigenării teritoriilor de sub garou. Dacă este necesar, se slăbeşte uşor garoul, pe perioade 
scurte de timp.  
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Fractura 

Imobilizarea unei fracturi se face cu ajutorul atelelor, de cele mai multe ori improvizate.                                                                           
Pentru fixarea oricărui tip de atelă, trebuie avut grijă ca aceasta să nu apese pe răni sau să producă 
răni accidentatului. Pentru aceasta orice obiect folosit drept atela va fi infăşurat în faşă sau cârpă. 
Ca regulă generală, orice atelă trebuie să depăşească deasupra şi dedesubt ambele articulaţii ale 
osului fracturat, imobilizându-le. Pentru victima  suspectă de o leziune a coloanei vertebrale 
măsurile sunt următoarele: 

- Se urmăreşte menţinerea permanentă a coloanei vertebrale în linie dreaptă, capul 
fiind ţinut ceva mai jos decât picioarele, atât în timpul ridicării cât şi al transportului 

- Capul şi gâtul accidentatului se menţin într-o poziţie care să asigure permeabilitatea 
căilor respiratorii  superioare; 

 
-     Imobilizarea unui accidentat cu leziuni ale coloanei vertebrale se face pe un plan tare 
(scândură lată, uşă, etc.) pe care bolnavul este aşezat cu faţa în sus, între perne sau haine, 
pentru a evita deplasările laterale. 

 
 
 Prin prezentarea accidentelor nu am avut intenţia să vă sperii, dar toţi cei care iau hotă-
rârea să zboare cu parapanta trebuie să fie conştienţi că este vorba despre un sport periculos, în 
care greşelile au consecinţe grave. 
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ANEXA 1 
 
 
 

CLASIFICAREA AERONAVELOR ULTRAUŞAORE NEMOTORIZATE 
 
 

 

 În lucrarea de mai sus am tratat problemele zborului cu parapanta lansată de pe înălţimi cu 
ajutorul picioarelor (traseul marcat cu roşu). 
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ANEXA 2 
 

CÂTEVA PROFILE AERODINAMICE UTILIZATE LA PARAPANTE 
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ANEXA 3 
 

EXEMPLE DE CHESTIONARE DE LA EXAMENUL 
PENTRU LICENŢIEREA PILOŢILOR 

 
   Nume si prenume 

…………………………………………... 
   Asociatia 

…………………………………………………….. 
       Data 
………………………………………………………….. 
 

CHESTIONAR EXAMEN ACORDARE/PRELUNGIRE  
LICENTA AERONAVE ULTRAUSOARE  

CLASA  PARAPANTA  
 

CAZURI SPECIALE  

 
1 Nedesprinderea de sol este  cauzata de : 
 □ pilotare incorecta 
 □ panta cu inclinatie foarte mica 
 □ temperatura scazuta a aerului 
  
2 In cazul unei inchideri aismetrice pilotul trebuie sa: 
 □ accelereze si sa pompeze aripa inchisa 
 □ mentina directia de zbor fara a permite auto-virajul aripii, sa treaca greutatea proprie pe aripa gonflata, sa 

pompeze amplu aripa pana la deschidere 
 □ reduca viteza de zbor si sa pompeze aripa inchisa cu frecventa mare de pompare 
  
3 Inchiderea urechilor se face cand:  
 □ se doreste cresterea vitezei de inaintare si scaderea  vitezei de infundare 
 □ se doreste cresterea vitezei de infundare si a celei de inaintare 
 □ se doreste cresterea vitezei de inaintare 
  
4 In cazul angajarii in limita de viteza pentru revenire se va proceda astfel: 
 □ se elibereaza complet comenzile 
 □ se elibereaza comenzile usor, treptat si nu complet 
 □ nu se elibereaza comezile  
  
5 Angajarea in zbor este cauzata de:  
 □ turbulente mari 
 □ viteza mica 
 □ manevre bruste si necontrolate ale pilotului 
  
6 In zbor, la panta, doi piloti zboara la aceeasi inaltime, pe aceeasi directie de zbor, dar cel din urma are viteza 

mai mare. Cum se va proceda? 
 □ pilotul din fata va trebui sa se fereasca din calea celui din spate 
 □ pilotul din spate va ocoli prin viraj spre exteriorul pantei 
 □ pilotul din spate va atentiona sonor, iar cel din fata se va feri prin viraj spre exteriorul pantei 
  
7 Pentru iesirea din vrie pilotul trebuie sa: 
 □ actioneze amplu comanda exterioara rotirii, sa elibereze comanda interioara, sa treaca greutatea pe aripa 

exterioara si sa pompeze aripa interioara 
 □ franeze cu ambele comenzi si sa pompeze aripa interioara 
 □ accelereze cu ambele comenzi si sa revina cu un viraj spre exteriorul aripii 
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8 In termica, sensul spiralarii este dat de: 
 □ primul pilot care a intrat  
 □ pilotul cu inaltimea cea mai mica 
 □ fiecare spiraleaza independent 
  
9 In cazul auto-rotirilor (vrie) parasuta de siguranta se lanseaza:  
 □ in spate  
 □ in interiorul rotirii 
 □ in exteriorul rotirii  
  
10 Arborizajul (aterizarea pe copaci) se executa in urmatoarele conditii: 
 □ cu spatele la coroana copacilor 
 □ cu bratele incrucisate in dreptul fetei 
 □ cu picioarele lipite si intinse inainte 
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   Nume si prenume 
…………………………………………... 
   Asociatia 
…………………………………………………….. 

       Data 
…………………………………………………………. 
 

CHESTIONAR EXAMEN ACORDARE/PRELUNGIRE  
LICENTA AERONAVE ULTRAUSOARE  

CLASA  PARAPANTA  

LEGISLATIE 

 
1 Principala autoritate aeronautica in statul roman este: 
 □ Aeroclubul Romaniei  
 □ Federatia Aeronautica Romana 
 □ Ministerul Transporturilor 
  
2 Principalele reglementari aeronautice in Romania sunt:  
 □ Codul Aerian al Romaniei 
 □ Regimul de zbor in spatiul aerian al Romaniei 
 □ Ordinul General C63/1998 al Directiei Aviatiei Civile 
  
3 Dreptul de a desfasura activitati de zbor cu aeronave ultrausoare il are/au: 
 □ orice persoana care detine o parapanta si este apta din punct de vedere medical 
 □ doar persoanele care au licenta de pilot eliberata de Aeroclubul Romaniei 
 □ orice persoana care detine toate documentele necesare conform reglementarilor in vigoare, sau care executa 

activitati aeronautice sub supravegherea unui instructor atestat 
  
4 Documentele minime necesare pentru a desfasura activitatea de zbor cu aeronave ultrausoare sunt: 
 □ licenta de pilot, licenta de zbor a aparatului respectiv, asigurarea de accident 
 □ licenta de pilot, asigurarea medicala, asigurarea de accident 
 □ declaratie de asumare a responsabilitatilor, asigurare de zbor, planificare de zbor 
 □ licenta de pilot, licenta de zbor a aparatului respectiv, planificare de zbor 
  
5 In cazul expirarii valabilitatii licentei de personal aeronautic – aeronave ultrausoare, cum se procedeaza: 
 □ organul emitent al licentei are obligatia de a va chema la prelungirea valabilitatii licentei 
 □ se solicita organului care a emis documentul respectiv de calificare, prelungirea valabilitatii licentei 
 □ nu este obligatorie prelungirea valabilitatii deoarece ati obtinut odata licenta de personal aeronautic 
  
6 Planificarea de zbor este obligatorie in Romania?  
 □ da 
 □ numai pentru aeronavele ultrausoare motorizate 
 □ numai pentru cetatenii straini 
 □ numai in cazul zborurilor efectuate in zona aerodromurilor 
  
7 Dreptul de a instrui in zbor il au: 
 □ pilotii cu experienta 
 □ cei care detin aeronavele 
 □ instructorii 
  
8 Zborurile VFR ziua se executa: 
 □ intre rasaritul si apusul soarelui 
 □ incepand de la 30 de minute de la rasaritul soarelui si terminand cu 30 de minute inainte de apusul soarelui 
 □ nu se precizeaza in reglementari 
  
9 Planificarile de zbor se pot fac prin:  
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 □ organele de trafic ale Aeroclubului Romaniei pentru asociatiile/cluburile sportive si sportivii legitimati la AR, 
care au obligatia de a asigura planificarea 

 □ orice organ de trafic din Romania 
 □ nu sunt necesare planificari de zbor decat  pentru aeronave ultrausoare motorizate 
  
10 Zborul cu aeronave ultrausoare deasupra zonelor urbane sau a altor aglomerari de populatie este permis:  
 □ da, daca zborul se executa la inaltimi de  la care nu este amenintata securitatea populatiei si a constructiilor 
 □ da, daca zborul se executa la inaltimi care permit aterizarea in caz de forta majora in afara zonelor urbane si a 

aglomerarilor de populatie 
 □ zborul deasupra acestor zone este interzis aeronavelor ultrausoare 
 □ varianta a si b  
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  Nume si prenume 
…………………………………………... 

   Asociatia 
…………………………………………………….. 

       Data 
…………………………………………………………. 
 

 
 

CHESTIONAR EXAMEN ACORDARE/PRELUNGIRE  
LICENTA AERONAVE ULTRAUSOARE  

CLASA  PARAPANTA  

 

CUNOASTERE 

 
1 Parapanta se compune din:  
 □ sac de transport, carabine, voalura  
 □ voalura, suspante, elevatoare, ham (seleta) ce poate cuprinde si parasuta de siguranta 
 □ voalura, seleta, parasuta extractoare 
  
2 Echipamentul individual obligatoriu se compune din:  
 □ ghete de zbor, genunchiere, manusi 
 □ casca, ghete de zbor, echipament sportiv in functie de anotimp 
 □ casca, manusi, genunchiere 
  
3 Hamul are urmatoarele puncte de inchidere: 
 □ un punct diametral opus fata de voalura 
 □ un punct lateral fata de pilot 
 □ o chinga piept, doua chingi pentru picioare, doua diagonale dupa caz 
  
4 Elevatoarele unei parapante fac legatura intre: 
 □ pilot si sacul de transport 
 □ suspante si ham 
 □ voalura si ham 
  
5 La decolare se va verifica: 
 □ starea tehnica si etalarea voalurii, starea tehnica si punerea in ordine a suspantelor, inchiderea corecta a 

carabinierelor de acrosaj, comenzile, corecta legare in seleta 
 □ etalarea voalurii si a suspantelor, comenzile, inchiderea corecta a carabinierelor de acrosaj 
 □ corecta legare in seleta, comenzile, starea tehnica a suspantelor si a voalurii 
  
6 Decolarea se va efectua de preferinta: 
 □ cu exces de viteza 
 □ cu viteza minima de zbor 
 □ nu conteaza viteza in acest caz 
  
7 Aterizarea este interzisa: 
 □ cu vant de spate 
 □ pe oameni sau animale 
 □ in contra-panta 
  
8 Limita superioara stabilita oficial pentru greutatea echipamentului de zbor este de: 
 □ 25 kg 
 □ 30 kg 
 □ 35 kg 
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9 Rolul airbag-ului este: 
 □ de a modifica unghiul de incidenta 
 □ de protectie impotriva impactului cu solul 
 □ de a inlocui lestul 
  
10 Cum se atesta navigabilitatea aeronavelor ultrausoare? 
 □ prin autorizatie de zbor 
 □ prin licenta pilotului 
 □ nu este necesara atestarea navigabilitatii pentru acest tip de aeronava 
 
 


