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Cuvântul autorului 

 
 Acest manual este destinat celor ce doresc să devină piloţi, dar şi tuturor 
celor interesaţi să dobândească noţiuni elmentare despre activităţile 
aeronautice. 
 
 Prezenta lucrare este o parte din Manualul pilotului şi prezintă de la 
simplu la complex cunoştinţele teoretice necesare celor interesaţi să obţină 
brevetul de pilot. În acest sens, partea prezentă respectă cu stricteţe tematica 
impusă de JAR -FCL 1 şi RACR LAPN2, ediţia 2003. 
 
 Pe această cale autorul mulţumeşte tuturor colegilor care l-au sprijinit 
efectiv în redactarea prezentei lucrări. 

 
 Solicit piloţilor care vor studia acest manual să-mi prezinte 
observaţiile lor în vederea îmbunătăţirii ediţiei următoare, care sper să fie 
completă. 
 
 In speranţa că prezentul curs este util, adresez întregului personal 
aeronavigant un călduros  SUCCES. 
 

        
 Avocat, Pilot instructor 
 
 
Dumitru POPOVICI 
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1. INCĂRCARE ŞI CENTRAJ 
Greutatea este o forţă orientată întotdeauna spre centrul pământului. Ea este direct 
proporţională cu masa aeronavei şi depinde de încărcarea sa. Deşi este distribuită asupra 
întregului aparat, ne putem imagina că ea este colectată şi acţionează asupra unui singur 
punct, numit centrul de greutate. În zbor, deşi aeronava se roteşte în jurul centrului de 
greutate, orientarea greutăţii rămâne tot spre centrul pământului. În timpul zborului 
greutatea scade constant datorită consumării combustibilului din rezervoare. Distribuţia 
greutăţii şi centrul de greutate se pot şi ele schimba, de aceea pilotul trebuie să ajusteze 
constant comenzile pentru a ţine avionul în echilibru. 
La planoare, în timpul zborului centrul de greutate nu îşi schimbă poziţia deoarece zborul 
acestuia nu este determinat de consumul dee carburant, ci depinde numai de obţinerea de 
înălţime prin exploatarea curenţilor ascendenţi, care apoi determină zborul pe o pantă 
normală şi funcţie de caracterul zborului se vor determina performanţele ce pot fi obţinute 
de pilotul planorist. 
Despre existenţa şi unicitatea centrului de greutate Arhimede a formulat condiţiile de 
echilibru şi implicit proprietăţile centrului de greutate ale unui corp. Dacă acest centru de 
greutate, aşa cum a fost definit, este luat ca punct de sprijin, greutăţile sunt repartizate în 
jurul său după legea formulată de Arhimede. 
 
 
Centrajul aeronavei 
Greutatea unei aeronave se poate considera concentrată într-un punct, numit centru de 
greutate CG, diferit, de obicei ca poziţie de centrul de presiune CP al aeronavei. 
Poziţia centrului de greutate al aeronavei se indică în procente din coarda medie 
aerodinamică CMA, faţă de bordul de atac al acesteia şi se numeşte generic centraj 
(valoare % CMA). 
 

 
 
 
Centrul de presiune se defineşte ca fiind punctul de aplicaţie al tuturor forţelor 
aerodinamice care acţionează asupra aripii, prescurtat CP. Acest punct îşi modifică poziţia 
odată cu modificarea unghiului de incidenţă. 
Având în vedere faptul că toate forţele care acţionează asupra unei aeronave se vor 
concentra în cele 2 puncte, respectiv forţele de greutate în CG şi forţele aerodinamice în 
CP, funcţie de valoarea acestora asupra aeronavei vor lua naştere anumite momente , care 
trebuiesc echilibrate pentru ca zborul să se desfăşoare constant (în echilibru). 
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Acest echilibru se efectuează cu ajutorul suprafeţelor de comandă, respectiv cu ajutorul 
ampenajelor orizontale prin acţionarea profundorului. 
 
 
1.1 Limite ale masei maxime 
Limitele maxime ale masei pentru fiecare aeronavă sunt determinate de performanţele şi 
caracteristicile determinate de constructor şi precizate în manualele de zbor şi întreţinere.  
 
Limite maxime pentru avioane 
Astfel pentru avionul IAR 46S vom avea: limita maximă la decolare şi aterizare 750 kg,  
Pentru avionul Zlin 726 limita maximă la decolare în varianta acrobaţie este de 940 kg, iar 
în varianta normal (utilitar) este de 1000 kg. 
 
Limite maxime pentru planoare 
Pentru planorul IS 28 B2, limitele masei maxime  sunt determinate de greutăţile maxime 
admise la decolare, respectiv: 
-  în dublă  comandă  = 590 Kgf 
-  în simplă comandă  = 520 Kgf, 
iar greutatea maxim admisă în spaţiul de bagaje (fără a depăşi greutatea maxim admisă) este 
de 20 Kgf. 
Greutatea planorului IS 28B2, gol este de 375 Kgf. 
În situaţia în care pilotul este prea uşor se vor monta greutăţi de plumb pe podeaua postului 
de pilotaj faţă, după cum urmează: 
La planoarele până la seria 45, pentru piloţii uşori, (greutate între 55-61 Kgf), se va pune 
lest o greutate de 6 Kgf. 
Pentru planoarele cu seria de fabricaţie peste 45 centrajul se asigură după cum urmează: 
- 65-70 Kgf în postul principal  4  Kgf lest 
- 60-65 Kgf în postul principal   8  Kgf lest 
- 55-60 Kgf în postul principal 11.3 Kgf lest 
 
Pentru planorul IS 29 D2, limitele masei maxime  sunt determinate de greutăţile maxime 
admise la decolare, respectiv: 
- Greutatea maxim admisă în spaţiul de bagaje  (fără a depăşi greutatea maxim admisă) 

este de 20 Kgf. 
- Greutatea planorului gol este 244 Kgf. 
 
 
1.2 Limitele faţă şi spate ale centrului de greutate, operaţiuni normale şi utilitare 
Limitele centrului de greutate la avion 
În exploatare trebuie evitată depăşirea centrajelor care, spre exemplu la avionul IAR 46S, 
sunt: 
-  centraj minim faţă (limită faţă) = 19,57 % CMA (242 mm) şi 
-  centraj maxim spate (limită spate) = 30,47% CMA (377 mm), 
 
Pentru avionul Zlin 726, limitele centrajului sunt: 
-  centraj minim faţă (limită faţă) = 17,5 % CMA  şi 
-  centraj maxim spate (limită spate) = 28,5% CMA, 
Aceste valori ale centrajului sunt date pentru greutăţi de până la 860 kgf. Pentru greutăţi 
peste 860 kgf, aceste limite se reduc ajungând la 23% CMA pentru o greutate de 1000 kgf. 
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Limitele centrului de greutate la planor 
În planorism, datorită faptului că vor zbura piloţi mai grei sau mai uşori, constatăm că 
centrul de greutate îşi va schimba poziţia de la zbor la zbor, respectiv se va schimba funcţie 
de greutatea fiecărui pilot. Astfel, dacă se află în zbor un pilot mai uşor, centrul de greutate 
se mută în spate faţă de bordul de atac al CMA. 
Prin centraj maxim spate admis se înţelege poziţia maximă spate a cetrului de greutate pe 
CMA, poziţie din care la comanda pilotului (manşa la poziţia maxim în faţă), de bracare a 
profundorului maxim în jos, să se obţină unghiul de incidenţă corespunzător vitezei maxime 
de zbor. 
Dacă, în schimb avem un pilot cu o greutate mare, centrul de greutate se va muta mai înspre 
faţă, deci va avea o poziţie mai apropiată de bordul de atac de CMA. 
Prin centraj minim faţă admis se înţelege poziţia minimă a centrului de greutate pe coarda 
medie aerodinamică, din care, la comanda pilotului (manşa maxim trasă) pentru a braca 
maxim în sus profundorul, să se poată obţine coeficientul de portanţă maxim, deci unghiul 
de incidenţă critic. 
Dacă se depăşeşte centrajul maxim spate, aeronava nu va mai putea fi readusă pe panta 
normală de zbor de la o pantă de urcare şi se va angaja. 
Dacă se depăşeşte centrajul minim faţă aeronava nu va mai putea fi redresată după un zbor 
în pantă accentuată de coborâre. Deci, o condiţie de bază a limitelor de centraj admise este 
ca în cadrul acestor limite să se asigure manevrabilitatea aeronavei. 
Spre a evita în exploatare depăşirea centrajelor care, spre exemplu la planorul IS 28 B2 sunt: 
-  centraj minim faţă  = 22% CMA şi 
-  centraj maxim spate = 47% CMA, 
constructorul limitează greutatea minimă şi maximă a echipajului şi prevede uneori cabina 
planoarelor cu locaşuri pentru greutăţi speciale de plumb care pot fi ataşate sau scoase în 
funcţie de necesităţi. 
În concluzie, dacă se depăşesc centrajele maxim spate şi minim faţă, nu mai este posibilă 
realizarea de viteze minime sau trecerea la zborul pe panta normală. 
Menţionăm că în această situaţie acţionarea comenzii compensatorului nu ajută la corectarea 
centrajului, acesta având rolul de a elimina efortul pe manşă în situaţia zborului normal. 
 
Centrajul planorului IS 29 D2 este realizat în limitele: 18.75% CMA (faţă) şi 43% CMA 
(spate). 
 
Operaţiuni normale şi utilitare admise la zborul cu avionul 
Pentru avionul IAR 46S sunt admise efectuarea de evoluţii pentru regimul de zbor de zi, la 
vedere (VFR), iar din evoluţiile acrobatice poate efectua : opt lent, viraj strâns şi şandelă. 
Avionul Zlin 726 fiind din construcţie un avion de acrobaţie, poate fi utilizate pentru 
operaţiuni utilitatre (şcoală) precum şi pentru operaţiuni de zbor acrobatic, fiind admise 
efectuarea evoluţiilor : viraj cabrat şi strâns, glisadă, looping, imelman, răsturnare, 
ranversare, tonou, vrie (în limita a maxim 6 ture), zbor pe spate, viraj strâns în zbor pe 
spate, looping inversat din zbor pe spate, vrie din zbor pe spate, tonou rapid.    
 
 
Operaţiuni normale şi utilitare admise la zborul cu planorul 
Pentru planoarele de construcţie românească, în general sunt admise executarea zborurilor 
de şcoală şi performanţă, precum şi evoluţiile acrobatice precizate în manual, respectiv, 
vrie, looping, ranvestare, tonou. Planorul IS28B2 poate executa şi răsturnarea, iar planorul 
IS29D2 poate efectua evoluţia denumită immelman, în timp ce planorul IS32 nu este admis 
decât la evoluţii normale, fiind interzisă şi vria comandată. 
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1.3 Calcularea masei şi centrului de greutate- fişa de centraj 
Pentru aeronavele din dotarea Aeroclubului României, calculul masei şi centrajului 
aeronavei nu pune probleme, fiind suficientă respectarea condiţiilor de greutate admise la 
decolare, alte condiţii privind calculul nemaifiind necesare. 
Dar, pentru avionul de tip AN2, care poate fi exploatat atât în varianta de transport 
călători (paraşutişti), cât şi în varianta de transport marfă, se impune ca să se determine 
centrajul înainte de decolare. În situaţia transportului de călători, fiecare călător/paraşutist 
se aşează pe un scaun, începând din faţă către spate, ceea ce asigură centrajul, în timp ce 
pentru transportul de marfă, funcţie de volumul şi greutatea acesteia, se vor efectua 
anumite calcule conform diagramei şi fişei de centraj existentă în manual, pilotul 
comandant fiind răspunzător de această operaţiune.  
 
Astfel, pentru avionul AN 2, parametrii care determină performanţele de zbor sunt în 
funcţie de varianta în care este utilizat, astfel : 
 
1. Avionul AN2 în varianta de transport pasageri – desant:  
 
Nr. 
crt 

DENUMIREA PARAMETRILOR DATELE DE GREUTATE 
ŞI DE CENTRAJ 

1. Greutatea avionului gol, dar cu tot echipamentul de 
bord, în kg. 

 
3325 kg + 1 % 

2. Greutatea normală de zbor, în kg. 5250 kg 
3. Centrajul avionului gol cu tot completul de 

echipament la bord, în % 
 
20,8 % ± 1 % 

4. Centrajul limită de exploatare în % CMA 17 % – 32 %  
Notă : Greutatea şi centrajul avionului sunt specificate fără a se ţine cont de instalaţia de 
oxigen, unde CMA – coarda medie aerodinamică 
 
 
2. Avionul AN2 în varianta de transport cu echipamentul pasageri uşor demontabil:  
 
Nr. 
crt 

DENUMIREA PARAMETRILOR DATELE DE GREUTATE 
ŞI DE CENTRAJ 

1. Greutatea avionului gol, dar cu tot echipamentul de 
bord, în kg. 

 
3430 kg + 1 % 

2. Greutatea normală de zbor, în kg. 5250 kg 
3. Centrajul avionului gol cu tot completul de 

echipament la bord, în % 
 
20,8 % ± 1 % 

4. Centrajul limită de exploatare în % CMA 17 % – 32 %  
Notă : Greutatea şi centrajul avionului sunt specificate fără instalarea la bord a instalaţiei 
de oxigen. 
 
Orice schimbare a locului de montaj a echipamentului de bord, făcută de organizaţiile de 
exploatare sau modificarea comonentei echipamentului de bord modifică substanţial 
centrajul avionului gol. În asemenea cazuri, centrajul trebuie calculat obligatoriu, 
procedându-se conform exemplelor de calcu1are a centrajului. 
Gama recomandabilă de centraj, care asigură cea mai uşoară pilotare a avionului 
estecuprinsă între 23 şi 27 % CMA. 
Se interzice zborul avionului cu centraje care depăşesc 32 % CMA. 
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La încărcarea avionului se pot fo1osi semnele făcute cu vopsea verde şi roşie pe peretele 
din dreapta al cabinei de materiale (Fig : Trasajul amplasării încărcăturii la bord). În 
dreptul săgeţii verzi cu inscripţia “Maximum 1500 kg" se poate amplasa orice încărcătură. 
În cazu1 acesta, centrajul în zbor va fi de 24-25 % CMA. Acest centraj corespunde celei 
mai mari rezerve de stabilitate longitudinală statică a avionului fără folosirea trimerului.  
 

 
Fig : Trasajul amplasării încărcăturii la bord 

 
Săgeţile roşii notate cu 1000, 850, 700, 600, 280 şi 250 kg. indică poziţia cea mai din 
spate a  centrului de greutate a încărcăturii, la care aviomul mai are încă o suficienţă 
rezervă de stabilitate statică longitudinală. În acast caz rezultă un centraj de aproximativ 
32% CMA, adică cel mai posterior centraj din cele  admisibile.  
Exemplu : O încărcătură de 600 kg se poate amplasa în orice locsituat între săgeata verde 
cu inscripţia "Maximum 1500 kg" şi săgeata roşie cu inscripţia "600 kg". 
În cazul când sunt câteva încărcături, acestea trebuie amp1asate astfel, încât centrul lor de 
greutate comun să se afle sub săgeata roşie notată. cu cifra egală cu greutatea totală a 
încărcăturii sau în f'aţă până la săgeata verde inclusiv. 
În cazul când greutatea încărcăturii nu corespunde valrii notate pe bordul f'uzelajului, de 
exemplu 650 kg, atunci asemenea încărcătură nu trebuie amplasată în dreptul cifrelor 600, 
400, şi 200, fiindcă acest mod de amplasare a îcărcăturii provoacă un cntraj posterior 
inadmisibi1, care depăşeşte 32 % CMA. 
Atenţie : Se interzice amplasarea încărcăturilor în compartimentul de coadă al fuzelaju1ui, 
după cadrul nr. 15. 
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În cazul când numărul de încărcături este mai mare şi la bord sunt şi pasageri, poziţia 
centrului de greutate al avionului încărcat trebuie verificată prin metoda momentelor sau 
cu ajutorul graficului prezentat mai jos.  
Exemplul de folosire a metodei mometelor este prezentat în tabelul următor. În acest tabel 
se notează greutatea fiecărei încărcături, incluzând greutatea avionului, distanţa centrului 
de greutate a fiecărei încărcături faţă de cadrul nr. 5 şi momentele calculate pentru 
înmulţirea greutăţilor cu distanţa până la cadrul nr. 5.  
 
 
DENUMIREA ÎNCĂRCĂTURII GREUTATEA G,

în kgf 
Braţul X 

în m 
Momentul Gx,

în kgm 
Avion gol cu tot echipamentul la bord 3495 0,499 1744 
Echipaj 2 oameni 160 -0,366 -54 
Combustibil 50 0,944 47 
Ulei  50 -1,586 -79 

SUMA : G = 3755 kgf  Gx=1658 kgm
Fig : Exemple de calcul prin procedeul momentelor 

 
Braţele de pârghii se consideră pozitive pentru încărcăturile situate în spatele cadrului nr. 
5 şi negative pentru încărcăturile dispuse în faţa cadrului nr. 5. 
Braţul de pârghie al centrului de greutate al avionului gol se ia din tabelul 6. 
După însumarea greutăţilor şi a momentelor, se calculează distanţa centrului de greutate 
faţă de cadrul nr. 5, folosind următoarea formulă : 

 
 

calculul centrajului în %CMA se face cu ajutorul formulei : 
 

 
 

În care: L = distanţa de la începutul CMA până la cadrul nr. 5, egală cu 0,05 m şi  
 bCAM = lungimea CMA egală cu 2,269 m 
 

Din formula 1 şi 2 va rezulta : 

 

 
 

Cazul examinat mai sus corespunde centrajului anterior al avionlui, când el revine fără 
încărcătură la aerodromul de bază, având în rezervoare cantitatea minimă de combustibil 
şi ulei. Aici s-a pus ipoteza că avionul gol are un centraj de 19,8 % CMA, adică cel mai 
anterior centraj din cele posibile. Modificările de componenţă de uzină sau de componenţă 
de echipament de bord făcute de organizaţiile de exploatare pot duce la schimbări  
considerabile ale centrajului. 
Exemplu de calculare a centrajului cu ajutoru1 graficului de centraj : 
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Avionul gol 3300 kg; X = 21,5 % CMA 
Pasageri 12 x 75 kg 900 kg. 
Echipaj 160 kg. 
Ulei 75 kg. 
Combustibil 900 kg. 

Greutatea de zbor : 5335 kg. 
 
 
Poziţia centrului de greutate se determină cu ajutorul graficului de centraj în felul următor: 
din punctul de intersecţie a liniei centrului de greutate al avionului gol cu linia greutăţii 
avionului gol (graficul de sus), se coboară o perpendiculară pe scala orizontală a 
încărcăturilor. După aceasta se face deplasarea în sensul săgeţii pe scala orizontală la 
numărul de diviziuni egal cu greutatea încărcăturii. De la capătul liniei respective se 
coboară o perpendiculară pe următoarea scala orizontală. În cazul când valoarea greutăţii 
încăcăturii nu există pe această scală orizontală a graficului, perpendiculara se prelungeşte 
până la următoarea scală corespunzătoare încărcăturii respective. Operaţia se repetă până 
la scala “combustibilului" situată cel mai jos. 
După determinarea pe scală a cantităţii de combustibil, din acest punct se coboară o 
perpendiculară până la intersecţia cu linia orizontală a greutăţii de zbor a avionului 
(graficul următor). Punctul de intersecţie indică centrajul avionului, corespunzător 
greutăţii de zbor a avionului.  
Pentru exemplul de încăcătură a avionului prezentat mai sus centrajul avionului este de 
29,8 % CMA. 

 
Graficul de centraj al avionului AN-2 cu 12 locuri pentru pasageri 
 
În grafic semnificaţia notaţiilor este următoarea : 
1  -  centrajul iniţial în % din CMA;  
2  - felul încărcăturii, în kg.; 
3 -  pasageri ; 
4  -  paraşutişti;  
5  -  paraşutist. Scaunele 1 - 7. Pasageri;  
6  -  paraşutişti scaunele nr. 2 - 8.Pasageri;  
7  -  paraşutişti scaunele 2- 9. Pasageri;  
8  -  paraşutişti scaunele nr. 4 - 10. Pasageri; 
9  -  paraşutişti, scaunele nr. 5 – 11. Pasageri; 
10  -  paraşutişti, scaunele 6 - 12. Pasageri; 
11  -  paraşutişti, scaunele de la nr. 1, la nr. 12. pasageri; 
12  -  pasager în toaletă; 
13  -  cadrul nr. 6; 
14  -  cadrul nr. 7; 
15  -  cadrul nr. 8; 
16  -  cadrul nr. 9; 
17 -  cadrul nr. 10;  
18  -  cadrul nr. 11;  
19  -  cadrul nr. 12;  
20  -  cadrul nr. 13;  
21  -  cadrul nr. 14; 
22  -  Echipaj;  
23  -  ulei;  
24  -  combuatibil; 
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25  -  Notă : Pasagerul = 75 kg.; Paraşutistul cu echipament = 100 kg;  
26  -  Centraj limită anterior 12 %  CMA;  
27  -  centraj limită posterior 32 % CMA; 
28  -  Această scală se poate folosai numai când la bord este numărul complet de pasageri 

sau paraşutişti; 
29  -  greutatea avionului gol; 
30  -  centrajul avionului gol în % CMA ;  
31  -  cadrul nr. 5; 
32  -  cadrul nr. 15. 
 
 

 
 

Fig : Graficul de centraj al avionului AN-2 cu 12 locuri pentru pasageri 
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2. PERFORMANŢE 
Prin performanţe ale unei aeronave vom înţelege elementele caracteristice privind 
decolarea, aterizarea, zborul normal (procedurile normale) evoluţiile ce pot fi efectuate de 
aeronavă, încărcătura utilă, plafonul şi autonomia de zbor, precum şi consumul de 
carburant. 
Toate aceste caracteristici determinante pentru analiza calităţilor unei aeronave se 
regăsesc în Manualul de exploatare şi întreţinere a aeronavei. 
 
 
2.1 DECOLAREA 
Decolarea se defineşte ca fiind o mişcare accelerată a aeronavei de la începutul rulajului 
(V=0), până la desprinderea şi atingerea înălţimii de 25 m – aici pot începe alte manevre şi 
operaţiuni specifice fiecărei aeronave. 
 

 
 



 PERFORMANŢE DE ZBOR ŞI PLANIFICAREA ZBORULUI 14 

 

2.1.1 Distanţa disponibilă de rulaj la decolare –TORA 
Prin abrevierea TODA -Distanţa de Decolare Disponibilă (Take-Off Distance Available), 
specifică fiecărui aerodrom se va înţelege distanţa ce este disponibilă pe aerodromul 
respectiv în vederea efectuării unei decolări în deplină siguranţă.  
 

 
 
Prin abrevierea TORA -Distanţa de Rulare la Decolare Disponibilă (Take-Off Run 
Distance Available), fiind reprezentată de spaţiul aferent aerodromului în interiorul căruia 
o aeronavă poate rula în deplină siguranţă în vederea decolării. Este porţiunea de spaţiu în 
cadrul căruia aeronava, în proces de decolare capătă viteza necesară desprinderii de pe sol, 
urmând în continuare accelerarea în vederea urcării în panta optimă admisă pentru fiecare 
aerodrom. 
 
Distanţa disponibilă de rulaj la decolare este specifică fiecărui aerodrom, fiind precizată în 
instrucţiunile de exploatare ale acestuia. Aceste elemente sunt cunoscute de piloţi prin 
studiul AIP România.  
Funcţie de aceste elemente, pilotul având conoştinţă din manualul aeronavei despre 
caracteristicile de zbor, va lua decizia de operare sau nu pe aerodromul respectiv. 
 
Astfel, pentru exemplificare, vom prezenta performanţele avionului IAR 46S : 
-  distanţa de rulare este de 185 m; 
- distanţa de decolare peste obstacol de 15 m este de 409 m. 
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2.1.2 Decolarea şi urcarea iniţială 
 
Decolarea avionului se defineşte ca o mişcare uniform accelerată care durează din 
momentul începerii rulajului şi până când se atinge o înălţime de siguranţă de cca. 40-50 m 
faţă de planul orizontal care trece prin punctul de începere a rulajului. 
Prin urcarea iniţială a aeronavei se va înţelege ca fiind porţiunea de timp şi spaţiu parcursă 
de aeronavă după desprinderea de pe sol, efectuarea palierului şi urcarea până la înălţimea 
de siguranţă. 
 
Decolarea avionului cuprinde următoarele faze: 
a.  rulajul pentru decolare; 
b. desprinderea de pe sol a aeronavei; 
c.  palierul aeronavei; 
d.  urcarea şi luarea înălţimii de siguranţă (aproximativ 25 m); 
 
Decolarea planorului în remorcaj de avion/automosor se defineşte ca o mişcare uniform 
accelerată care durează din momentul începerii rulajului şi până când se atinge o înălţime de 
siguranţă de cca. 40-50 m faţă de planul orizontal care trece prin punctul de începere a 
rulajului. 
Decolarea în remorcaj de automosor cuprinde următoarele faze: 
a.  rulajul pe sol pentru decolare; 
b.  desprinderea de pe sol; 
c.  panta moderată de urcare (până la înălţimea de 40-50 m); 
Decolarea în remorcaj de avion cuprinde următoarele faze: 
a.  rulajul pentru decolare; 
b.  desprinderea de pe sol a planorului; 
c.  palierul planorului; 
d.  urcarea şi luarea înălţimii de siguranţă în remorcaj de avion; 
 
 

 
 
 
A ↔ B  – rulajul pentru decolare;  
B  – desprinderea aeronavei; 
B ↔ C  – palierul; 
C ↔ D  – urcarea 
A ↔ D  – distanţa de decolare. 
 
Performanţele maxime ale avionului IAR 46S la decolare se obţin pentru o viteză de 
urcare la decolare de 108 km/h, cu voletul bracat pe poziţia 200, trenul scos şi turaţia la 
motor 5800 rot/min, pentru un timp maxim de 5 minute. 
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Funcţie de temperatura aerului exterior şi de înălţimea la care se află între 0 m şi 100 m, 
cu această aeronavă se vor obţine viteze de urcare pe verticală cuprinse între 2,03 m/sec şi 
3,68 m/sec. 
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2.1.3 Efectul masei, vântului şi altitudinii densimetrice 
Efectul masei la decolare. 
Toate aeronavele obţin performanţele precizate în manualul de exploatare în zbor dacă la 
decolare masa maximă admisă nu este depăşită. 
Astfel, pilotul, la decolare va lua măsuri de întrerupere promptă a acesteia dacă avionul la 
atingerea vitezei de dezlipire are tendinţa de a nu se desprinde (de a nu părăsi solul), ceea 
ce va determina concluzia că centrajul faţă este depăşit.  
Dacă în schimb, pilotul împingând manşa complet în faţă, avionul nu ridică coada la 
orizontală, având tendinţa de a se desprinde de sol înainte de a ajunge la viteza de 
dezlipire, va determina concluzia că centrajul este depăşit în spate, ceea ce va impune 
întreruperea decolării.  
Urcarea = CL ½ ρv2S şi Tracţiunea (T) = masa (m) x acceleraţia (a) 
 

(  
Fig : Efectul masei la decolare
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Efectul vântului la decolare. 
Vântul are o influenţă foarte mare la decolarea aeronavei, astfel dacă se procedează la 
decloarea în condiţii standard, aeronava va obţine performanţele precizate în manualul de 
exploatare şi întreţinere. Aceste performanţe se modifică foarte mult atunci când decolarea 
este influenţată de vânt. Astfel, dacă decolăm cu vânt de faţă, distanţa de rulare pe sol se 
scurtează foarte mult, ceea ce determină ca performanţa privind distanţa pentru trecerea 
peste obstacol de 15 m să fie îmbunătăţită în mod apreciabil cu cât întensitatea vântului 
este mai mare. 
Dacă în schimb, vom încerca să decolăm cu vânt de spate, vom avea surpriza să constatăm 
că, atât spaţiul necesar pentru rulare în vederea arerizării, cât şi spaţiul necesar pentru 
trecerea peste un obstacol  de 15 m, să fie mult mai mari faţă de performanţele precizate în 
manual. Se poate întâmpla ca la un vânt puternic de spate, să rulăm tot aerodromul şi să 
nu ne desprindem de pe sol, astfel că există pericolul de accident.  
Pe aceste considerente, constructorul limitează prin manualul de exploatare în zbor 
efectuarea activităţii de decolare peste anumite limite ale vântului, astfel, spre exemplu, la 
avionul Zlin 726, componenta de faţă a vântului maxim admisă este de 15 m/sec., iar cea 
perpendiculară pe direcţia de decolare este de 10 m/sec. 
 

 
Fig : Efectul vântului la decolare (de faţă, calm, de spate) 

 
Efectul altitudinii densimetrice 
Densitatea aerului scade pe măsură ce creşte altitudinea, astfel că zborul va fi influenţat de 
acest element, iar altitudinea densimetrică va influeţa indicaţiile la altimetru. Astfel, dacă 
în înălţime, presiunea este mai mică decât cea standard, altimetru va indica o înălţime mai 
mare decât o avem în realitate, situaţie ce devine periculoasă la aterizare.  
 

 
 

Fig : Efectul urcării funcţie de densitate 
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De asemenea, erori în indicaţii vom avea şi din cauza temperaturii, astfel, dacă 
temperatura de la nivelul de zbor este mai scazută decât cea standard corespunzătoare, 
altimetrul va indica o înălţime mai mare; dacă temperatura aerului este mai ridicată decât 
cea standard corespunzătoare nivelului de zbor, atunci altimetrul va indica o înălţime mai 
mică. Eroarea maximă în astfel de cazuri poate fi de aproximativ 3 % din înălţime: pentru 
3.000 m altitudine eroarea poate fi de +300 m. 
 

 
 
 
Performanţele aeronavei în timpul urcării se pot calcula cu ajutorul unui grafic ca cel 
prezentat în continuare. Cu ajutorul acestui grafic se poate determina consumul de 
carburant în timpul urcării. 
 

 
 
Erori datorite reliefului.  
La decolare, o importanţă esenţială o are pentru un avion caracteristicile orografiei în zona 
imediată a decolării. Acest element este important a fi verificat pentru a se aprecia dacă 
aeronava va putea, ca după decolare să obţină înălţimea de siguranţă până la zona 
întâlnirii unui obstacol. 
De asemenea, se urmăreşte ca distanţa reală pe sol până la primul obstacol de 15 m, să fie 
mai mare decât distanţa necesară aeronavei pentru trecerea pesta un obstacol de 15 m, 
astfel cum este precizată în manualul de exploatare şi întreţinere. 
 
În zonele muntoase, vântul poate da naştere la unde de munte cvasistaţionare, care creează 
curenţi ascendenţi şi descendenţi. 
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Avionul pătrunzând în curentul descendent pierde din înălţime mai mult de 1 000 m în 
câteva minute. 
Din această cauză, erori şi fluctuaţii ale altimetrului se pot produce şi atunci când avionul 
intră în zona “rotorului", din cauza acceleraţiilor verticale de scurtă durată. În acest caz, 
riscul este mare nu din cauza erorii altimetrice, ci din cauza turbulenţei create de rotor. 
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2.1.4 Efectul suprafeţei solului, orografiei şi al pantei de urcare  
Efectul suprafeţei solului şi orografiei: 
În timpul activităţii de zbor după decolare, în urcare în vederea luării înălţimii necesare 
efectuării zborului pe traseul de urmat, aeronava este supusă efectelor unor fenomene 
caracterizate de forma şi obstacolelor de pe suprafaţa solului situat în continuarea 
culoarului de decolare, astfel: 
- la o decolare în care solul este în zonă de câmpie sau platou, şi nu există obstacole 

imediat după decolare, traiectoria aeronavei va fi caracterizată ca fiind o traiectorie 
în linie dreaptă cu o urcare constantă; Dacă, în schimb, imediat după decolare sunt 
amplasate obstacole, traiectoria ascendentă a aeronavei va fi influenţată de acţiunea 
vântului, astfel, în faţa vântului, la obstacol aeronava va fi ajutată de curentul 
ascendent determinat de devierea vântului în faţa obstacolului, iar în momentul când 
aeronava va ajunge în umbra vântului, datorită curentului descendent, traiectoria 
acestuia va fi afectată, devenind descendentă, existând pericolul de a nu avea 
suficientă tracţiune pentru a compensa descendenţa, în felul acesta existând pericolul 
de a lua contactul cu solul. Pentru a evita astfel de incidente, se recomandă ca la 
decolare, dacă este vânt de faţă puternic, imediat după desprindere, încă din palier să 
se devieze uşor pentru a se evita zonele obstacolului umbrite de vânt.  

- În zonele de munte şi deal, unde relieful este foarte variat, acţiunea vântului 
influenţează foarte mult carracteristica decolării, astfel, vântul poate da naştere în 
afara zonelor turbulente şi descendente şi la unde de munte cvasistaţionare, care 
creează curenţi ascendenţi şi descendenţi. Aeronava pătrunzând în curentul 
descendent pierde din înălţime mai mult de 1 000 m în câteva minute. Datorită 
acestui fenomen caracterizat prin descendenţe puternice, nici altimetru nu va indica 
în mod corect înălţimea de zbor, întârzierea în indicaţii fiind foarte mare, existând 
situaţia în care informaţiile citite la instrument sunt eronate. Erori şi fluctuaţii ale 
altimetrului se pot produce şi atund când avionul intră în zona “rotorului", din cauza 
acceleraţiilor verticale de scurtă durată. În acest caz, riscul este mare nu din cauza 
erorii altimetrice, ci din cauza turbulenţei create de rotor. 

 

 
 
Efectul pantei de urcare: 
Caracteristica pantei de urcare a aeronavei după decolare este determinată de 
caracteristicile şi performanţele de zbor ale aeronavei.  
Astfel, pentru o aeronavă cu putere disponibilă suficientă poate adopta o pantă de urcare 
mai accentuată, în felul acesta câştigul de înălţime fiind suficient pentru a evita în zona de 
urcare până la înălţimea de siguranţă, toate efectele produse de suprafaţa solului şi 
orografie la acţiunea vântului 
 



 PERFORMANŢE DE ZBOR ŞI PLANIFICAREA ZBORULUI 22 

 



 PERFORMANŢE DE ZBOR ŞI PLANIFICAREA ZBORULUI 23 

 

 
2.2  ATERIZAREA 
Aterizarea este evoluţia prin care o aeronavă în zbor ia contact cu suprafaţa de aterizare şi 
rulează sau alunecă până la oprire. 
Profilul aterizării este dat de traiectoria descrisă de C.G. al aeronavei în evoluţie. 
 

 
 
Redresarea este porţiunea curbilinie pa care traiectoria aeronavei trece de la cea înclinată 
la traiectorie orizontală în vederea planării în palier deasupra solului sau apei. 
Redresarea este necesar a fi efectuată pentur ca aeronava să aibă o continuă pierdere de 
viteză în apropierea solului, astfel că la contactul cu solul, viteza de zbor a aceateia să fie 
egală cu viteza limită admisă de constructor.  
Momentul efecutării redresării depinde de condiţiile meteorologice, respectiv de influenţa 
vântului şi a densităţii aerului, acest moment fiind influenţat şi de unghiul de planare. 
Ecuaţia de echilibru: 
Fz = G2 + Fc 
Fx = G1 
G1 = G sinθ  
G2 = G cosθ  
În cazul redresării aeronava viteza de zbor al aeronavei se mcşorează continuu (frânează) 
sub acţiunea forţei de rezistenţă aerodinamică. Întrucât forţa aerodinamică totală este 
influenţată de forţa portantă şi de forţa de rezistenţă la înaintare, prin tragerea de manşă la 
nivelul solului se va obţine atât o creştere a rezistenţei la înaintare, cât şi o creştere a forţei 
portane, păstrându-se în felul acesta un echilibru între portanţă şi greutate. Această 
creştere a unghiului de incidenţă are loc până când se atinge valoarea maximă a 
coeficientului de portanţă; ca urmare a acestei acţiuni, aeronava „cade” pe sol. Viteza 
corespunzătoare acestei „căderi” va fi chiar viteza de aterizare. 
Cz redresare = (0,7 ÷ 0,9) x Cz maxim  
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Filarea (frânare în zbor orizontal) sau palierul aeronavei deasupra solului sau apei 
necesară pentru reducerea vitezei înaintea contactului cu solul sau apa. 
Rularea aeronavei (alunecarea) – deplasarea aeronavei până în momentul opririi. 

Viteza de aterizare 
Valoarea vitezei în momentul iniţial al „căderii” pe sol diferă de cea din momentul în care 
aeronava ia contact cu suprafaţa de aterizare. Pentru momentul iniţial al „căderii” pe 
suprafaţă se menţine încă egalitatea între portanţă şi greutatea aeronavei. 
În mod aproximativ se poate arăta că viteza aeronavei în momentul atingerii suprafeţei de 
aterizare de la H = 0,3 m, reprezintă circa 0,94% din valoarea Vitezei de aterizare. 
Pentru calculul vitezei de aterizare, se pot folosi formulele simplificate: 

G Vaterizare = 12 √ S - pentru aripi fără voleţi 

şi  
  

G Vaterizare = 10 √ S - pentru aripi cu voleţi 

Încărcarea pe aripă influenţează direct viteza de aterizare. Dacă G/S creşte va rezulta şi o 
creştere a Vitezei de aterizare. 
După aterizare, se poate micşora distanţa de rulare prin folosirea paraşutelor de frânare, 
sau a frânelor pentru roţi, etc. 
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2.2.1 Efectele masei, vântului altitudinii densimetrice şi ale vitezei de apropiere 
 
Efectele masei (greutăţii aeronavei) 
Variaţia greutăţii unui avion pentru analiza influenţei asupra distanţei de planare se 
analizează din punct de vedere al ipotezelor: 
- menţinerea fineţei aerodinamice a avionului asupra disttanţei de planare; 
- micşorarea fineţei aerodinamice  
Dacă se va modifica greutatea avionului, menţinând fineţea aerodinamică constantă, va 
rezulta că pe timp calm, unghiul de planare şi distanţa de planare vor rămâne constante şi 
se va modifica numai viteza de planare, conform relaţiei următoare. 
 

 
Analizând relaţia următoare, vom constata că pentru aceeaşi fineţe, viteza de planare se va 
mări odată cu creşterea greutăţii  

 , 
ACa

2G =Vplanare
..ρ

 m/sec. 

 
Având în vedere faptul că la creşterea greutăţii, fineţea aerodinamică nu se modifică, dar 
se măreşte viteza de zbor, timpul necesar parcurgerii spaţiului respectiv se micşorează, 
deci timpul de planare va fi mai mic, 
Acest fapt va determina ca variaţia greutăţii să manifeste o influenţă asupra distanţei de 
planare, în special pentru situaţiile în care se manifestă şi influenţa vântului.  
 
 
Efectul vântului la aterizare 
Vântul are o influenţă importantă asupra vitezei de deplasare a avionului faţă de sol, la 
efectuarea unui zbor cu aceeaşi viteză aerodinamică (masa de aer se deplasează faţă de sol 
odată cu avionul care zboară în acea masă). 
Astfel, vântul de faţă va reduce distanţa de planare, mărind unghiul de planare θ iar vântul 
de spate va mări distanţa de planare. 
Influenţa vântului se exprimă prin relaţia: 
 

 
Unde t, este timpul de planare  

 
În cazul existenţei vântului, distanţa de planare nu se mai obţine la Vopt, ci se aplică unele 
corecţii funcţie de direcţia vântului, astfel, dacă vântul este din spate, se reduce Vproprie, iar 
dacă vântul este din faţă se măreşte Vproprie, faţă de Vopt, 
Corecţia se face în special la zborul cu planorul, pentru a se putea plana până la locul dorit 
de pilot.  
 
Analizînd figura următoare, vom constata că vântul de faţă măreşte panta θf şi reduce 
distanţa de planare, iar vântul de spate reduce panta θf şi măreşte distanţa de planare. 
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Efectul altitudinii densimetrice 
Revenind la ecuaţia prezentată la efectul masei asupra zborului planat, vom constata că 
viteza de planare, în afară de modificarea acesteia funcţie de greutatea avionului G, şi de 
ungiul de incidenţă (care determină valoare Ca) aceasta va fi influenţată şi de valoarea 
densităţii ρ . Astfel, dacă densitatea se măreşte, viteza de planare se micşorează, în timp 
ce la o densitate micşorată, viteza de planare se va mări. 
 

 , 
ACa

2G =Vplanare
..ρ

 

 
Aceste modificări ale densităţii ρ  au importanţă la aterizare, ştiind că viteza de contact cu 
solul depinde de viteza necesară zborului. 
Pe aceste considerente, piloţii trebuie să cunoască faptul că o aeronavă va efectua 
aterizarea la viteze diferite dacă altitudinea aerodromului de aterizare este diferită. 
Astfel, la o aterizare pe un aerodrom situat în zona muntoasă, aterizarea se va efectua şi 
contactul cu solul se va lua la o voteză mai mare, ştiind că densitatea aerului scade cu 
creşterea înălţimii. 
 
 
Efectul vitezei de apropiere 
Astfel cum am prezentat, orice pilot caută ca la contactul cu solul viteza de zbor să fie cât 
mai mică, respectiv să se apropie de viteza limită precizată în manualul de exploatare în 
zbor. Dar, în realitate, viteza de zbor este influenţată de greutate, vânt, utilizarea sau nu a 
flapsului, etc, astfel că şi vitezade contact cu solul va fi diferită de viteza limită precizată 
în manual. În asemenea situaţii, pilotul trebuie să cunoască faptul că, la un vânt de faţă şi 
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o atmosferă cu densitatea aerului mai mică (aterizare efecută la înălţime sau pe timp 
călduros) şi viteza de contact cu solul va fi mai mare. 
Consecinţa unei luări a contactului cu solul la viteze mai mari este şi lungirea spaţiului de 
rulaj după aterizare, astfel că pilotul trebuie să cunoască aceste elemente pentru a evita 
depăşirea pistei de zbor în rulaj după aterizare. 
 
Efectul pantei la aterizare 
Din figurile următoare se poate concluziona faptul că în funcţie de mărimea pantei de 
aterizare sunt influenţate şi perfoemanţele aeronavei în această etapă a zborului, astfel, 
tracţiunea necesară se micşorează pe măsură ce panta se măreşte, ajungând la un moment 
dat ca zborul să se efectueze în regim constant, moment în care componenta rezistenţei la 
înaintare devine egală cu componenta greutăţii în lunecarea pe panta de zbor. Este situaţia 
zborului cu planorul. 
Dacă se continuă accentuarea pantei de zbor, se va ajunge în situaţia în care zborul se 
desfăşoară cu o continuă creştere a vizezei, respectiv, von fi în situaţia unui zbor accelerat.  
Dacă pentru zborul planorului nu sunt problele în această situaţie, pilotul având la 
dispoziţie frânele aerodinamice, care au rolul de a mări componenta rezistenţei la 
înaintare, pilotul avionului este în situaţia în care poate reduce eventual parţial această 
accelerare prin scoaterea trenului, după care, pentru a evita depăşirea vitezei maxim 
admise (VNE), trebuie să micşoreze panta de zbor.  
  

 
 

 
 

Creşterea pantei de zbor este necesară în faza de aterizare, pentru a se evita depăşirea 
aerodromului. 
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2.2.2 Utilizarea flapsurilor 
Flapsul este definit ca fiind dispozitivul de hipersustentaţie cu ajutorul căruia se modifică 
curbura aripii sau se măreşte suprafaţa acesteia cu scopul de a se mări coeficienţii 
aerodinamici de portanţă, în special la decolare şi aterizare. 
 
Utilizarea flapsurilor la zborul cu avionul 
La aterizare, datorită bracării flapsurilor, se crează momente de picaj, care caută să 
micşoreze unghiul de incidenţă şi care se anulează din ampenajul orizontal. 
Prin utilizarea flapsurilor se realizează o scădere a fineţei aerodinamice la zborul fără 
tracţiune, constituind o metode de înrăutăţire a parametrilor de zbor la aterizare. 
Datorită reducerii fineţei aerodinamice cu flapsul bracat se impune ca scoaterea flapsului 
să se efectueze în poziţia din care în situaţia unei cedări a motorului să se paotă ateriza pe 
aerodrom, cu trecerea în siguranţă peste obstacole existente în zona de efectuare a pantei 
de aterizare. 
De asemenea, la decolare, în situaţia unei pene de motor se recomandă să nu se utilizeze 
flapsul (să fie pe poziţia „0” în vederea asigurării unei fineţe maxime necesare aterizării 
pe terenul ales. 
 

 
 
Având în vedere că utilizarea flapsului produce o modificare a unghiului de incidenţă,  
pentru a se evita atingerea unghiului critic sau pentru a se evita o „înfundare” a avionului 
prin scăderea de portanţă, se recomandă ca acesta să fie manevrat cu atenţie prin 
efectuarea unei comenzi line şi continue. 
Dacă manevra se execută corect, traiectoria avionului se va modifica ca în figura 
următoare. 
 

 
 
Ca efect al utilizării flapsului se va modifica şi distanţaparcursă în zbor pentru aterizare cu 
trecerea pestaun obstacol  
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Din figură se observă faptul că aterizarea fără utilizarea flapsului necesită un spaţiu mare, 
care se micşorează pe măsură ce flapsul este uztilizat în procedura de aterizare. 
De asemenea, utilizarea flapsului are influenţă şi asupra spaţiului parcurs după luarea 
contactului cu solul, în sensul că acest spaţiu se micşorează, având în vedere faptul că 
viteza minimă de zbor în  aceată situaţie este mai mucă decât la zborul fără flaps. 
 
 
Utilizarea flapsurilor la zborul cu panorul 
Flapsurile fac parte din categoria dispozitivelor de hipersustenţatie care se utilizează în 
planorism în special la decolare şi aterizare, dar şi pentru exploatarea curenţilor termici 
situaţie în care se caută ca viteza de zbor a planorului să fie mai mică, în felul acesta 
urcarea în curentul ascendent realizăndu-se în zona în care valorile acestuia sunt maxime. 
 
Pentru putea mări coeficientul Czmax, este necesar să se evite pe cît posibil scurgerea  
turbionară pe extradosul aripii şi să se facă eventual alte modificări geometrice pe profil, 
care să aducă după sine mărirea coeficientului de portanţă maxim.  
Deşi au o utilizare largă la avioane pentru ameliorarea caracteristicilor de decolare şi în 
special de aterizare, voleţă de curbură (care 1a planoare au mai ales rolul de a ameliora 
caracteristicile în spirelare) s-au introdus relativ greu în construcţiile de planoare. Utilizate 
mai întâi la câteva prototipuri, s-a vazut că ele (pe lângă dezavantajele de cost şi greutate) 
prezintă avantaje in exploatarea planoarelor, în special în mâna unui pilot de performanţă 
cu experienţă. 
Marea majoritate a dispozitivelor mecanice pentru mărirea coeficientului Czmax  la 
p1anoare se rezumă la diferite tipuri de voleţi.  
In fig. (Spectrul aerodinamic în cazul voletului bracat) este reprezentat spectrul 
aerodinamic în cazul voletului de intrados bracat. 
 

 
Fig. : Spectrul aerodinamic în cazul voletului bracat 

 
În acest caz între volet şi aripă se formează o zonă de depresiune care aspiră vârtejurile de 
pe extradosul aripii, mărind viteza pe extrados şi micşorând presiunea. 
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Fig. : Modificarea polarei aripii sub 

influenţa voleţilor de curbură 

Influenţa voleţilor de curbură asupra coeficienţilor 
aerodinamici se poate urmări foarte bine pe polara 
aripii, la diferite bracaje. După cum se poate 
constata, cele mai bune rezultate se obţin cu 
voletul Fowler, care este o aripioară auxiliară 
prinsă la bordul de fugă pe intrados. Caracteristic 
pentru acest volet este deplasarea spre înapoi, 
însoţită de o coborâre şi bracare. Această 
modificare a profilului determină creşterea 
portanţei maxime Czmax, în funcţie de unghiul de 
bracaj. Totodată se poate constata, după curba 
e=f(β) trasată. Puternica variaţie a centrului de 
presiune, care, acest sistem de volet se deplasează 
foarte mult spre spate (se poate ajunge la peste 
50% din coardă). 
 

 
Dacă prin utilizarea voleţilor la aripile de avion se urmăreşte obţinerea unei portanţe 
maxime la aterizare, în ce priveşte utilizarea voleţilor la aripile de planor în afara scopului 
de obţinerea unei portanţe maxime la aterizare, cel mai important scop al voleţilor este 
obţinerea unui raport C2

z/C2
x, pentru îmbunătăţirea calităţilor în spirală. 
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2.2.3 Efectul suprafeţei solului, orografiei şi al pantei de coborâre 
 
Efectul solului asupra zborului planorului  
Interferenţa este acţiunea reciprocă a elementelor planorului. La calcularea rezistenţei 
totale a planorului se ţine seama de această rezistenţă suplimentară prin adăugarea la 
rezistenţa totală a unui procent de 10-20%. În general, acest procent suplimentar depinde 
de măsura în care elementele planorului se inflluenţează reciproc. Uneori coeficientul 
rezultant al ambelor componente este mai mare, alteori mai mic. 
Efectul de sol este de asemenea o interferenţă. La trecerea planorului la o mică înălţime 
deasupra solului (în perioada de “filare” la aterizare, la evoluţia acrobatică de "trecere la 
rasul solului" etc.) caracterul scurgerii între intradosul aripii şi sol primeşte un aspect 
special, diferit de scurgerea normală (Fig. Efectul de sol). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. : Efectul de sol 
 
Se cunoaşte că în spatele aripii curentul de aer este deflectat în jos. Când planorul zboară 
departe de sol, deflexiunea curentului de aer se poate face fără nici o piedică. 
În imediata apropiere a solului fileuritle de aer sunt aproximativ orizontale, iar curentul nu 
are posibilitatea de deflexiune (de coborâre), ca atunci când planorul zboară mai sus. 
 
Dacă deflexiunea curentului va fi mai mică, evident că şi rezistenţa indusă Fxl şi unghiul 
indus vor fi mai mici. În fig. (Mo)1.16.8 este reprezentată variaţia raportului rezitstenţei 
induse la sol şi rezistenţei induse la înălţime, în funcţie de raportul : înălţimea planorului 
faţă de sol şi anvergura pIanorului (deci la câte anverguri înăltime se găseşte planorul faţă 
de sol). 
 
Se poate constata că, dacă planorul zboară la o înălţime mai mare de aproximativ 0,5 din 
anvergură (deci practic aproximativ 5-8 metri), efectul de sol este neglijabil. 
 
În conformitate cu curba trasată în fig. (Variaţia polarei funcţie de montarea aripii), 
efectul de sol se va simţi cu atât mai mult cu cât anvergura planorului va fi mai mare; De 
asemenea, acest efect se va manifesta mai intens la planoarele cu aripi mediane, decât la 
planoarele cu aripa sus, deoarece cota h se referă la înălţimea aripii faţă de sol, iar aceasta 
- în timpul aterizării sau filării - este cu atât mai mică, cu cât aripa planorului este plasată 
mai jos faţă de fuzelaj. 
Rezultatul micşorării rezistenţei induse este îmbunătăţirea fineţii planorului. De asemenea, 
efectul de diuză între sol şi aripă produce mărirea portanţei (Fig. : Efectul de sol). 
 
Cele arătate mai sus fac ca, în apropierea solului, aripa planorului să se comporte ca o 
aripă cu alungire mărită, având polara deplasată spre stânga faţă de polara corespunzătoare 
zborului normal. 

 



 PERFORMANŢE DE ZBOR ŞI PLANIFICAREA ZBORULUI 33 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. : Variaţia polarei funcţie de        Fig. : Modificarea polarei la 
        montarea aripii      apariţia efectului de sol 
 
Efectul de sol se simte mai pronunţat pe timp liniştit decât atunci când se aterizează cu 
vânt de faţă puternic. În apropierea solului viteza vântului scade de ohicei destul de brusc 
(strat limită). Din această cauză planorul trebuie aceelerat faţă de aer, respectiv la 
redresare viteza trebuie mai puţin redusă. Această mărire de viteză înseamnă şi mărire de 
rezistenţă, deci scăderea fineţii. 
 
În cazul utilizării la aterizare a voleţilor de curbură sau a frânelor aerodinamice, rezistenţa 
mare suplimentară creată înrăutăţeşte într-atât cifra de fineţe a planorului, încât efectul de 
sol se face foarte puţin simţit. 
 
Efectul solului asupra zborului avionului 
Pentru avioane, efectul de sol se face foarte puţin simţit, având în vedere anvergura redusă 
a acestora, şi în special la avioanele cu aripa sus. Precizăm că, la avioanele cu aripă jos, 
(spre exemplu avionul Zlin 726) efectul de sol se simte destul de bine, ceea ce determină 
ca aterizarea cu acest tip de avion să fie asemănătoare cu aterizarea unui planor, respectiv 
aterizarea se caracterizează prin faptul că acest tip de avion filează foarte mult, ceea ce 
determină ca la aterizare, ori terenul este degajat, ori este destul de lung pentru a ateriza. 
 
 
Efectul orografiei 
Orografia este ramura geografiei fizice, care se ocupă cu studiul formelor de relief (după 
altitudine). 
În activitatea de zbor, la aterizare, forma reliefului interesează pentru a se evita în 
procedura de zbor pe panta de aterizare, eventualele coliziuni cu obstacolele de pe sol. 
Aceste obstacole au o importanţă esenţială în special la avioanele caracterizate cu o fineţe 
bună, situaţie în care panta de aterizare este lungă, iar panta de aterizare începe de la o 
distanţă mai mare de aerdrom, ceea ce determină o eventuală coliziune cu obstacolele de 
pe sol. 
 
Efectul pantei de coborâre 
Dacă pentru activitatea de zbor cu planorul panta de coborâre are o influenţă foarte mică 
asupra caracteristicilor aterizării, pilotul planorist având posibilitatea de a strica 
caracteristicile planorului prin utilizarea frânelor aerodinamice, în cazul zborului cu 
avionul, panta de aterizare constituie un element determinant în vederea aterizării pe 
aerodrom. 
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2.3  ZBORUL 
 
Zborul orizontal 
Condiţiile zborului orizontal: 
- Înlţimea constantă (H = ct.), deci densitatea aerului =ct. (ρ = ct.); 
- Viteza constantă (V = ct.). 
Echilibrul forţelor la zborul orizontal: 
 
 

 
 
 
Pentru H=ct.: portanţa (Fz) trebuie să fie egală cu greutatea (G). 

ρ Fz = G = 2 V0
2 x A x Cz 

 
Pentru V =ct.: forţa de tracţiune (Ft) trebuie să fie egală cu rezistenţa la înaintare (Fx). 

ρ Ft = Fx = 2 V0
2 x A x Cx 

 
În aceste relaţii, greutatea (G) este cunoscută iar densitatea (ρ) depinde de presiunea 
atmosferică (pa în mmHg) şi temperatura absolută (T0

k =t0 ÷ 2730). 
 
Dependenţa caracteristicilor de zbor în funcţie de unghiul de incidenţă. 

- caracteristicile de zbor ale unei aeronave sunt determinate de valorile unghiului de 
incidenţă (α) la care se execută zborul respectiv. 

El defineşte valorile coeficienţilor Cz şi Cx pentru un anumit profil aerodinamic. 
Caracteristicile de zbor ale unui anumite aeronave depind şi de raportul dintre Cz şi Cx, 
numită şi fineţe aerodinamică (K). 
K = Cz / Cx. 
Aceasta variază în funcţie de unghiul de incidenţă, după o curbă, funcţie de unghiul de 
incidenţă. 
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Unghiul pentru care fineţea este maximă, se numeşte „unghi de incidenţă optim” (αoptim). 
 
Coeficinţii aerodinamici Cz şi Cx se pot reprezenta înglobaţi în diagrama polară a 
avionului, formată de fapt din valorile comune fiecărui unghi de incidenţă scoase din 
curbele polare. 
Zburând cu anumite unghiuri de incidenţă pe o traiectorie dată, aeronava realizează 
performanţe proprii posibile – performanţe care nu se pot repeta la alte unghiuri de 
incidenţă. 
Din context se poate numi că viteza de zbor (Vzb.) este un „traductor” al unghiului de 
incidenţă a zborului orizontal. 
Unghiul de incidenţă prestabilit pentru un zbor orizontal, se reaţizează zburând cu viteza 
necesară (Vn) realizării unghiului respectiv (αoptim). 
 
Unghiul de calaj al aripii pe fuselaj 
- necesitatea reducerii la maxim a rezistenţei la înaintare (Fx) parazitare a fuselajului, 

impune ca la regimul de zbor cel mai utilizat (funcţie de destinaţia aeronavei) axul 
aerodinamic al fuselajului să rămână paralel cu traiectoria de zbor. 

Pentru îndeplinirea acestui lucru se „calează” aripa pe fuselaj, la un unghi corespunzător 
unghiului de incidenţă pentru asigurarea zborului orizontal, funcţie de destinaţia aleasă.  
Este evident că după fixare, utilizarea aeronavei pentru alte configuraţii de zbor se impune 
a fi făcută cu înrăutăţirea substanţială a caracteristicilor de zbor – un nou regim de zbor va 
deveni „permanent”! – uneori pentru ameliorarea acestor situaţii se poate utiliza bracarea 
flapsurilor, pentru a reduce unghiul de incidenţă pe traiectorie. 
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2.3.1 Relaţia dintre puterea necesară şi puterea disponibilă 
 

 
Fig. : Graficul de variaţie a puterii motorului cu înălţimea. 

 
 
 

 
 
 
Pentru motorul cu piston, fără compresor, puterea motorului este maximă la sol. Pe 
măsură ce înălţimea (H) creşte puterea motorului scade. La o anumită înălţime de zbor 
puterea motorului va fi 0. 
Pentru motorul cu piston cu compresor, puterea motorului creşte până la o anumită 
înălţime (înălţimea de restabilire – Hrestabilire –), după care puterea motorului scade cu 
creşterea înălţimii. 
Motorul cu piston cu comresor zboară la o înălţime (H) mai mare decât motoarele fără 
compresor. 
Hrestabilire este avantajoasă pentru zbor, deoarece aici puterea motorului este maximă. 
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Fig. : Graficul de variaţie al puterii disponibile cu viteza. 
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2.3.2 Diagrama de performanţe a aeronavei 
Caracteristicile de zbor ale unui avion sunt în esenţă determinate de valorile unghiului de 
incidenţă la care se execută zborul respectiv. Unghiul de incidenţă determină valorile 
coeficienţilor Cx şi Cz pentru un anumit avion. 
 

 
Coeficienţii aerodinamici Cz şi Cx se pot reprezenta într-o diagramă polara (fig. Curba 
polară) formată de fapt din valorile comune fiecărui unghi de incidenţă scoase din curbele 
C z funcţie de unghiul de incidenţă şi Cx funcţie de unghiul de incidenţă. Această 
diagramă permite citirea valorilor Cz funcţie de (Cz) şi apoi a valorilor K din curba K = 
f2(Cz) trasată pe aceeaşi diagramă polară. 
Zburând cu anumite unghiuri de incidenţă pe o traiectorie orizontală (altitudine constantă), 
avionul realizează anumite performanţe proprii posibile şi care nu se mai pot repeta şi la 
alte unghiuri. 
Dificultarea realizării zborului la anumite caracteristici de care este capabil un avion 
oarecare constă însă chiar în instalarea unghiului de incidenţă cunoscut, din cauza lipsei 
unui aparat de bord destinat acestui scop. 
 

 
Fig. : Curba polară a avionului 
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Fig. : Curbele Cz şi Cx funcţie de i 
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2.3.3 Panta maximă şi incidenţa maximă 
Urcarea este mişcarea uniformă şi rectilinie ce o execută o aeronavă pe o traiectorie 
ascendentă. 
Condiţii: 
- G1 = G x cos θu; 
- G2 = G x sin θu. 
 
 

 
 
 
unde: 
G = greutatea aeronavei; 
Fz = forţa portantă; 
Fx = forţa de rezistenţă la înaintare; 
Ftu = forţa de tracţiune (urcare); 
θ = unghiul de urcare; - unghiul format de direcţia avionului cu direcţia vitezei pe 
traiectorie. 
Ftu = Fz + G2 = Fz + G x sinθ = (ρ x V2 / 2) SCx + G x sinθ; 
Fz = G x cosθ = (ρ x V2 / 2) SCz; 
S = suprafaţa aripii; 
ρ = densitatea aerului; 
Cz = coeficientul de rezistenţă la înaintare; 
Cx = coeficientul de portanţă. 
Pentru menţinerea vitezei de urcare constantă este necesar să se realizeze Ftu = Fz + G2; 
unde G2 este completat de suplimentul de tracţiune ∆Ft, necesar pentru a menţine 
aeronava pe pantă. 
Avem trei viteze pe panta de urcare: 
Vu = viteza indicată de aparat pe traiectoria de urcare (vitezometru – km/h); 
V = componenta orizontală a lui Vu (viteza faţă de sol – km/h); 
wu = viteza ascensională, citită la variometru (m/s). 
Factori de influenţă: 
- Greutatea; dacă greutatea creşte rezultă că şi viteza de urcare (Vu) va creşte. 
- Înălţimea; dacă înălţimea (H) creşte, ρ va scade de unde rezultă că viteza de urcare 

(Vu) va creşte. 
- Incidenţa; dacă unghiul de incidenţă (α) creşte, Cz va creşte, de unde rezultă că 

viteza de urcare (Vu) va scade. 
- Unghiul de pantă (θ); dacă unghiul de pantă creşte va rezulta o scădere a vitezei de 

urcare (Vu). 
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Unghiul de pantă depinde numai de valoarea excedentului de tracţiune (∆ Ft), la o anumită 
greutate (G) de zbor. Valoarea acestuia la diferite viteze de zbor se pune în evidenţă prin 
suprapunerea curbelor de variaţie a tracţiunii necesare pentru o greutate (G) şi o înălţime 
(H) constante şi a tracţiunii disponibile pentru toată gama unghiurilor de incidenţă (α). 
 

 
 
 
Din acest grafic se observă că excedentul maxim de tracţiune (∆ Ftmax.), se obţine la zborul 
cu incidenţă economică, dacă se execută urcarea cu motorul la regim maximal, ţinând din 
manşă viteza de urcare după vitezometru, se va realiza unghiul de pantă maxim  
Dacă greutatea creşte va creşte (G ↑), va creşte şi forţa de tracţiune de urcare (Fturc.↑) şi 
excedentul de putere. 
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2.3.4 Distanţa şi durata maximă de zbor 
Distanţa şi durata de zbor pentru o aeronavă depinde în totalitate de cantitatea de 
carburant ce o poate lua la bord la decolare, precum şi de consumul orar/km parcurs de 
carburant. 
Alegerea regimului optim al autonomiei de zbor (viteza şi înălţimea de zbor), sau 
determinarea condiţiilor optime de funcţionare a grupului motoproprulsor la un regim dat, 
este o problemă de care depinde distanţa şi durata de zbor. 
Pentru calculul carburantului necesar pe un traseu ales se va ţine cont de capacitatea 
rezervorului/rezervoarelor de carburant, de consumul specific pentru decolare şi aterizare, 
de consumul de carburant necesar pentru urcarea la altitudinea/înălţimea 
prescrisă/autorizată pentru zbor precum şi de consumul de carburant necesar zborului de 
aşteptare şi tur de pistă la aterizare. 
Zburând cu diferite viteze se influenţează în mod substanţial autonomia de zbor deoarece 
viteza optimă este influenţată de unghiul de atac. 
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2.3.5 Efectul configuraţiei, masei, temperaturii şi altitudinii 
 
Efectul  masei 
Examinând influenţa greutăţii asupra consumului de carburant, ne vom convinge că 
aceasta diferă funcţie de regimul de zbor 
Pentru aceasta arătăm faptul că, zburând la un regim maxim al motorului/vitezei de zbor, 
greutatea avionului nu va influenţa viteza/consumul de carburant, având în vedere că 
motorul este la regim maxim. 
Deci consumul de carburant pe unitatea de timp/spaţiu rămâne aceeaşi indiferent de 
greutate. 
Dacă însă zburăm la un regim apropiat de fineţea maximă, variaţia greutăţii se manifestă 
în sensul că pe măsură ce creşte greutatea va creşte si consumul de carburant. 
 
Efectul altitudinii 
Variaţia înălţimii de zbor  influenţează în primul rând asupra consumului de carburant în 
timpul urcării. Dar în cazul zborului la viteza optimă (acărei valoare la vitezometru nu se 
modifică), autonomia de zbor se va reducec puţin. 
Zborul la regimul optim aduce odată cu mărirea înălţimii şi o creştere corespunzătoare a 
vitezei efective, astfel că la aceeaşi viteză indicată la vitezometru, zborul la înălţime mai 
mare va fi, de regulă, mai economic. 
 
Efectul temperaturii 
Temperatura are influenţă asupra zborului. Astfel, pentru asigurarea parametrilor 
motorului, pe timp călduros trebuie să se zboare cu voleţii radiatoarelor de răcire a 
motorului şi a uleiului deschise, ceea ce determină o creştere a consumului de carburant, 
respectiv o reducere a autonomiei de zbor. De asemenea, pe timp călduros se modifică 
densitatea aerului ceea ce va determina o influenţă importantă în ce priveşte obţinerea 
vitezei de decolare, a vitezei de zbor, precum şi a vitezei de aterizare, astfel că şi 
consumul de carburant se măreşte, ceea ce determină o micşorare a autonomiei de zbor. 
 
Efectul configuraţiei avionului  
Configuraţia avionului are o importanţă esenţială în ce priveşte cantitatea de carburant 
consumată pentru deplasarea avionului la o anumită viteză de zbor.  
Astfel prin scoaterea trenului şi bracarea voleţilor, la aterizare, se măreşte coeficientul Cx, 
ceea ce determină o creştere a rezistenţei la înaintare, cu consecinţa creşterii de carburant. 
În ce priveşte zborul planorului, prin modificarea configuraţiei de zbor se va modifica 
fineţea acestuia, astfel, la scoaterea trenului de aterizare se va mări rezistenţa la înaintare 
(coeficientul Cx, cu consecinţa nicşorării fineţei planorului. Acelaşi fenomen se va 
produce şi în momentul în care se brachează flapsul, sau se scoate fâna aerodinamică. 



 PERFORMANŢE DE ZBOR ŞI PLANIFICAREA ZBORULUI 44 

 

 
2.3.6 Scăderea performanţelor pe timpul virajului în urcare 
Virajul este un caz concret de mărire comandată a unghiului de incidenţă, pornind de la 
cel necesar la zborul orizontal iniţial, combinat cu schimbarea necomandată a unghiului 
de incidenţă (în timpul înscrierii şi scoaterii din viraj). 
 
Forţele în viraj: 
Într-un viraj oarecare apare forţa centrifugă (ca răspuns la o forţă centripetă „de 
comandă”), orientată pe direcţie şi în sensul prelungirii razei virajului, a cărei valoare 
rezultă din relaţia: 

G Vv
2 Fc = g 

 
Rv 

 (kgf) (forţă de inerţie) 

Unde, 
G = greutatea avionului (kgf); 
Rv = raza virajului (m); 
Vv = viteza de viraj (m/s); 
g = acceleraţia gravitaţională (9,81 m/s2) 
Fc = forţa centripetă „de comandă”; această forţă se compune geometric cu greutatea 
avionului (G) şi dă o forţă rezultantă FR care este în orice caz mai mare decât greutatea 
(G) şi care este înclinată cu un unghi (β) faţă de direcţia forţei G. 

 
  
Factori de influenţă: 
- greutatea; 
- forţa centripetă; 
- forţa portantă; 
- forţa de tracţiune. 
Parametrii virajului: 
- viteza de viraj; 
- unghiul de înclinare (β); 
- raza de viraj; 
- tracţiunea necesară virajului (Ft viraj); 
- puterea necesară virajului (P viraj); 
- timp de viraj. 

Virajul corect este virajul la care viteza aeronavei pe traiectorie este constantă în modul, 
înălţimea (H) şi unghiul de înclinare. Traiectoria unui astfel de zbor va fi o circumferinţă. 
Condiţiile virajului corect (uniform). 
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Practic înscrierea într-un viraj corect se face într-un plan orizontal (w = 0), cu viteza 
anterioară virajului şi care tot timpul virajelor uzuale rămâne constantă (Vv = ct.), datorită 
inerţiei şi fineţei aerodinamice a aeronevei (corect se va mări şi tracţiunea); de asemenea 
raza virajului este constantă (Rv = ct.). 
Ecuaţiile de echilibru sunt: 
Fc = G; 
Fxy = Fc; 
Ft = Fx. 
 
Performanţele în timpul virajului în urcare se modifică în sensul scăderii acestora 
datorită faptului că la zborul în viraj forţa aerodinamică necesară este mai mare faţă de 
forţa aerodinamică la zborul orizontal, aceasta fiind direct proporţională cu unghiul de 
înclinare a avionului în viraj. 
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2.3.7 Planarea 
Caracteristicile zborului planat la zborul cu avionul  
Zborul planat cu avionul se efectuează în general pentru a se pierde înălţime în anumite 
situaţii de zbor şi totdeauna pentru a se realiza aterizarea după efectuarea misiunii de zbor. 
Dacă la o pierdere intenţionată de înălţime în timpul zborului în zonă sau pe traseu, 
caracteristica zborului planat nu are o importanţă esenţială pentru a fi studiată, la zborul în 
vederea aterizării are o importanţă esenţială având în vedere că funcţie de caracteristica 
acesteia vom efectua o aterizare corectă sau vom fi nevoiţi să efectuăm o ratare. 
Panta pe durata aterizării este condiţionată de utilizarea tracţiunii în mod optim, pentru ca 
traiectoria faţă de pista de aterizare să fie cea corectă. 
Condiţiile zborului planat sunt: 
- panta de planare să fie constantă (unghiul de planare θ să fie constant); 
- viteza pe traiectoria de planare să fie constantă (Vp = constant). 
 
Pentru ca panta θ să fie constantă este necesar ca forţele să fie în echilibru, respectiv: 

(Kgf),  C  S
2
v  =G F

p
2

pz
ρθcos=  

 
 

 
Fig . : Forţele care acţionează asupra avionului în zborul planat 

 
 
Caracteristicile zborului planat la zborul cu planorul 
Considerând un planor în zbor planat uniform, astfel cum este prezentat în figura 
următoare, vom constataa că forţele care acţionează asupra planorului sunt :  
Fz  (kgf) – forţa portantă; 
Fx   (kgf) – forţa de rezistenţă la înaintare; 
G   (kgf) – greutatea planorului 
De asemenea, vitezele care se analizează în determinarea performanţelor planorului sunt: 
V (m/sec.) – Viteza de zbor – de drum – de înaintare; 
W (m/sec.) – viteza de înfundare – de cădere. 
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Fig. : Unghiul de planare 

 
 

 
Fig. : Triunghiul vitezelor şi al forţelor 

 
Zborul planat al planorului este un zbor cu o pierdere permanentă de înălţime. Din acest 
motiv, zborul planorului poate fi considerat asemănător cu alunecarea unui corp mobil pe un 
plan înclinat. Acest lucru se datorează faptului că pentru a asigura viteza necesară zborului, 
planorul se pune pe o pantă de coborâre astfel încât o componentă a greutăţii G2 să 
constituie forţa de tracţiune necesară, anulând rezistenţa la înaintare. 
Pentru ca zborul să se execute uniform (viteza să fie constantă, trebuie ca unghiul de pantă 
sau unghiul de planare q, să fie constant fapt care duce la următorul echilibru de forţe: 
 Pe de altă parte, unghiul j = q ca unghiuri cu laturile perpendiculare, dar în 
triunghiul ABC: 
 
 

 

planorului fine ţin este 

unde  ,
K
1 = 

C
C = 

C v  S
2

C v  S
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F
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G = C  Sv 
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unde: 
- H = înălţimea la care începe planarea; 
- S = distanţa parcursă la sol în timpul planării, 
iar în triunghiul vitezelor: 
 
 
 
(deoarece q este mic v » vs) 
unde: 
- w = viteza ce coborâre citită de pilot la variometru; 
- v = viteza citită de pilot la vitezometru şi transformată în m/s, considerându-se vântul nul. 
 În concluzie, putem scrie sub forma unui şir de rapoarte egale, următoarele: 
 
 

tan tan  =  F
F

 =  C
C

 =  1
K

 =  H
S

 =  w
v

 =   x tot

z tot

x

z
ϕ θ  

 
 
Toate performanţele planorului în zbor sunt determinate atât de exploatarea curenţilor 
ascendenţi, dar în mod special, la zborul de deplasare pentru realizarea unei distanţe 
parcurse cât mai mare, de cunoaşterea şi exploatarea tuturor elementelor ce pot condiţiona 
şi modifica performanţele în zbor al planorului. 
Astfel, zborul de distanţă al unui planor este influenţat de: încărcătura acestuia, de vânt, de 
temperatura aerului, etc. 
Pentru a se putea studia performanţele de zbor ale planorului trebuie analizată polara 
planorului şi polara vitezelor planorului, precum şi elementele ce pot influenţa/modifica 
aceste elelente. 
 
Polara vitezelor planorului este reprezentarea grafică a vitezei de înfundare a planorului w 
funcţie de viteza de înaintare a acestuia V (vezi Fig. Polara vitezelor calculată). 
Punctele caracteristice ale polarei sunt următoarele: 
A  punctul de tangenţă la polară al perpendicularei pe axa absciselor, corespunde vitezei 

minime de zbor (pe axa ordonatelor putem citi viteza asociată de coborâre); 
B  punctul de tangenţă la polară a perpendicularei pe axa ordonatelor corespunde vitezei 

minime de coborâre (pe axa absciselor putem citi viteza de zbor asociată); 
C  punctul de tangenţă la curba polară a semidreptei dusă din originea sistemului de axe, 

dă coordonatele vitezelor (v şi w), corespunzatoare vitezei maxime (se observă că 
unghiul θ pe care-l face tangenta cu axa absciselor este minim) 

 
 
 
 
D şi  
E  sunt puncte care se găsesc la intersecţia unei semidrepte, duse din originea sitemului 

de coordonate, cu polara vitezelor. Aceste puncte corespund la două situaţii de zbor în 
care planorul evoluează cu aceeaşi fineţe, k = ctg θ. 

tan   =  B C
A B

 =  H
S

θ  

tan   =  w
v

  w
v

,
s

θ ≈  

maxim
f

f
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Punctul D corespunde zborului la incidenţe mari, iar punctul E, zborului la incidenţe mici 
(vezi polara profilului). 
Pentru zborurile de performanţă în planorism, polara vitezelor are o deosebită utilitate 
practică, facilitând exploatarea aeronavei în regimul dorit, construirea diferitelor abace de 
calcul, sau alegerea şi compararea performanţelor diferitelor tipuri de planoare. 
Pornind de la relaţiile care stabilesc factorii de care depinde viteza de cădere şi cea de zbor, 
să discutăm unele din cerinţele principale care se impun pentru planoarele  moderne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. Polara vitezelor calculată 

 
 
 
 
 
 
 
1. Pentru a se putea urca cât mai repede în căminul ascendent, planorul trebuie să aibă o 
viteză de cădere cât mai mică, care să se găsească la o viteză de zbor cât mai mică (necesară 
spiralării cu raze mici în termicile înguste). Minimalizând pe V şi w rezultă: 
a.  un raport G/S cât mai mic care se realizează prin utilizarea în construcţia planoarelor a 

unor materiale cu greutăţi specifice scăzute şi rezistenţe mecanice mari; 
b.  un raport Cz/Cx cât mai mare, (vezi polara planorului) în zona incidenţelor mici, deci 

fineţe aerodinamică maximă care se poate realiza  în cazul nostru cu: 
-  profile aerodinamice specializate, numite profile laminare; 
-  aripi cu alungiri mari care datorită unui Cxi redus au fineţe sporită; 
-  micşorarea rezistenţelor de frecare prin prelucrarea suprafeţelor. 
-  micşorarea rezistenţelor pasive şi de interferenţă prin proiectarea corespunzătoare 

a formelor şi elementelor de racordare dintre ele. 
2. Pentru a se putea obţine viteze de drum cât mai mari şi distanţe maxime de planare, 
fineţea optimă a planorului trebuie să se găsească la o viteză cât mai mare. Maximizând pe 
V, rezultă că ar trebui să avem un raport G/S cât mai mare şi intrăm în contradicţie cu 
cerinţele de la pct. 1.a. 
Pentru a rezolva această problemă în practică s-a ajuns la soluţia unei încărcături pe m2 
(G/S) variabilă în funcţie de necesităţi. Planoarele moderne sunt dotate cu rezervoare de apă 
care pot fi golite în timpul zborului. Se obţine astfel o viteză corespunzătoare fineţii optime, 
variabilă (vezi Fig. Influenţa deplasării aerului asupra vitezei optime de zbor). 

v  =   G
S

 2  1
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Polara vitezelor poate fi calculată sau determinată practic prin măsurători de precizie în 
timpul zborului într-o atmosferă liniştită, diferenţele apărute între cele două reprezentări 
fiind uneori reprezentative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. : Modificarea polarei funcţie de balast 
 

Influenţa vântului şi a curenţilor verticali asupra vitezei de salt 
În timpul zborului planorul va traversa de multe ori zone cu mişcări ale aerului atmosferic 
pe verticală sau orizontală. Pentru a putea determina viteza optimă de deplasare şi în aceste 
situaţii, trebuie să facem nişte construcţii ajutătoare pe polara vitezelor ca în Fig. A.27.68. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. : Influenţa deplasării aerului asupra vitezei optime de zbor 
 
Astfel, originea polarei va fi mutată cu valoarea vitezei perturbatoare pe axele şi în sensurile 
specificate. 
Vom putea obţine acum valoarea vitezei optime  în  condiţile  date, ducând tangenta la 
polară din noua origine. 
Urmărind cele cinci exemple prezentate, se poate observa că în situaţia unui curent 
descendent sau a unui vânt de faţă, trebuie să ne deplasăm cu o viteză de zbor mai mare 
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pentru a obţine o fineţe maximă, iar în situaţia unui curent ascendent sau a vântului de spate, 
trebuie să micşorăm viteza. 
Polara astfel trasată ajută pe pilot în construcţia abacelor şi calculatoarelor necesare 
executării zborurilor de performanţă. 
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2.3.8 Planificarea şi executarea zborului în cazul schimbării condiţiilor de zbor. 
 
Zborul în condiţii meteo ce se deteriorează 
Spre sfârşitul unui zbor situaţia meteo se deteriorează pe o zonă care acoperă sute de  
mile. Pilotul nu mai are suficient combustibil să se întoarcă la aerodromul de plecare. Se 
pune problema zborului spre un aerodrom de rezervă şi al asistenţei radar. Se iau 
următoarele măsuri. 
1. Se verifică dacă sunt bine strânse centurile. 
2. Se anunţă organele de trafic despre schimbarea condiţiilor de zbor. 
3.    Se anunţă organele de trafic despre schimbarea condiţiilor de zbor. Se verifică 

altitudinea minimă de siguranţă şi calajul altimetric. 
4.    Se  sincronizează girodirecţionalul cu compasul magnetic. 
5.    Se verifică rezervoarele şi autonomia de combustibil.  
6.    Se  verifică protecţia contra givrajului a celulei şi motorului în funcţie de tipul 

avionului. 
7.    Se iau măsuri de siguranţă la instrumentele furnizoare de date (încălzire tub pitot, 

etc.) 
8.    Se cuplează luminile de navigaţie şi farul rotativ. 
9.    Se urmează  instrucţiunile date de organele de trafic. 
 
 
Zborul în turbulenţă puternică 
Pe timpul zborului în condiţii meteo instabile este necesar să se treacă printr-o zonă de 
nori cumulus. Se vor lua următoarele măsuri. 
 
Înainte de intrare : 
1.  Se verifică că toate centurile de siguranţă să fie strânse. 
2.  Se prind toate articolele (detaliile) desfăcute. 
3.  Se decuplează pilotul automat. 
4.  Se pun la intensitatea maximă luminile din cabină. 
5.  Se decuplează toate staţiile radio care sunt afectate de interferenţa statică. 
6. Se acţionează echipamentul anti şi degivrare. Se verifică să fie cuplată încălzirea 

tubului pitot. 
7.  Se reduce puterea pentru a se menţine viteza recomandată pentru zborul în 

turbulenţă şi retrimerează. 
8.  Se verifică alimentarea cu vacuum şi/sau electricitate a instrumentelor. 
9.  Se sincronizează girodirecţionalul cu compasul magnetic. 
 
După intrarea în nori : 
1. cu ajutorul giroorizontului pilotul se va concentra asupra avionului în zbor. Se vor 

evita mişcările bruşte care pot mări stresul provocat de turbulenţa asupra avionului; 
2. în afară de cazurile când există riscul de a lovi un obstacol, se vor ignora fluctuaţiile 

din indicaţiile alimetrului şi vitezometrului; 
3. virajele se vor limita la mici corecţii de cap;  
4. dacă la bord există radar meteorologic acesta va fi folosit pentru a se găsi cea mai 

bună cale prin furtună, în caz contrar, de obicei cel mai bine este să se zboare în linie 
dreaptă. 
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Informaţii de baza  
Importanţa planificării zborului. 
Unele fronturi traversează ţara mai repede decât s-a asteptat. Nori cumulus sau 
cumulonimbus cu furtunile respective se pot forma pe baze locale în afara oricărui sistem  
frontal aşteptat şi pot apare de asemenea diferite feluri de ceaţă care pot pune în 
încurcătură pe un pilot neexperimentat. Din  fericire, uneori este posibil să se afle despre 
existenţa unor asemenea fenomene pe baza rapoartelor date de piloţi din zbor sau a 
informaţiilor furnizate de pe diverse terenuri de zbor. Informaţii pot fi obtinute şi pe 
frecvenţa VOLMET sau pe unele frecvenţe de voce ale VOR-urilor. 
Este foarte important că la planificarea zborurilor să se folosească un buletin meteo recent. 
Unele din aspectele principale care ar trebui să fie revăzute la planificarea zborurilor sunt 
enumerate mai jos: 
1. se va studia ruta şi se vor determina altitudinile minime de siguranţă. 
2. se va obţine intensitatea vântului pentru nivelul de croazieră, se va calcula capul, 

viteza la sol, timpul şi cantitatea de combustibil care trebuie să fie suficientă pentru a 
permite efectuarea de zona de aşteptare şi zbor până la aerodromul de rezervă.   

3. se va nota frecvenţele tuturor VOR şi NDB ce ar putea fi folosite în zbor şi la 
aerodromul terminal. 

4. deşi hărţile de radionavigatie sunt cele mai importante este totuşi bine că pilotul să 
aibă la îndemână la bord o hartă topografică care poate ajuta foarte bine la navigaţie 
în VMC. 

5. un calculator va fi folosit atât pe timpul zborului cât şi înainte de plecarea în zbor. 
Poate fi folosit pentru verificarea vitezei la sol, revizuirea ETA, calcularea 
consulului de conbustibil şi la toate verificările uzuale din timpul zborului. 

6. se vor obţine cele mai recente informaţii meteorologice, nu numai cele referitoare la 
ruta respective ci la intraga zonă. Acestea ar putea fi folositoare în cazul pierderii 
legăturii radio pe timpul zborului şi al necesităţii de a sparge plafonul acolo unde 
norii au spărturi mai mari. 

Astfel pregătit, pilotul va fi capabil să zboare pe capurile cerute, la înălţimile şi 
radiofarurile alese, în restul timpului menţinând legătura radio cu organele respective. 
Atunci când se zboară sub altitudinea de tranziţie trebuie să se ceară de la controlor calajul 
altimetric care să asigure că atunci când zboară către o zonă de presiune scăzută nu se va 
angaja într-o coborâre treptată urmărind altimetrul, ceea ce reprezintă un pericol foarte 
mare pe timpul zborulrui IMC deasupra unui relief înalt. 
 
 
Verificarea situaţiei meteo pe rută  
Reglările normale de cap precum şi amendarea ATC nu cer prea mult timp din partea 
pilotului; el are posibilitatea să compare situaţia meteo reală cu previziunea. Pe timpul 
unui zbor după plan de zbor VFR deteriorarea situaţiei meteo pune probleme deoarece 
navigaţia se face pe baza contactului visual cu solul. Pilotul trebuie şi poate să nu se lase 
surprins de o situaţie meteo nefavorabilă care să nu mai permită contactul visual cu solul. 
în cazul când acest lucru se întâmplă trebuie să se zboare după instrumente şi la tipurile de 
avioane unde este permis să se treacă la schimbarea planului de zbor din VFR în IFR. 

 
 

Anunţarea organelor de traffic despre schimbarea condiţiilor de zbor 
Piloţii care întalnesc condiţii meteo nefavorabile menţinerii contactului visual cu solul 
trebuie să anunţe fără întârziere organele de traffic care pot acorda ajutor, când este posibil 
prin radar şi VDF. Piloţii care au mai multă experienţă la zborul instrumental vor putea să 
execute intrucţiunile de la sol fără dificultate. 
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Responsabilitaea pilotului 
Organele de trafic pot da ajutor, dar întreaga responsabilitate pentru executarea unui zbor 
VFR revine pilotului comandant de bord, problemele mai importante asupra cărora trebuie  
să-şi îndrepte atenţia fiind cele specificate la pag. 79. Practica a demonstrat că o cauză 
frecvenţă de accidente fatale a fost calarea incorectă a altimetrului. Menţinerea unei 
altitudini care să asigure respectarea înălţimii de siguranţă cade în responsabilitatea 
pilotului. 
O greşeală care se întâmplă în momentele de stress constă în neglijarea sincronizării 
periodice a girodirecţionalului cu compasul magnetic. Este important să se verifice situaţia 
combustibilului şi să se selecteze în mod corespunzător rezervoarele. O mare importanţă o 
are şi degivrarea celulei şi motorului. 

 
Instrumente de siguranţă  
Puţine avioane în zilele noastre depind numai de tubul venturi că singura sursă de 
alimentare pentru instrumentele giro. La majoritatea avioanelor prin vacum este acţionat  
giroorizontul şi girodirectionalul iar prin energie electrică indicatorul de viraj şi glisadă. 
Prin această dublare se asigură securitatea zborurilor în cazul când ar cădea o sursă de 
energie. În cazul zborurilor în condiţii meteo dificile când se pune în funcţiune majoritatea 
consumatorilor electrici trebuie să se urmarească că generatorul să furnizeze suficient 
curent pentru a satisface necesităţile. 

 
Piloţii fără calificare după instrumente 
Aceşti piloţi nu au voie să zboare în condiţii meteo care sunt pe cale să se strice deoarece 
îşi pun în pericol viaţa lor şi a altora. Piloţii care zboară după instrumente pot primi un 
mare ajutor de la organele de trafic. Un plan de zbor bine pregătit, cu toate frecvenţele 
necesare, poate uşura munca pilotului permiţându-i să se concentreze mai mult asupra 
pilotării avionului. 

 
Zborul în turbulenţă şi precipitaţii puternice 
Turbulenţa şi precipitaţiile pot crea mari dificultăţi în special pentru piloţii fără experienţă. 
Condiţiile normale de aer instabil sau rafale de vânt pot cauza lipsa de comfort, în timp ce 
zborul în nori cumuli mari sau cumulonimbus poate avea consecinţe grave dacă nu se iau 
măsurile necesare. Înainte de a vorbi despre aceste măsuri să ne reamintim câte ceva 
despre natura norilor cumulus. 
Deşi un front rece, cu nori cumulus bine dezvoltaţi, se poate întinde pe mai multe sute de 
mile, având o lungime de până la 50 de mile, această formaţie nu se limitează numai la 
ridicarea aerului umed în cazul unui sistem de front rece. 
Norii de tip cumulus se pot forma din efectul încâlzirii suprafeţei şi este un lucru obişnuit 
că pe timpul unei zile călduroase de vară să se vadă aceste mase turn care cresc rapid. 
Exemplarele mai mari adesea ajung până la tropopauză unde datorită stabilizării 
temperaturii de la acest nivel şi densităţii reduse a aerului, creşterea în continuare se face 
pe orizontală ceea ce dă naştere la “nicovala“ caracteristică norilor cumulonimbi. În 
interiorul acestor nori se dezvoltă o energie foarte mare; curenţi termali, atât ascendenţi 
cât şi descendenţi cu viteze verticale ce depăşesc 4000 ft/min. Aceşti curenţi transportă în 
sus şi în jos mari cantităţi de umezeală care îngheaţă în regiunile superioare, apoi pe 
timpul căderii în jos colectează noi straturi de apă după care se ridică din nou, acest ciclu 
fiind repetat până când particulele îngheţate devin prea grele, nu mai pot fi susţinute în 
interiorul norului şi cad spre pământ sub forma de grindina. 
Bucăţile de grindină variază în mărime de la dimensiunea unui bob de orez până la cea a 
unei mingi de golf. În norii cumulonimbi mari apa este prezentă sub forme diverse: vapori 
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de apă şi ploaie în regiunile inferioare, apa suprarăcită care îngheaţă la impactul cu corpul 
principal al norului, apoi grindina, în timp ce regiunea superioară a norului, nicovala, este 
compusă din cristale de gheaţă. 
 
 
Fulgerele 
Frecarea dintre curenţii verticali din interiorul norului generează elecricitatea statică, 
treptat întreaga masă noroasă se încarcă ajungând la o tensiune foarte înaltă, când 
rezistenţa aerului este înfrântă şi apare o descărcare. Aceasta are forma unui fulger 
îndreptat spre pământ, un alt nor sau chiar către interiorul norului respectiv. Aerul în 
contact cu fulgerul este încălzit instantaneu iar explozia care urmează este auzită sub 
forma de tunet. Fulgerul este mai mult neplăcut decât periculos deoarece nu provoacă 
deteriorări mari unui avion care este bine pus la masă. Punerea la masă a tuturor 
componentelor electrice previne deteriorarea mai importantă a avionului prin faptul că 
evită riscul de formare a unui flash de la un echipament electric al avionului la altul. 
Când atmosfera conţine o mare încărcătură electrică apare o altă manifestare electrică sub 
forma focului Sfântului Elm, o descărcare în forma de perie care se poate  vedea mai bine 
noaptea sau când în jurul elicilor apare o flamă  albastră sau hallo însoţită de un flash 
electric mic transversal pe parbriz. Ambele tipuri de descărcări electrice nu sunt 
periculoase. 

 
 

Precipitatiile puternice 
Ploaia. La zborul în condiţii de ploaie puternică associate cu nori cumulus sau 
cumulonimbus există o vizibilitate redusă, apare riscul de givraj al motoarelor şi celulei, şi 
în cazuri extreme se produce scăderea temperaturii la chiulasă. Chiar la o cabină cu o 
etanşeitate normală ploaia puternică ar putea să pătrundă în interior şi  să afecteze 
echipamentul electric. La acest lucru  trebuie să se acorde o mare atenţie. 
La unele avioane este posibil că ploaia să îndepărteze vopseaua de pe bordurile de atac ale 
aripilor şi de pe alte părţi ale structurii dacă nu se reduce viteza de zbor. 
 
Grindina. Grindina puternică trebuie să fie tratata cu respect fiind recomandabil să se 
reducă viteza în scopul evitării unei deteriorări prea mari a structurii. 
 
Zapada şi lapovita. Zborul prin zapadă şi lapoviţă (amestec de zăpadă şi ploaie) se face 
printr-o vizibilitate mult redusă existând riscul de givraj prin impact ceea ce poate bloca 
intrarea aerului la motor sau poate afecta temperatura motorului. 

 
 

Manevrarea pe sol la decolare sau după aterizare.  
Toate formele de precipitaţii pot avea un efect important asupra eficienţei frânării. Când 
pe pistă există zăpadă cu apă sau zăpadă vânturată, la aterizare se poate deteriora flapsul. 
Soluţia constă în a se scoate cât mai puţin flaps în funcţie de lungimea pistei, ţinând cont 
că pe o pistă umedă sau acoperită cu gheaţă frânarea este mai mică. 
 
Turbulenţa puternică 
Pot fi situaţii când din motive de trafic sau de altă natură trebuie să se intre în nori 
cumulus (se atrage atenţia totuşi că nu este permis din nici un motiv să se intre în nori 
cumulonimbi). Uneori cumulonimbi sunt ascunşi după straturi de nori stabili şi în 
asemenea cazuri evitarea lor este aproape imposibilă fără folosirea radarului. Măsurile ce 
trebuie luate în aceste situaţii sunt : 
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Decuplarea pilotului automat. Puţine tipuri de pilot automat sunt autorizate penru 
funcţionarea în condiţii de turbulenţă puternică. În aceste condiţii prin pilotarea manuală 
se consideră că se poate menţine mai bine o înălţime şi poziţie a avionului constantă. 
Aprinderea luminilor din cabină. Există două motive pentru a face acest lucru. În primul 
rând în norii mari este destul de întuneric şi în  al doilea rând când iluminarea din cabina 
este la maximum se previne orbirea temporară provocată de fulgere. 
Reducerea vitezei înainte de intrare. Se ştie cât de periculos este să se meargă cu viteza 
mare cu maşina pe un drum prost. La fel este foarte periculos să se zboare cu o viteză 
mare prin turbulenţa puternică dintr-un nor cumulus. Viteza corectă de intrare trebuie să 
evite forţarea excesivă a celulei şi să fie totuşi superioară vitezei de angajare. Ea este 
menţionată în manualul operaţional şi uneori este indicată printr-un cerc chilimbariu pe 
cadranul vitezometrului. Când  ea nu este cunoscută, pilotul poate considera drept viteza 
bună de intrare o viteza egală cu 1,6 din viteza de angajare. 
 
 
Tehnici de manevrare după intrarea în nori  
Ancheta unor cazuri de avioane care au zburat în nori cumulonimbi şi s-au  dezintegrat  în 
aer, au scos la iveală faptul că accidentele au avut loc mai mult din cauza supracorecţiilor 
aplicate de către piloţi decât din cauza turbulenţei propriu zise. Turbulenţa puternică şi 
supracontrolul exercitat de către piloţi au făcut că avionul să sufere forţe similare cu cele 
care apar pe timul executării acrobaţiei. Procedurile indicate la pag. 79. tind să prevină 
apariţia unei astfel de combinări de factori prin limitarea tuturor corecţiilor la menţinerea 
unei poziţii de zbor  a avionului pe un cap mai mult sau mai puţin constant. În nici un caz 
nu trebuie să se încerce să se menţină o viteză constantă, deoarece se va varia de la cea 
aproape de angajare până la aproape maximum. Dea semenea, pot fi fluctuaţii mari de 
înălţime şi acest lucru ar trebui să fie ignorat, excepţie făcând cazul când se zboară în 
apropiere de un relief înalt. Experienţa a arătat că un current de aer are tendinţa să 
corecteze pe celalalt şi să se menţină astfel într-o anumită măsură o înălţime medie a 
avionului. 
Nu trebuie să se încerce să se lupte cu fiecare salt. Cea mai bună tehnică constă în a folosi 
giroorizontul drept referinţă şi a se menţine un nivel lateral şi de tangaj rezonabil. 
Corecţiile vor fi efectuate lin şi se va zbura drept înainte în afara de cazul când la bord 
exista radar meteorologic, prin care se poate alege direcţia cea mai bună. La avioanele cu 
motoare cu piston se consideră că cel mai bine este să se zboare la o înălţime mai mică de 
10.000 ft. Cu condiţia ca să existe suficientă înălţime de siguranţă între baza norului şi 
relief  este posibil să se zboare sub nor dar piloţii trebuie să se aştepte să întâlnescă curenţi 
verticali către în jos. (regulamentul de zbor interzice zborul sub norii cumulonimbi). 
Un zbor prin nori de furtună va afecta compasul magnetic şi pilotul trebuie să fie atent să 
nu se ia după indicaţii  eronate. Trebuie verificat girodirecţionalul după un radial VOR. 
ADF nu ajută la nimic până când avionul se află la o anumită distanţă faţă de furtună. 
Acul de la ADF tinde să se îndrepte către direcţia norului de furtună în loc să se îndrepte 
către NDB pe care este acordat. 
 
 
Spargerea plafonului în jos 
Pentru un pilot care este calificat în zbor după instrumente procedura de spargere a 
plafonului şi aterizarea în condiţii de vizibilitate scăzută reprezintă o problemă de rutină. 
Presupunând că plafonul este de 1000 ft şi vizibilitatea este scăzută următoarele 
recomandări ar trebui să stea în atenţia piloţilor. 
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Avioane cu echipament de radionavigaţie: La aerodromurile cu procedura de apropiere 
după instrumente publicată, pilotul va alege procedura pe care o va executa în 
conformitate cu datele publicate. 
Avioane numai cu legătura bilaterală radio. Pilotul  poate fi ghidat cu ajutorul radarului 
sau cu VDF. Capurile trebuie să fie menţinute cu precizie, calajul altimetric trebuie să fie 
verificat de două ori iar înălţimile trebuie să fie respectate întocmai. Informaţiile esenţiale 
trenbuie să fie repetate de pilot către controlor-calajul altimetric, capurile, frecvenţele etc. 
Este important să se noteze pe o hârtie cifrele furnizate de către controlor: QNH sau QFE, 
capurile de luat, frecvenţele radio, etc. Dacă se greşeşte o frecvenţă se produce o 
încurcătură foarte mare şi pierdere de timp. 
Atunci când se zboară după instrumente şi se execută instrucţiunile organelor de trafic 
aerian gradul de concentrare al pilotului este mai mare decât cel obişnuit dar aceasta nu 
reprezintă o scuză pentru a se uita anumite acţiuni vitale la bord sau să creeze alte 
probleme. Când apare aerodromul în câmpul vizual, posibil în ploaie puternică, se va 
deschide panoul de vedere clară dacă asemenea panou există la avion. Se va vedea care 
este componenta transversală a vântului pentru a se lua corecţia de deriva. Pilotul trebuie 
să fie pregătit a ţine cont de gradientul vântului în apropiere de sol. După efectuarea 
aterizării nu trebuie să se uite verificările de după aterizare. 
 
 
Concluzii 
În acest capitol au fost subliniate o serie de acţiuni pe linia realizarii unei mai bune 
planificări a zborului. Cel mai bun lucru este să se evite intrarea în condiţii meteorologice 
din cele menţionate anterior. Obţinerea de informaţii meteo cât mai recente şi mai precise 
înainte de zbor poate fi de mare ajutor. 
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2.3.9 Efecte adverse 
 
 
Givrajul 
Definiţie 
Givrajul reprezintă depunerea unui strat de gheaţă aderentă pe unele elernente ale 
avionului (planuri,fuselaj,elice,suprafeţe proerninente etc) ca rezultat al îngheţării 
picăturilor de apă suprarăcită (picături de apă la temperaturi sub O°C) la ciocnirea 
aeestora cu avionul aflat într-un mediu cu temperatura negativă. 
De asemenea, givrajul mai poate fi definit ca fiind un depozit de gheaţă, opacă sau 
transparentă care aderă la anumite elemente ale unui avion, în special la acele elemente 
expuse vântului şi la cele având părţi unghiulare (borduri de atac, vârfuri de antenă, nituri 
etc.). 
 

 
 
Givrajul afectează toate tipurile de aeronave, inclusiv pe cele supersonice. La viteze de 
zbor mai mari de lOOOkm/h probabilitatea givrării aeronavei se micşorează, însă în faza 
de aterizare/decolare aeronavele supersonice utilizează viteze comparabile cu cele ale 
aeronavelor subsonice şi de aceea pot fi givrate în timpul traversării sistemelor noroase. 
 
Procesul de formare 
Cel mai frecvent, givrajul se formează în regiunile cu apă suprarăcită sau amestec de 
picături suprarăcite cu cristale de gheaţă sau zapadă. În nori, apa putând rămâne în stare 
lichidă şi la temperaturi negative (chiar sub 40°C), givrajul se formează în toţi norii cu 
temperaturi sub O°C, intensitatea maximă a depunerii fiind între 0 şi -10°C. Între -15 şi - 
20°C, în nori există tendinţa de formare a cristalelor de gheaţă , iar la temperaturi sub - 
20°C, norii sunt constituiţi în cea mai mare parte din cristale de gheaţă. Ca atare, în 
asemenea nori (Cirus, Cirostratus şi Altostratus înalţi) ca şi în porţiunile cu zapadă sau 
gheaţă uscată,givrajul este în general foarte slab. 
Această apă suprarăcită se transformă în givraj pe avion. Cantităţile de gheaţă depozitate 
pe aeronavă vor fi deci în funcţie de concentraţia de apă suprarăcită din nori, de 
dimensiunea picăturilor sau de intensitatea precipitaţiilor. 
Această posibilitate se întâlneşte în rarele cazuri în care apa aflată în stare lichidă, la 
temperatură pozitivă, rămâne ,, stocată” pe anumite părţi exterioare ale aeronavei 
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(decupări interioare, încastrări ale articulaţiilor etc.) şi se transformă în gheaţă atunci când 
temperatura mediului ambiant devine negativă. 
Această formă de givraj se poate produce după curăţarea la sol a unui avion acoperit de 
zăpadă sau degivrat şi neuscat în momentul în care decolează la temperaturi negtive. 
Acest tip de givraj poate provoca mai ales blocarea comenzilor. 
 
O depunere uşoară de gheaţă, ca o peliculă asemănătoare cu brurna, se poate forma şi în 
condiţii de cer senin, atunci când avionul, după un zbor foarte rapid printr-un strat de aer 
rece pătrunde bruse într-un strat de aer mai cald şi cu umezeala mai mare. Această gheaţă 
poate deveni periculoasă atunci cand avionul pătrunde în norii suprarăciţi, întrucât stratul 
de gheaţă se poate mari. 
Se disting trei tipuri de formare a givrajului pe un avion: 
- prin încetarea stării de apă suprarăcită; 
- prin îngheţarea apei aflate în stare lichidă; 
- prin desublimare. 
 
Givrajul se poate forma: 
- la suprafaţa solului, prin îngheţarea ploii suprarăcite, zăpezii sau lapoviţei care cad pe 

avionul aflat la sol; 
- pe avionul scos din hangarul încălzit; 
- pe aripi sau coada avionului,din cuza împroşcării acestora cu apă atunci când la 

decolare avionul sparge pojghiţa de gheaţă a unor bălţi; 
- în timpul încălzirii înainte de decolare, când motorul turboreactor funcţionează cu un 

număr mare de turaţii, iar umezeala este ridicată şi temperatura este apropiata de 0°C, 
prin răcirea puternică a aerului în colectorul de aer. 

Desublimarea, reprezintă transformarea directă a vaporilor de apă în gheaţă.  
Acest fenomen se întâlneşte mai ales la sol dar şi la înălţime în afara norilor, într-un 
mediu foarte umed şi pe un avion foarte rece (în coborâre, când avionul a zburat înainte la 
nivele de croazieră ridicate). 
 
Forme de givraj 
După condiţiile de formare, depunerile de gheaţă pe avioane pot apărea sub următoarele 
aspecte: 
- Gheaţa sticloasă (limpede): este o depunere de gheaţă aproape complet transparentă 

sau translucidă şi foarte aderentă, având suprafaţa netedă şi continuă, asemănătoare 
poleiului; este cea mai periculoasă formă de givraj, căci depunându-se pe părţile 
frontale ale avionului le denaturează forma şi profilul aerodinamic; ceea ce conduce 
la reducerea ascensiunii, la pierderea stabilităţii şi la creşterea rezistenţei frontale a 
avionului; se formează pe bordurile avioanelor (ca o ciupercă) şi are tendinţa să se 
întindă de-a lungul aripilor. Atunci când depunerea de gheaţă este amestecată cu 
zapadă, lapoviţa, măzărichea, prezintă o culoare albicioasă, iar la suprafaţă este 
neregulată şi aspră.  

 Se poate forma:  
- în zborul prin norii convectivi, constituiţi din picături mari de apă, la temperaturi 

cuprinse între 0 şi -13°C;  
- pe avionul care zboară la temperaturi negative, în stratul de aer de sub norii din 

care cade ploaia formată din picături mari; 
- la nivele joase, ori de câte ori la sol se semnalează lapoviţă sau ploaie care 

îngheaţă.2.1.2  
- Gheaţa opaca,albicioasă (granulară) este o depunere albă,opacă şi granulară, formată 

din grăunţe fine şi opace de gheaţă, în interiorul cărora există şi straturi cu o 
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structură cristalină (asemănătoare cu chiciura moale) sau incluziuni de aer, din care 
cauză are o culoare albă mată; Se formează în norii ondulaţi (Stratus, Stratocumulus, 
Altocumulus), constituiţi din picături mici de apă între 0 şi -28°C, mai frecvent între 
0 şi -10oC; Depunerile granulare nu sunt mari, căci gheaţa se depune numai acolo 
unde picăturile suprarăcite se ciocnesc de avion; Nu prezintă aderenţă mare, putând 
fi înlăturată prin vibraţiile planurilor sau prin, acţiunea vântului; Nu deformează 
profilul aerodinamic al avionului însă îi măreşte greutatea; Când zborul prin nori 
este mai îndelungat depunerea de gheaţă poate lua proporţii periculoase; Se 
formează pe proeminenţe (nituri, capete) sub forma unor protuberanţe neregulate.  

- Gheaţa sub forma de chiciură este un depozit alb, cristalin, cu granule mari, care se 
formează de obicei la temperaturi sub -10°C în norii constituiţi din picături mici de 
apă şi cristale de gheaţă; Stratul are aspect neuniform şi margini proeminente, ca 
nişte ace şi bare care pun în pericol zoorul. 

 
 
După forma depunerii depunerile de gheaţă pe avioane se pot prezenta sub următoarele 
forme:  
- b formă de brumă;  
- sub formă de chiciură;  
- sub formă de gheaţă opacă; 
- sub formă de gheaţă sticloasă sau transparentă (denumită uneori şi polei). 
 

 
Fig : Forme caracteristice de givraj 

 
 
Givrajul sub formă de brumă 
- Aspect: Depozit de gheaţă, cu aspect cristalin, luând cel mai des forma de solzi, ace, 

pene sau evantai. 
- Proces de formare: Se formează prin desublimare, adică transformarea vaporilor de 

apă în gheaţă. Acest tip de givraj se depune pe tot avionul şi se produce la sol sau pe 
timpul coborârii (avion mai rece decât aerul prin care zboară). 

- Consecinţe: Acest givraj este slab şi nu afectează puternic masa avionului şi nici 
caracteristicile sale aerodinamice 

 
Givrajul sub formă de chiciură 
Chiciura apare pe părţile avionului care sunt răcite la o temperatură sub cea de îngheţ. 
Când un aer în care se afla în exces vapori de apă intră în contact cu aceste suprafeţe  pe 
ele se va forma un strat subţire de gheaţă. Acesta poate fi văzut adeseori pe avioanele care 
au stat afară într-o noapte senina şi rece. Acest givraj, întrucât are o grosime mică are şi o 
greutate mică, dar frecarea aerului pe suprafaţa avionului are influenţă nefavorabilă asupra 
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decolării. Chiciura împiedică vizibilitatea prin parbriz şi prin geamurile laterale şi, de 
asemenea, afectează antenele radio. De aceea, înainte de decolare ea trebuie să fie 
îndepărtată prin stropirea cu substanţe de dispersare sau prin jet de aer cald. Aceste 
precauţiuni nu sunt tratate cu seriozitate întotdeauna, lucru care a facut să existe cazuri 
când avionul nu s-a deslipit de la pământ, decolarea a trebuit să fie întreruptă, 
producându-se accidente. 
Este necesar ca înainte de plecare în zbor să se facă următoarele : 
-  să se verifice toate suprafeţele de zbor; 
-  se verifică ca comenzile să se deplaseze liber şi să nu existe givraj la joncţiunile lor; 
-  se verifică orificiile de statică; 
-  se verifică orificiile şi tubul pittot; 
-  se verifică ca toate orificiile de scurgere să fie libere; 
-  se verifică să nu existe gheaţă pe antene şi izolatori; 
-  se verifică parbrizul şi ferestrele. 
 
În zbor, chiciura se formează pe un avion care a zburat într-o zonă cu temperatură sub cea 
de îngheţ şi apoi intră într-o masă de aer mai cald şi mai umedă. Prezenţa chiciurei duce la 
creşterea vitezei de angajare, vizibilitate proastă prin parbriz şi probabil ceva interferenţă 
la radio. Pe măsură  ce celula capătă temperatura aerului înconjurător, stratul de chiciură 
va dispărea rapid. 
 
- Aspect: Este un depozit alb, cristalin, cu granule mari, care se formează de obicei la 

temperaturi sub -10oC în norii constituiţi din picături mici de apă şi cristale de gheaţă. 
Stratul are aspect neuniform şi margini proeminente, asemănătoare cu nişte ace sau 
bare. 

- Proces de formare: Îngheţarea rapidă a picăturilor foarte mici suprarăcite într-un 
mediu noros stabil. Îngheţarea rapidă a picăturilor de apă şi a cristalelor de gheaţă 
provoacă incluziuni de aer între fiecare element îngheţat şi conferă gheţii un aspect 
opac. Depozitul se extinde prin îngroşare către înainte. Givrajul sub formă de chiciură 
se formează în norii stabili (As, Ns). Poate fi de asemenea întâlnit în ceaţa de radiaţie 
la temperaturi uşor negative. 

- Consecinţe: Acest givraj are intensitate slabă, câteodată moderată. Cantitatea mică de 
gheaţă depusă şi aspectul său casant nu pun probleme serioase pentru avioanele 
echipate cu sisteme de degivrare la bord. 

 
Givrajul sub formă de gheaţă opacă (granulară) 
Givrajul opac se formează când picături de apă suprarăcită vin în contact cu celula, de 
obicei pe timpul zborului prin nori care conţin acest tip de umezeală. La nivelul solului 
este cunoscut şi sub denumirea de gheaţa care îngheaţă. Givrajul opac apare sub forma 
unei depuneri neregulate, albe, opace care creşte către fluxul de aer care se scurge la 
bordul de atac al aripilor, suprafeţele ampenajului, antene etc. Deoarece se formează 
instantaneu conţine multe porţiuni cu aer, deci greutatea lui creşte şi dereglarea scurgerii 
laminare în jurul aripilor şi suprafetelor ampenajului. 
 
- Aspect: Este o depunere albă, opacă şi granulară, formată din grăunţe fine şi opace de 

gheaţă, fulgi de zăpadă, lapoviţă sau măzăriche  (fig. 1-b şi c) care are suprafaţa 
neregulată şi aspră. 

- Proces de formare: Depunerea se formează în norii ondulaţi (Stratus, Stratocumulus, 
Altocumulus), constituiţi din picături foarte mici de apă suprarăcită şi cristale de 
gheaţă, la temperaturi cuprinse între 0 şi -280 C, întâlnindu-se mai frecvent între 0 şi -
10oC. 
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- Consecinţe: Gheaţa granulară se depune pe partea exterioară a bordurilor de atac, sub 
diferite forme (fig. 1-b şi c). Când în nor există zăpadă sau lapoviţă, depozitul se 
măreşte, deformând, din cauza protuberanţelor, bordul de atac. Se mai formează pe 
proeminenţe (nituri, capete) sub forma unor protuberanţe neregulate. 

 
Gheaţa sticloasă sau limpede (poleiul) 
Givrajul translucid rezultă din apa suprarăcită la o temperatură care îi permite scurgerea 
pe timpul procesului de îngheţ astfel că acest givraj este dens, conţinând puţin aer. El nu 
numai că afectează aerodinamica suprafeţelor de zbor ci adaugă o greutate considerabilă 
la celulă şi elice, la aceasta din urmă provocând şi vibraţii. 
- Aspect: Depozit de gheaţă în general omogenă şi transparentă, cu aspect sticlos şi 

neted (fig 1-d). Acest tip de depunere se formează pe bordurile de atac şi tinde să se 
întindă de-a lungul aripilor.  

- Proces de formare: Congelarea lentă a picăturilor mari de apă suprarăcite într-un 
mediu instabil, sau stabil dar cu concentraţie foarte mare de apă (mai ales pentru 
temperaturi cuprinse între 0 şi -10°C).  
Căldura degajată prin schimbarea stării de agregare a apei (apă suprarăcită în gheaţă) 
permite picăturilor să se întindă înainte de a îngheţa. Picăturile care urmează sunt 
supuse aceleiaşi evoluţii, se întind, îngheaţă şi formează un depozit de gheaţă 
compactă şi transparentă (fără incluziuni de aer). Depozitul poate atinge 10 cm. în 
grosime. 
Gheaţa sticloasă este asociată norilor convectivi Cu, Cb, Ac. Poate fi de asemenea 
întâlnit în ceaţă şi mai ales în precipitaţiile suprarăcite (ploaie sau burniţă). 

- Consecinţe: Acest givraj care are intensitate puternică este foarte periculos. Din 
fericire apare destul de rar, sub forma sa teoretică pură şi nu afectează decât volume 
restrânse de aer. 

 
 
Lapoviţa. În anumite condiţii, poate să apară ploaia suprarăcită sub un front cald, o 
ocluzie sau chiar un front rece. În cazul când un avion zboară prin acest tip de precipitaţii 
pe el se va aduna givraj translucid. De obicei, el se formează foarte rapid şi constituie un 
pericol pentru avioanele mici care nu sunt echipate cu echipament de protecţie contra 
givrajului celulei. 
 
 
Givrajul în norul cumulonimbus 
Mişcările ascendente şi descendente din vecinătatea izotermei de 0˚C pot provoca 
prezenţa ploii suprarăcite şi producerea givrajului transparent sau a poleiului. Acest tip de 
givraj are intensitate puternică. El este de departe cel mai periculos şi afectează întreaga 
suprafaţă a avionului. S-au putut observa depuneri de gheaţă, pe avioane de transport de 
tip mediu, care au atins câteva tone în câteva minute. 
 
 
Givrajul în zonele frontale 
În afara givrajului care se întâlneşte în norii cu temperaturi negative, se mai poate întâlni 
givraj în afara norilor din apropierea unui front. 
Zona propice formării poleiului se găseşte sub suprafaţa frontală, deci în faţa frontului, 
deasupra izotermei de 0˚C unde poate exista ploaie suprarăcită. 
Ca efect, deasupra suprafeţei frontale, la temperaturi pozitive pot exista precipitaţii sub 
formă de ploaie. Picăturile de apă, în mişcarea lor de cădere, traversând suprafaţa frontală 
ajung într-o zonă unde temperatura este negativă. Răcirea lentă la care sunt supuse acestea 



 PERFORMANŢE DE ZBOR ŞI PLANIFICAREA ZBORULUI 63 

 

este propice stării de suprarăcire. Picăturile de apă lichidă se transformă atunci în ploaie 
cu apă suprarăcită, care se transformă în polei la trecerea unui avion (figura 2). 
Acelaşi raţionament poate fi aplicat şi frontului rece sau a unei ocluziuni. 
În concluzie, poleiul se întâlneşte în general: 
- întotdeauna în masa de aer rece; 
- în faţa frontului cald; 
- în spatele frontului rece; 
- de-o parte şi de alta a unei ocluziuni. 
NOTĂ: Suprafaţa frontală a unui front rece fiind mult mai ,,verticală” decât cea unui front 
cald, zona unde se poate întâlni givraj în afara norilor este mai redusă în spatele frontului 
rece decât în faţa unui front cald. 
 

 
 
 
Din punct de vedere al înrăutăţirii proprietăţilor aerodinamice ale avionului depunerea de 
gheaţă se poate forma: perpendicular faţă de curentul de aer care conturează avionul 
(gheaţa în forma de jgheab) de-a lungul curentului de aer. 
 
Gheaţa în formă de jgheab depinde de temperatura punctului critic al bordului de atac (un 
punct al profilului bordului, în care energia cinetică a fileului de aer perpendicular pe 
profil se transformă în căldură - încalzire cinetică); Are o structură amorfă; Se formează în  
timpul zborului prin nori cu conţinut mare de apa şi compuşi din picături mari de apă 
suprarăcită sau în zona ploii suprarăcite (gheaţa stic1oasă). 
Gheaţa de-a lungul curentului de aer se formează în norii cu conţinut redus de apă lichidă;  
Poate avea următoarele aspecte:  
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- Gheaţă transparentă, cu suprafaţa netedă şi structură amorfă (se depune la 
temperaturi negative, în zborul prin norii Altocumulus, Stratocumulus sau din ploaia 
suprarăcită care provine din norii Nimbostratus);  

- Gheaţa opacă, cu structura cristalină şi culoare lăptoasă (gheaţa de porţelan) care se 
formează în norii cu conţinut mare de apă lichidă şi cu temperaturi mai coborâte, 
acolo unde se întâlneşte şi zapadă umedă;  

- Gheaţa sub forma de chiciură sau brumă, cu structură fibroasă şi suprafaţă aspră, 
care se formează în norii constituiţi din picături foarte mici de apă şi cristale de 
gheaţă, la temperaturi foarte coborate (-20oC). 

Formarea ei depinde de temperatura în punctul critic al bordului de atac (un punct al 
profilului bordului, în care energia cinetică a fileului de aer perpendicular pe profil se 
transformă în căldură – încălzire cinetică). 
Încălzirea cinetică (∆t) a părţilor frontale ale aripilor avionului, în aer lipsit de picături de 
apă, pentru diferite viteze ale avionului, este aproximativ următoarea: 
 

V(km/h) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 
∆t(0C) 0,4 1,8 3,5 6,2 9,6 13,9 19,0 24,6 31,2 38,7 

 
În norii constituiţi din picături de apă, încălzirea cinetică este cu 30-40% mai mică decât 
în afara norilor, din cauza evaporării parţiale sau totale a picăturilor de apă care izbesc 
avionul. 
Din cauza încălzirii cinetice, temperatura în punctul critic (numită temperatură de frânare) 
este mai ridicată decât în aerul înconjurător; pe măsura îndepărtării de acest punct, ea 
scade, astfel că partea frontală a aripii givrează mai greu decât spatele ei. Dacă în punctul 
critic temperatura este pozitivă, iar la o mică distanţă ea este negativă, pe bordul de atac 
apa nu îngheaţă, ci este suflată spre părţile mai reci ale planului. În acest caz, gheaţa se 
formează pe ambele părţi ale bordului de atac. Atunci când în punctul critic temperatura 
este negativă, iar în nori conţinutul de apă este mare, gheaţa se depune şi pe bordul de 
atac, sub formă de ciupercă. 
 
 
Efecte asupra aeronavei: 
Givrajul poate afecta : bordul de atac al aripilor, ampenajul sau elicele, parbrizul, antenele 
radio şi radar, tubul Pilot şi carburatorul sau reactorul. 
Când se depune pe aripi şi ampenaj, modifică forma suprafeţei portante; acestea sunt      
costruite într-o anumită formă pentru permiterea scurgerii normale a aerului de-a lungul 
suprafeţelor superioare şi inferioare. Odată apărută, gheaţa se îngroaşă şi extinde treptat, 
până când suprafeţele devin complet deformate. Astfel scurgerea aerului devine dislocată, 
rezistenţa la înaintarea creşte, portanţa scade. 
Pericolele pe care le reprezintă gheaţa, se datoresc mai mult formei depunerii, decât 
cantităţii. 
Întrucât coeficientul aerodinamic devine minim, viteza de angajare a avionului creşte. 
Când se formează pe palele elicelor în zbor, nu se poate observa acumularea, dar se vede 
pe coiful elicei. Pala poate deveni rotunjită, deci ineficientă înaintării avionului. 
Depunându-se neregulat pe elice, încep vibraţii exagerate ale motorului şi zgomot datorită 
proiectării gheţii pe fuselaj. Zborul devine periculos datorită deformării palelor. 
Când se formează pe parbriz, acumularea gheţii reduce vizibilitatea pilotului. 
Când se formează pe antena radar, împiedică funcţionarea acestuia. Pe antenele radio 
acumularea gheţii împiedică adesea comunicările radio până la întreruperea lor. 
Gheaţa care se formează în tubul Pilot, jenează indicatorul de viteză a avionului faţă de 
aer. Gheaţa îngroşându-se, diminuează scurgerea aerului şi falsifică indicaţiile de viteză. 
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Procedura 
Să presupunem că apare o pierdere progresivă de putere urmată de un mers neregulat  
ceea ce indică givrarea carburatorului. Se va curăţa motorul folosind următoarea 
procedură: 
1. se lasă maneta de gaze în poziţia actuală; 
2. se aplică la maximum încălzirea carburatorului iar pilotul trebuie să fie pregătit 

pentru o pierdere de putere, în continuare, însoţită de un mers şi mai neregulat;  
3. dacă givrajul carburatorului persistă se va mări temperatura la motor prin : a) 

împingerea uşoară a manetei de gaze până la puterea maximă, avându-se grijă să nu 
se gripeze motorul 
b)  urcarea în scopul reducerii fluxului de aer şi răcire, şi 
c)  sărăcirea amestecului, dar atenţie să nu se oprească motorul, deoarece ar fi 

dificil să fie pornit din nou. 
4.    se  va zbura pe cât posibil evitând norii şi ploaia 
5     când motorul începe să meargă normal se revine la zborul la orizontală, se reglează 

amestecul şi se selectează aer rece. Se verifică ca turajul motorului să ajungă la 
valoarea normală. 

6.   se va urmări modul cum decurge givrajul carburatorului şi la intervale regulate se va 
aplica încălzirea carburatorului în scopul de a se preveni formarea mai importantă de 
gheaţă. 

 
 
Informaţii de bază 
 
Givrajul carburatorului 
Givrajul carburatorului a constituit cauza multor accidente de aviaţie. 
Efectele givrajului carburatorului la motoarele cu piston constau în : 
a) dereglarea raportului combustibil/aer în sensul că se ajunge la un amestec bogat care 

în final va opri motorul; 
b) formarea de gheaţă care ar putea să împiedice deplasarea manetei de gaze. 
Deşi în practică se vorbeşte despre givrajul carburatorului, în realitate există trei tipuri 
separate de formare de gheaţă care pot afecta în mod negativ motorul cu piston care 
foloseşte  carburator de tip convenţional. Ele sunt : 
-  givrajul manetei de gaze; 
-  givrajul de impact; 
-  givrajul evaporarii combustibilului. 
 
Gheaţa se poate forma în carburator, chiar la temperaturi pozitive ale aerului şi chiar în 
zbor pe timp senin. Aerul scurgându-se rapid în carburator (unde se consumă căldura şi 
datorită evaporării carburantului), dilatându-se se reduce mult temperatura, ducând la 
sublimarea vaporilor de apă pe pereţii interni. Givrajul carburatorului determină pierderea 
treptată a puterii şi deci scăderea vitezei în raport cu aerul. Micşorarea puterii moltorului 
şi chiar oprirea lui se pot produce chiar la temperaturi pozitive (până la +15°) din cauza 
scăderii bruşte a temperaturii carbuartorului prin evaporarea combustibilului şi 
destiniderea acestuia. Apariţia givrajului este semnalată de scăderea arbitrară a presiunii la 
admisie.  
 
Givrajul manetei de gaze. Oricine a avut bicicleta a putut să constate că la umflarea unui 
cauciuc pompa se încălzeşte. Acest lucru se datorează faptului că prin comprimarea 
aerului căldura conţinută este concentrată într-un volum  mai mic. Invers, când prin orice 
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mijloc, presiune este micşorată iar volumul de aer se măreşte, căldura conţinută în acel 
volum se diluează şi temperatura scade. Acesta este înţelesul încălzirii sau răcirii 
adiabatice (fig.18). 
 
Una din funcţiunile carburatorului constă în vaporizarea combustibilului şi în amestecul 
cu aer într-o proporţie corectă pentru ardere. Acest proces se produce în tubul clapetei de 
aer care foloseste principiul venturi pentru crearea unei scăderi a presiunii în zona jetului 
de combustibil. Această scădere de presiune şi scădere de temperatură asociată ating cea 
mai mare valoare atunci când maneta de gaze este redusă, existând şi riscul de îngheţ a 
umezelei prezente în aer. De aceea givrajul manetei de gaze se produce cel mai probabil 
atunci când maneta este redusă, cum ar trebui de exemplu pe timpul unei coborâri sau 
planări. 
 
Givrajul de impact. Acesta apare atunci când aerul umed vine în contact cu piesele din 
sistemul de intrare al aerului care se afla sub temperatura de îngheţ (intrarea aerului, 
supapa de aer cald/rece, ecranul carburatorului, jigloare şi maneta de gaze însăşi).  
Givrajul de impact se produce cel mai probabil în ninsoare, lapoviţă sau când există un 
raport corect între umezeală şi temperaturăm, în nori sau ploaie. Condiţiile cele mai ideale 
pentru aceasta şi deci cele mai periculoase sunt atunci când există o temperatură de -4oC 
în prezenţa unor picături mici de apă suprarăcită, apa lichidă sub OoC care îngheaţă la 
impact. 
 
Givrajul prin evaporarea combustibilului. Acţiunea prin care se transformă benzina în 
vapori de combustibil reclamă pierdere de căldură, lucru care poate fi demonstrat foarte 
simplu dacă se sulfă peste o mână care a fost înmuiată în benzină sau chiar apă. Acţiunea 
de vaporizare va fi resimţită sub forma unei scăderi în temperatură. La carburator, căldura 
necesară pentru vaporizarea combustibilului este luată din fluxul de aer care se scurge prin 
tubul cu clapetă. Cu condiţia să  existe condiţiile corespunzătoare de umezeală şi de 
temperatură a aerului se va forma gheaţa care va acoperi toate piesele carburatorului din 
drumul său. 
Pericolul real al acestei forme de givraj a carburatorului constă în dificultatea de a 
convinge piloţii că el poate să apară şi pe timp de cer senin cu condiţia să existe o 
umiditate de minim 60%. O umiditate mai mare creşte şi mai mult riscul de apariţie a 
acestui givraj.  
Efectele combinate ale acestor trei forme de givraj pot fi arătate pe scurt spunând că intr-
un fel sau altul givrajul carburatorului se poate produce în gama de temperaturi între 
+30oC şi -18oC, umiditatea mare intesifică riscul de givraj al clapetei de admisie, iar 
givrajul se produce mai uşor când maneta de gaze este redusă. 
 
 
Caracteristici  constructive în scopul evitării givrajului carburatorului 
Cel mai bun mijloc pentru a se evita givrajul carburatorului constă în eliminarea lui şi 
înlocuirea cu un alt aparat cu ajutorul căruia să se facă amestecul dintre combustibil şi aer. 
Astfel, injectarea directă în cilindrii care nu numai că elimină givrajul manetei de gaze şi 
al evaporării combustibilului dar asigură un consum de combustibil mai economic decât 
carburatorul convenţional. Totuşi şi aici rămâne posibilitatea formării givrajului de impact 
care la avioanele mai mari este rezolvată prin încălzirea electrică a admisiei de aer. La 
unele avioane se pune un ecran din sârmă împletită în faţa admisiei aerului. Dacă ecranul 
givrează, aerul poate pătrunde prin jurul lui. în caz extrem, când se blochează cu gheaţă şi 
spaţiul din jurul ecranului, se foloseşte o sursă de intrare a aerului de rezervă, care este 
situată undeva în capota motorului. 
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La cele mai multe avioane mici monomotoare prevenirea şi înlăturarea givrajului 
carburatorului se realizează printr-o sursă de aer cald cu ajutorul unei supape plate care 
este acţionată din cabină cu ajutorul comenzii încălzirii carburatorului. Când aceasta se 
află pe poziţia “rece“ aerul rece întră în carburator în mod normal. Când  se află pe poziţia 
“cald”supapa blochează intrarea aerului rece şi permite intrarea unui aer care a trecut 
printr-un încălzitor compus dintr-o cutie amplasată în jurul tevii de evacuare (fig 19 ). Din 
descrierea de mai sus reiese că este posibil să se furnizeze aer cald numai atât timp cât 
motorul funcţionează. Un motor oprit în urma givrajului carburatorului se va răci imediat, 
deci nu va mai furniza căldură pentru înlăturarea givrajului format la admisie. 
 
 
Folosirea încălzirii carburatorului  
În legatură cu folosirea încălzirii carburatorului se potriveşte foarte bine o expresie din 
Shakespeare adaptată la aviatie :”a folosi sau a nu folosi, iată întrebarea“. 
Sunt câteva motive pentru aceasta, unul din ele fiind necesitatea economiei de 
combustibil. Un motor cu piston realizează puterea prin expansiunea gazelor în cilindri, cu 
cât mai mare este aceasta expansiune cu atât mai mare va fi şi puterea motorului. O 
posibilitate de a obţine o bună expansiune constă în a introduce în cilindri aer rece şi deci  
dens. Orice încercare de pre încalzire a  aerului va duce la o micşorare a greutăţii 
încărcăturii de aer introdusă în cilindri şi în consecinţă la o reducere de câteva sute de ture 
la viteza  motorului. Este adevărat că pe timpul zborului de croazieră această pierdere de 
putere poate fi înlăturată prin împingerea mai mult în faţă a manetei de gaze dar prin 
aceasta se măreşte mult consumul de combustibil. De aici se vede că atunci când este 
necesară puterea maximă sau o putere economică de urcare/croazieră, aerul care intră în 
cilindri trebuie să fie cât mai rece (şi deci cât mai dens) posibil. 
La avioanele unde este montat un indicator al temperaturii aerului la motor toată problema 
constă în a folosi comanda de încălzire astfel încât tot timpul temperatura să se afle între 
limitele stabilite. La avioanele unde nu există acest aparat se recomandă să se folosească 
regulile arătate mai jos : 
 
 

Faza de zbor Folosirea încălzirii carburatorului 
Pornirea şi rulajul Se va folosi întotdeauna aer rece. când  se selectează aer “cald” 

se elimină filtrul de aer, deci există riscul că în motor să 
pătrunda diverse pietricele, obiecte ,etc. 
 

Încălzirea motorului Totdeauna  se va verifica încălzirea  carburatorului (de obicei la 
1800-2000 t/min). Trebuie să existe o scădere în turaj atunci 
când se aplică în plin încălzirea, sau în cazul elicilor cu pas 
variabil, o scădere în indicaţiile manometrului. Dacă după 
aceasta urmează o creştere a indicaţiilor înainte de trecere pe aer 
rece înseamnă că există givraj, deci se consideră că la nivele 
joase există un givraj puternic. 
 

Decolarea Constituie o practică bună, aceea de a aplica complet încălzirea 
carburatorului timp de câteva  secunde, imediat dupa decolare. 
Această acţiune are o importanţă mai mare când există o mare 
umiditate. 
În cazuri extreme cum ar fi de exemplu prezenţa ploii care 
îngheaţă, se va folosi încălzirea în conformitate cu condiţia că 
performanţele la decolare să permită decolarea pe lungimea de 
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pistă existentă cu toată reducerea de putere care apare în urma 
aplicării încălzirii carburatorului. 
Folosirea încălzirii carburatorului la decolare este limitată numai 
la condiţii anormale. 
În mod normal decolarea trebuie să fie efectuată în aer rece. 
 

Urcarea Pilotul trebuie să se aştepte la givrajul carburatorului când se ştie 
că umiditatea este mai mare de 60% sau când se urcă prin nori, 
ninsoare sau ploaie care îngheaţă. La avioanele pe care este 
montat indicator al temperaturii aerului carburatorului este 
necesar că indicaţiile să fie menţinute între limitele stabilite. La 
avioanele unde nu există acest aparat se va aplica complet 
încălzirea carburatorului la intervale lăsând între ele cel puţin 5 
secunde pentru a se observa creşterea turajului în cazul existenţei 
givrajului. 

Zborul de croazieră Se va adopta o procedură similară cu cea de pe timpul urccării. 
În toate situaţiile trebuie ca în mod regulat să se verifice dacă 
există givraj prin aplicarea completă a încălzirii, în afară de 
cazurile când la avion este montat indicator al temperaturii 
aerului din carburator cu ajutorul căruia se poate stabili 
temperatura corectă. 
 

Angajarea ,vria, 
planarea 

Se va aplica încălzirea completă înainte a oricărei manevre care 
cere reducerea manetei de gaze şi se va menţine aşa până la  
repunerea  puterii. Pe timpul planărilor prelungite, se va împinge 
în faţă maneta de gaze la intervale regulate pentru a se preveni 
suprarăcirea. Trebuie să se ţină minte că nu poate exista 
încălzirea carburatorului de la un motor rece. 
 

Coborârea cu putere Se va proceda similar ca la urcare. 
 

Apropierea şi 
aterizarea cu ajutorul 
motorului 

Totdeauna se va verifica dacă carburatorul este givrat prin 
aplicarea completă a încălzirii carburatorului pe latura mare, dar 
se va reveni la “rece” pentru apropiere. Acest lucru este 
important în special pe timpul unei zile călduroase când este 
posibil ca încălzirea carburatorului să producă detonaţii. 
Când se ştie că există condiţii de givraj puternic trebuie să se 
folosească complet încălzirea carburatorului pe timpul 
apropierii, iar la avioanele pe care se află montat indicator al 
temperaturii aerului din carburator să se menţină această 
temperatură între limitele de siguranţă. 
 

Ratarea În afară de situaţia când există un givraj puternic se va folosi aer 
rece pentru a se obţine puterea maximă. 
 

După aterizare Pe timpul verificărilor de după aterizare se va lăsa comanda de 
încălzire pe pozitia “rece”. 

 
 
Instrucţiunile de mai sus nu sunt aşa de complicate cum par la prima vedere. În esenţă ele 
se referă la următoarele: 
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1. Ori de câte ori motorul este reglat între puterea moderată şi maximă  se va folosi aer 
rece în afară de cazurile când se ştie că există un givraj puternic; 

2. În toate condiţiile meteorologice se va aplica încălzirea completă înainte de 
reducerea completă a menetei de gaze. 

3. Pe timpul urcării, zborului de croazieră, sau coborârii cu putere, în mod regulat se va 
verifica prezenţa givrajului. 

4. Pe timpul încălzirii motorului la sol se va folosi aer rece, pentru ca aerul să fie filtrat 
de impurităţi, excepţie făcând operaţia de verificare a funcţionării încălzirii 
carburatorului. 

5. În afară de cazurile când la avion se află montat indicator al temperaturii aerului din 
carburator, niciodată nu se va folosi o reglare pe cald (o poziţie intermediară a 
manetei de încălzire a carburatorului), deoarece prin aceasta se poate ridica 
temperatura astfel încât mai degrabă să ajungă între limitele de givraj şi nu deasupra 
lor. 

 
Simptome de givraj a carburatorului 
Deşi semnele care avertizează despre givrarea carburatorului diferă de la un motor la altul, 
în prima etapă toate se caracterizează printr-o pierdere treptată de putere. Când avionul are 
o elice cu pas veriabil turajul va rămâne constant dar va apare o reducere la indicaţiile 
manometrului. În zborul de croazieră, de asemenea, apare tendinţa că avionul să piardă 
înălţime, sau când acest lucru este impiedicat prin retrimerare, să piardă viteza. Dacă se 
permite să se producă acumularea de gheaţă, se ajunge la un amestec bogat care duce la 
un mers neregulat şi, în final, la o pierere completă de putere. 
 
 
Dispersarea givrajului carburatorului 
Givrajul carburatorului, în etapele iniţiale, se va dispersa rapid când se aplică încălzirea 
completă. Pe de altă parte, dacă se lasă că motorul să ajungă în situaţia de mers neregulat 
cu o mare pierdere de putere, prin aplicarea încălzirii carburatorului, iniţial se pare că 
situaţia se înrăutăţeşte. Puterea va scădea şi mai mult din cauza aerului cald, îmbogăţind şi 
mai mult amestecul deja suprabogat şi injecţia în cilindri de gheaţă  topită şi apă. Trebuie 
să se reziste tendinţei de a se reveni cu maneta de comandă pe “rece” deoarece dacă 
motorul îngheaţă, se opreşte şi deci este necesar să se aterizeze forţat, fără putere. 
O formaţie mare de gheaţă are efectul de a altera forma tubului cu clapetă astfel încât 
poate impiedica deplasarea clapetei şi deci a manetei de gaze, sau chiar dacă aceasta se 
poate deplasa, se poate bloca fluxul de aer şi este posibil ca motorul să se oprească şi să 
fie imposibil să mai poată fi pornit. În stadiul avansat givrajul carburatorului poate fi 
comparat cu un foc care se stinge şi dacă nu se iau măsuri imediate se va răci atât de mult 
încât nu  va exista căldură suficientă pentru topirea gheţei.Un factor care contribuie la 
acest lucru este faptul că amestecul bogat are efectul de a scădea temperatura de lucru a 
motorului. Este clar că un amestec sărac are un efect invers. Din această cauza, în 
situaţiile de givraj serios al carburatorului temperatura motorului ar putea fi crescută prin 
sărăcirea treptată a amestecului, având grija ca această suprarăcire să nu ducă la oprirea 
motorului. Răcirea provocată de aer ar putea fi redusă prin urcarea cu o viteză scăzută 
(dacă condiţiile meteo permit). Dacă este necesar să se regleze maneta de gaze acest lucru 
va fi făcut numai după ce puterea a revenit aproape de valoarea normală, şi după 
îndepărtarea givrajului de la motor trebuie să se aibă grijă ca acesta să nu se depună din 
nou. 
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Givrajul celulei 
Multe din avioanele mici monomotoare sau chiar bimotoare nu sunt echipate să zboare în 
condiţii în care este probabil să se producă givrajul celulei. De aceea, când un avion de 
acest tip este expus la givraj puternic avem de-a face cu o situaţie de urgenţă în adevăratul 
înţeles al cuvântului. Există patru feluri principale de givraj al celulei ce pot să apară când 
avionul se afla în zbor sau chiar pe sol. Este posibil chiar să apară mai multe feluri de 
givraj în acelasi timp. 
Principalele feluri de givraj ale celulei sunt : 
- chiciura; 
- givrajul opac; 
- givrajul translucid; 
- lapoviţa. 
 
Starea celulei 
Deşi pentru performanţele zborului în sine starea celulei are o influenţă mai mică, pentru 
pilot aceasta are o influenţă hotărâtoare, în special pentru zborurile de durată. 
Astfel, dacă starea învelişului aripilor şi fuselajului are o oarecare importanţă în atenuarea 
performanţelor de zbor, prin determinarea apariţiei premature a desprinderii stratului 
limită cu consecinţa creării de turbioane ce au ca rezultat final o creştere a rezistenţei 
aeronavei, pentru pilot este important ca celula să creeze o stare de plăcere a zborului. 
Pe aceste considerente, pilotul, înainte de decolare îşi pregăteşte cabina în mod 
corespunzător pentru a putea efectua zborul fără a întâmpina dificultăţi în manevrarea 
dispozitivelor necesare zborului. 
Pilotul va plia harta şi o va pune la îndemână pentru a o studia în orice moment fără a fi 
nevoit să efectueze manevre/operaţiuni suplimentare. De asemenea, toate dispozitivele 
necesare zborului sunt aranjate în cabină de aşa natură încât să fie utilizate şi manevrate 
cu uşurinţă. 
 
Efectele givrajului celulei 
Pe timpul formării tuturor tipurilor de givraj ale celulei, temperatura suprafeţelor 
avionului reprezintă un factor mai important decât temperatura aerului înconjurător. 
Givrajul se produce mai mult pe suprafeţele subţiri decât pe cele groase, din această cauză 
aripile şi ampenajul sunt afectate mai mult decât fuzelajul care nu givrează. 
Deteriorarea scurgerii aerului în jurul profilului aripilor are efectul de a creşte rezistenţa la 
înaintare, micşorarea portanţei, produce lovituri în timp ce depunerile de pe ampenaj 
micşorează în mod considerabil eficienţa comenzilor. când direcţia, profundorul şi 
eleroanele sunt de tipul cu inveliş un givraj mai puternic poate bloca comenzile. 
 
Evitarea givrajului celulei 
Când se zboară cu un avion care nu este dotat cu echipament de protecţie contra 
givrajului, apariţia givrajului poate fi evitată în primul rând prin planificarea zborului şi în 
al doilea rând prin cunoaşterea metodelor de utilizat pe timpul zborului. Prevederea meteo 
trebuie să conţină următoarele amănunte referitoare la givraj : 
-  nivelul de îngheţ;  
-  probabilitatea de givraj exprimată în clar; 

* Givraj  puternic; 
 * Givraj moderat; 
 * Givraj slab. 
Când se aşteaptă ca în norii în care se intră temperatura să fie 0o sau sub 0oC este posibil 
să se producă givraj al celulei. Situaţia cea mai proastă este în nori cumulus deşi givrajul 
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produs în norii nimbo-stratus poate fi foarte puternic. Cel mai puţin probabil să se producă 
givraj al celulei este atunci când temperatura aerului este mai mare de 0oC sau sub  -15oC. 
La temperaturi scăzute sub cea de îngheţ, umezeala se prezintă sub formă de cristale de 
gheaţă sau zăpadă, nici una din ele nedepunându-se pe celulă. 
 
Măsuri ce trebuie luate când se formează givraj (la avioanele fără echipament de 
protecţie contra givrajului) 
În cazul când a fost necesar să se zboare printr-o zonă unde s-a produs givraj al celulei, 
este necesar să se recunoască tipul acestui givraj. Dacă este opac, probabil că nu este 
puternic. În cazul când este vorba de un givraj translucid este necesar să se ia măsuri 
imediate de : 
-  a se ieşi din zona respectivă dacă este posibil; 
-  a se urca sau coborâ în afara nivelului de îngheţ. 
La cele mai multe avioane uşoare, care au o putere limitată, după depunerea givrajului 
probabil că este mai uşor să se coboare, cu condiţia ca relieful terenului să permită acest 
lucru. 
Când un front produce lapoviţa întotdeauna mai sus se află un strat de aer mai cald şi, 
dacă este posibil, ar fi bine ca într-o asemenea situaţie să se urce deasupra bazei norului. 
În nici un caz nu trebuie să se zboare paralel cu frontul de acest fel, prin lapoviţă, 
deoarece ea reprezintă condiţia ideală pentru formarea givrajului translucid. 
Când givrajul se extinde pe o zonă întinsă nu mai trebuie să se zboare şi să se spere că 
givrajul va dispărea. Cel mai bine este să se ceară concursul organelor de trafic care ar 
putea ghida avionul către o zona în care să se poată face coborârea sub nivelul de îngheţ, 
în siguranţă. 
 
Eghipamentul de protecţie contra givrajului celulei se împarte în două grupe : 
Contra givrajului, deci echipamentul folosit pentru prevenirea formării givrajului; 
Pentru degivrare, care este folosit pentru a proteja suprafeţele vulnerabile ale celulei, prin 
spargerea givrajului la anumite intervale. 
Echipamentul contra givrajului. Cel mai simplu echipament de acest fel care poate fi 
găsit pe majoritatea avioanelor uşoare este încălzitorul tubului pittot,o piesă care nu 
trebuie să fie givrată niciodată. Alte zone care cer o protecţie similară sunt parbrizul şi 
admisia aerului la motor. Această formă de echipament contra givrajului poate fi găsită 
numai pe avioanele mari şi mai complexe deşi principiul de lucru al sistemului este 
similar cu cel de la tubul pittot adică curentul electric este folosit pentru a încălzi un 
element de încălzire care ridică temperatura suprafeţelor respective la valori peste 0oC 
prevenindu-se astfel formarea gheţei. Dar sistemul cere un consum mare de energie 
electrică şi din acest motiv el nu este utilizat la avioanele mici. 
Echipamentul pentru degivrare. Zonele tipice care sunt protejate de un astfel de 
echipament sunt bordurile de atac ale aripilor, ampenajul orizontal şi deriva iar metodele 
folosite sunt : 
-  lichid pentru dispersarea givrajului; 
-  termală (folosind căldura de la motor); 
-  încălzire electrică; 
-  pneumatică. 
 
Prin menţinerea unui ciclu intermittent de lichid, încălzire, curent electric, presiune 
pneumatică este posibil ca avionul să zboare continuu prin condiţii de givraj până la 
autonomie maximă. Echipamentul permite o givrare modestă care la intervale de timp este 
înlăturată înainte ca ea să atingă proporţii periculoase. 
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Echipamentul pentru degivrare folosit la avioanele mici este aproape întotdeauna de tip 
pneumatic fiind constituit din suprafeţe de cauciuc care se umflă şi se desumflă printr-o 
supapă de ciclare, spărgând gheaţa la intervale de timp care pot fi comandate de pilot în 
funcţie de situaţie. Presiunea de aer necesară pentru funcţionarea sistemului poate fi 
furnizată de o butelie de aer încărcată la sol sau, în anumite cazuri, de către pompe 
acţionate de către motor (fig 22). Instalaţia de degivrare pneumatică micşorează greutatea 
încărcăturii comerciale precum şi viteza de croazieră. 
 
Echipamentul de degivrare a elicei. Palele elicei sunt de fapt aripi rotative şi deci bordul 
lor de atac este succeptibil la depunerea de gheaţă la fel ca aripile sau suprafaţa 
ampenajului. Echipamentul pentru degivrarea elicei se compune dintr-un rezervor cu 
lichid de dispersare a gheţei, o mică pompă electrică comandată de către pilot şi un inel cu 
guri de descărcare a lichidului către îmbrăcămintea de cauciuc fixate la bordurile de atac 
ale palelor elicilor. 
Când este detectat givrajul (de obicei prin vibratie), echipamentul pentru degivrare va fi 
folosit mai înainte ca formarea de gheaţă să atingă astfel de proporţii încât prin 
îndepărtarea gheţii să se ajungă a fi aruncate spre fuzelaj bucăţi mari, care pot deteriora 
învelisul. 
Echipamentul de protecţie contra givrajului celulei trebuie să fie verificat pe timpul chek-
listului înainte de zbor. Când a început să se formeze givraj nu mai este timp să se 
descopere că nu există presiune în butelia de aer. 
 
Concluzie 
Atenţie la givrajul carburatorului. Trebuie să se cunoască utilizarea echipamentului pentru 
degivrare şi să se aprecieze condiţiile care duc la formarea gheţii pe celulă. Fără 
echipament de degivrare nu trebuie să se zboare când se prevede givraj.  
 
Givrajul instalaţiilor de captare a presiunilor necesare funcţionării instrumentelor de 
bord (tub Pittot), poate scoate din funcţiune vitezometrul, variometrul, altimetrul şi alte 
instrumente care funcţionează prin presiunile culese de la Tubul Pittot. 
 
Givrajul parbrizului şi al ferestrelor are ca urmare scăderea vizibilităţii, uneori după ce se 
intra în zona de depunere de gheaţă pe parbriz, gheaţa se depune şi formează o crustă 
opacă, mai ales la temperaturi cuprinse între 0°C şi -10°C. Dacă la ieşirea din zona de 
givraj, temperatura continuă să rămână sub 0°C, gheaţa nu se înlătură. Pot givra şi 
geamurile interioare, dacă în cabină temperatura este de 0oC. Gheaţa se formează chiar şi 
pe cadranele instrumentelor de bord. 
 
 
Efectul flapsului 
Utilizând flapsul se constată că acesta modifică curbura profilului aripii, element necesar 
pentru a putea reduce viteza sub cea minimă zborului orizontal. Prin modificarea curburii 
profilului se măreşte valoarea coeficientului Czm utilizabil.  
Pentru construcţiile la care flapsul se deplasează spre spate, odată cu mărirea curburii se 
realizează şi creşterea suprafeţei portante, ceea ce determină o creştere suplimentară de 
portanţă. 
De asemenea, odată cu bracarea flapsului se măreşte unghiul de incidenţă de portanţă nulă 
şi consecinţa este că se micşorează unghiul i critic icrt. 
 
Givrajul unui reactor se produce în aceleaşi condiţii ca şi givrajul extern. Este periculos în 
turboreactoarele cu compresor axial, la care gheaţa se formează pe ajutajul de intrare, 
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reducând secţiunea prizei de admisie a aerului. Rezultă o tracţiune redusă a motorului şi o 
temperatură excesivă a turbinei care astfel se poate defecta. 
 
În concluzie givrajul poate afecta aeronavele prin: 

- reducerea coeficientului aerodinamic al avionului; 
- reducerea portanţei; 
- creşterea vitezei de angajare; 
- creşterea consumului de carburant; 
- reducerea posibilităţilor de manevre. 
 
De aceea în zbor trebuie să se evite virajele şi urcările abrupte, iar la coborâre să se 
menţină viteze suficient de mari în raport cu aerul pentru evitarea angajării. 
Orice avion este prevăzut cu un echipament de degivrare fie mecanic, termo-electric sau 
chimic. 
Cu toate acestea orice pilot trebuie să cunoască condiţiile meteorologice în care se 
produce givrajul, tipurile de givraj şi modul de evitare a acestuia. 
 
Indicaţii privind zborul în condiţii de givraj: 
- se ocoleşte zona sau se zboară sub izotermă de 00C;  
- vara se coboară, iarna se urcă, dacă este posibil; 
- în nori trebuie evitată zona dintre izotermele 0oC şi –15oC, după informarea dată de 

meteorolog sau calculând poziţia acestor izoterme după temperatura de la sol şi rata 
scăderii temperaturii  pe verticală (gradientul termic); 

- la decolare sau la aterizare, trecându-se prin norii care dau givraj trebuie mărită viteza 
pentru scurtarea timpului prin astfel de condiţii; 

- când decolarea are loc în partea din vânt, trebuie să se evite zona priculoasă, urcându-
se la distanţă faţă de munţi; de asemenea la coborâre, mai ales în partea de sub vânt, 
trebuie păstrată distanţa faţă de creastă şi faţă de pantă; 

- în cazul ploii suprarăcite, trebuie să se urce în aerul cald de deasupra suprafeţei 
frontale (deasupra izotermei de 0oC), unde se recomandă să se zboare, mai sus fiind de 
asemenea periculos; 

- ploaia care îngheaţă înainte de căderea pe avion, nu reprezintă pericol prea mare, 
nefiind aderentă; în acest caz, nu se urcă, pentru că mai sus ploaia este lichidă şi 
suprarăcită; 

- lapoviţa este periculoasă mai ales datorită scăderii vizibilităţii atunci când se depune 
pe parbriz. 

- când avionul întâlneşte zăpadă moale trebuie să urce, mai sus fiind zăpadă uscată mai 
puţin aderentă faţă de avion. 

Un avion care staţionează la sol, poate fi givrat datorită brumei, poleiului, zăpezii. 
Depunerile  de gheaţă pe avion intensifică depunerea givrajului atunci când acesta intră în 
nori. De aceea, înaintea decolării, avionul trebuie degivrat. 
Pentru zborul pe rută şi la aterizare trebuie cunoscute condiţiile meteo cu privire la nori, 
precipitaţii şi poziţia  izotermelor de  0oC şi –15oC. 
 
 
 
Ceaţa 
Ceaţa este suspensia formată din picături de apă şi/sau cristale de gheaţă care este situată 
în stratul de aer din apropierea solului şi care reduce vizibilitatea sub 1000 m. 
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Atunci când vizibilitatea este cuprinsă între 1 şi 10 km  se utilizează termenul de aer ceţos. 
În aeronautică termenul de aer ceţos se utilizează atunci când vizibilitatea este cuprinsă 
între 1 şi 5 km inclusiv. 
Intensitatea ceţei după gradul de slăbire a vizibilităţii orizontale, se apreciază astfel: 
- slabă (500-1000 m); 
- moderată (200-500 m);  
- deasă (50-200 m); 
- foarte deasă (sub 50 m). 
 
Ceaţa se formează şi se dezvoltă în masele de aer stabile, caracterizate prin inversiuni de 
temperatură (de radiaţie sau advecţie) în straturile inferioare ale atmosferei. Ea se menţine 
atâta timp cât lipseşte mişcarea ascendentă  a aerului, determinată de convecţie sau 
turbulenţă. 
Ceaţa se formează atunci când tensiunea parţială a vaporilor de apă -e- atinge valoarea 
maximă (e = E sau R = 100%). Aceasta se realizează prin: 
răcirea aerului (T scade – E scade); în atmosferă răcirea aerului se realizează prin: radiaţie, 
advecţie şi detentă sau destindere adiabatică (t scade prin scăderea presiunii); 
aport de vapori de apă (evaporare – e creşte); în atmosferă creşterea cantităţi de vapori de 
apă se realizează prin evaporarea precipitaţiilor sau prin evaporarea de pe suprafeţe de apă 
sau de pe solul umezit; 
prezenţa simultană a celor două procese: prin amestecul a două mase de aer (t scade şi e 
creşte-ceaţa formată la trecerea frontului cald). 
 
Influenţa ceţei asupra zborului 
Mijloacele ultraperfecţionate de la sol, instalaţiile şi aparatura de la bordul aeronavelor 
moderne creează condiţii optime pentru ca zborul să fie posibil atât ziua, cât şi noaptea în 
aproape orice condiţii meteorologice . 
Zborul în condiţii de ceaţă (vizibilitate redusă) este mult îngreunat atât de imposibilitatea 
orientării după repere, cât şi de senzaţiile false provocate de percepţia organelor de simţ 
umane . 
Organele de echilibru ale omului nu pot face deosebirea între forţa de gravitaţie şi forţa 
centrifugă, de asemenea nu pot percepe viteza uniformă ci numai schimbările de viteză . 
Deficienţele organelor de echilibru pot genera o serie de senzaţii false. Când lipsesc 
reperele de referinţă, înclinarea avionului chiar cu 20-30°C lateral sau cu 10-15° C în faţă 
sau pe spate, poate să nu fie sesizată de pilot, ba mai mult este posibil ca el sa aibă 
impresia înclinării în partea opusă .Sunt, de asemenea, relativ frecvente cazurile când deşi 
aparatul se găseşte în poziţie normală de zbor, pilotul are senzaţia de înclinare, iar uneori 
de zbor pe spate. Mai sunt cu putinţă şi alte iluzii: aprecierea eronată a înălţimii unor 
repere aflate la aceeaşi altitudine, luminile izolate care nu se află în axul de zbor, când 
sunt folosite pentru orientarea în spaţiu, pot să fie înşelătoare şi să atragă o abatere şi o 
înclinare laterală , urmată de pierderea înălţimii, etc. 
Din aceste considerente, zborul fără vizibilitate (prin ceaţă), fără anumite instrumente de 
bord (indicator de viraj, altimetru etc.) este interzis, iar la cele prevăzute cu acestea, 
echipajul trebuie să ştie să se elibereze de senzaţiile false, privind poziţia şi starea de 
mişcare a avionului, pe care i le dau simţurile. 
Ceaţa reprezintă un element periculos la decolare şi mai ales, în faza procedurilor de 
apropiere , în special apropierea finală si aterizarea. De asemenea în condiţii de ceaţă atât 
la sol cât şi în zbor la temperaturi negative există pericolul de givraj. 
Ceaţa de radiaţie înaltă prezintă importanţă mai ales prin frecvenţa ei neregulată şi 
apariţia ei ca "pete" care se întind pe suprafeţe mari. Din avion se văd bine luminile de la 
sol, malurile râurilor si unele repere mai proeminent conturate , dar atunci când se intră în 
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stratul de ceaţă vizibilitatea orizontala este foarte  redusă. Pământul se vede mai bine când 
se zboară la o înălţime mare (punctul 0) şi mai slab când se zboară la o înălţime mai mică 
(punctul H) : 

 

 
Fig. : Influenţa ceţei asupra vizibilităţii orizontale 

 
În cursul după-amiezelor sunt scurte perioade în care se produc spărturi în stratul de ceaţă. 
Prognoza localizării şi durabilităţii unei singure spărturi într-un strat extins de ceaţa este 
imposibilă în mod practic deoarece asemenea spărturi se produc la întâmplare. Pentru 
evitarea unor asemenea situaţii este necesar ca avioanele care zboară către aeroporturile 
înconjurate de ceaţă să aibă o rezervă de combustibil pentru a se putea întoarce (în caz de 
nevoie) sau pentru a putea ateriza pe alte aeroporturi. 
 
Ceaţa de advecţie fiind densă şi ocupând suprafeţe mari, este mai periculoasă decât ceaţa 
de radiaţie . 
Deoarece există şi posibilitatea ca vântul să extindă ceaţa pe suprafeţe mari, acoperind şi 
aerodromul de aterizare, echipajul trebuie să fie pregătit în vederea aterizării pe 
aerodromul de rezervă. Dacă ceaţa apare înaintea începerii activităţii de zbor, nici un 
avion nu va mai decola.  
Ceaţa de advecţie devine însă un fenomen periculos atunci când apare pe neaşteptate, 
surprinzând avioane în zbor. Deoarece o procedură de apropiere, în toate fazele ei, 
presupune precizie în menţinerea elementelor specifice aerodromului sau impuse de către 
organul de trafic, respectiv conducătorul de zbor, apariţia ceţei în astfel de momente poate 
deveni extrem de periculoasă în ceea ce priveşte securitatea aterizării şi implicit a 
personalului navigant. Datorită faptului că ceaţa va reduce vizibilitatea considerabil,  va 
obliga echipajul să piloteze după aparate. Pilotarea avionului după aparate este de mare 
ajutor în toate cele trei faze ale procedurii de apropiere, dar de la faza finală şi până la 
luarea contactului cu pista echipajul trebuie să piloteze la vedere. Dacă ceaţa este foarte 
densă se impune redirijarea aeronavei spre un alt aerodrom pentru o aterizare în deplină 
siguranţă. 
În timp ce sub plafonul de nori se poate executa zborul la vedere (mai ales dacă se 
cunoaşte relieful), în ceaţă acest lucru nu este posibil, deoarece stratul de ceaţă începe de 
la nivelul solului. 
Uneori ceaţa apare puţin densă, încât din aer se văd relativ bine obiectele de pe sol, fapt 
care poate tenta pe piloţi să renunţe la zborul instrumental, trecând la zborul la vedere. 
Aceasta este o greşeala inadmisibilă, deoarece în  momentul intrării în stratul de ceaţă 
pilotul riscă să nu-şi mai dea seama de poziţia avionului în spaţiu. 
Pentru disiparea ceţei de pe aeroporturi şi deci pentru asigurarea continuităţii traficului 
aerian, până în prezent s-au experimentat cinci procedee: tehnic, higroscopic, 
însămânţarea cu nuclee artificiale de condensare şi cristalizare, al epurării mecanice şi cel 
acustic . 
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Toate aceste metode sunt foarte costisitoare, prezentând o eficienţă redusă, motiv pentru 
care nu se folosesc în practică, ceaţa constituind în continuare o problemă pentru navigaţia 
aeriană. 
 
Pentru a se evita influenţa nefastă a ceţei asupra activităţii de zbor este bine a fi reţinute 
următoarele recomandări atât de către meteorologi cât şi de către personalul navigant: 
- înainte de începerea activităţii de zbor să se aibă în vedere prevederea meteorologică; 
- să se cunoască condiţiile de formare a ceţurilor şi probabilitatea de formare a acestora 

pentru fiecare aerodrom; 
- dacă ceaţa semnalată este foarte deasă şi aterizarea nu se poate executa în condiţii de 

securitate să se aterizeze pe un alt aerodrom. 

 
 
 
 
Influenţa orajelor asupra zborului aeronavelor 
Pentru aviaţie, orajul reprezintă unul dintre cele mai periculoase fenomene meteorologice. 
În zonele cu fenomene orajoase, zborul prezintă greutăţi mari şi uneori pericole, mai ales 
în norii orajoşi şi în apropierea lor unde turbulenţa este puternică; precipitaţiile, grindina, 
givrajul şi descărcările electrice, asociate cu aceşti nori, pot de asemenea îngreuna zborul.  
În norii cumulonimbus, lovirea avionului de fulger se produce de regulă, în apropierea 
izotermei de 0oC, dar s-a mai întâlnit şi la temperaturi cuprinse între 2oC şi –25oC. 
Descărcările electrice afectează legăturile radio. Pentru echipaj, fulgerul prezintă pericol 
de ordin fiziologic, deoarece descărcarea electrică este însoţită de o scânteie orbitoare cu 
zgomot şi miros de ozon. Uneori, echipajul poate fi orbit pentru scurt timp, ceea ce duce 
la pierderea controlului asupra aeronavei. De asemenea, fulgerul poate, în cazul în care 
avionul nu este bine izolat din punct de vedere electric, dezermetiza cabina avionului, 
poate produce traumatizarea echipajului, degradarea aparaturii radio şi chiar apariţia 
incendiului la bord.  
La sol, avioanele parcate sau ancorate pot suferi din cauza vânturilor puternice, a 
vijeliilor, a trăsnetului, a grindinii, iar precipitaţiile torenţiale pot face aerodromul 
impracticabil. 
Iată de ce în timpul producerii fenomenelor orajoase, în general, trebuie evitat zborul prin 
norii cu dezvoltare verticală sau imediata lor apropiere. 
Atunci când trebuie să se traverseze o regiune afectată de fenomene orajoase este necesar 
ca înainte de zbor să se examineze situaţia atmosferică şi să se precizeze zonele de pe rută 
unde sunt de aşteptat aceste fenomene, felul (locale, frontale) şi pe cât posibil intensitatea 
lor. În timpul zborului se va urmări cu atenţie starea cerului, pentru evitarea întâlnirii pe 
neaşteptate cu nu nor orajos. 
În cursul zborului, un fenomen orajos poate fi evitat prin: 
- zborul prin şi sub norii cumulonimbus este interzis; 
- zborul sub norii cumulonimbus este interzis deoarece, chiar dacă se poate vedea 

extremitatea cealaltă a norului, datorită suprasolicitărilor excesive, produse de 
turbulenţă şi forfecarea vântului la care este supusă aeronava; 
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- în cazuri excepţionale, zborul sub nori, dacă poate fi menţinută altitudinea de 
aproximativ 1000 m deasupra terenului celui mai înalt, cu toate că sub nori se 
întâlneşte turbulenţă, ploaie şi uneori grindină; 

- ocolirea norilor cumulonimbus trebuie să se facă la o distanţă de cel puţin 10 km; 
- trecerea printre doi nori cumulonimbus se admite numai dacă distanţa dintre aceştia 

este de minimum 25 km;  
- orajele identificate ca intense sau care dau o imagine puternică pe radarul de bord se 

recomandă a fi ocolite la o distanţă de cel puţin 37 km (20 MN), în special sub zona 
nicovalei ori prin trecere pe deasupra nicovalei cu cel puţin 300 m (1000 ft) pentru 
fiecare 18,5 km/h (10 kt) ale vitezei vântului în partea superioară a norului;  

- evitarea norilor orajoşi prin zbor pe deasupra acestora este permisă numai pentru 
aeronave cu cabina ermetizată sau cu instalaţie de oxigen la bord;  

- rutele de zbor care trec printre două oraje la distanţa de 37-55,5 km (20 –30 NM), sau 
mai puţin, sunt considerate cu turbulenţă puternică; 

- se recomandă în mod deosebit evitarea zonelor cu descărcări electrice şi a norilor 
orajoşi ale căror vârfuri vizualizate sau detectate de radar sunt la sau peste 10500 m 
(35000 ft); 

- dacă nu se poate evita un oraj sau o linie de gren se recomandă alegerea unei rute cât 
mai scurte de traversare, manevra de întoarcere presupune un timp îndelungat în oraj 
şi o suprasolicitare îndelungată şi intensă a aeronavei. 

 
Dacă totuşi nu se poate evita zborul prin norii orajoşi se recomandă următoarele:  
- să nu se zboare în jurul izotermei de 0oC, evitându-se zonele unde fulgerele sunt mai 

frecvente; 
- să se aleagă spaţiile libere dinte nori, pentru evitarea pătrunderii în zonele cu 

turbulenţă puternică; zona se traversează în regiunile cu precipitaţii slabe, în sens 
orizontal; 

- în zona cristalelor de gheaţă de la vârful norilor, ca şi în apropierea nivelului de 
îngheţ, descărcările electrice sub formă de efluvii fiind indicatorii producerii 
fulgerelor, să se izoleze antenele aparatelor de radio. Pentru avioanele metalice perfect 
izolate, riscul de a fi trăsnite este mic; pericolul este însă mare la aterizare, dacă 
aparatele nu sunt prevăzute cu firul de pământ. 

 
Zborul prin fenomenele orajoase locale (de căldură). Fenomenele orajoase având un 
caracter local, zborul nu prezintă prea mare greutate, pilotul putând găsi spaţii libere 
printre norii orajoşi. Regiunile cu turbulenţă puternică (scuturături) în stratul de sub norii 
orajoşi se determină după vârtejurile de praf provocate de intensificarea bruscă a vântului 
în apropierea fenomenului, mai ales în zonele cu sol dezgolit. Dacă fenomenele orajoase 
sunt mai pronunţate, turbulenţa se poate întinde de la sol până la vârful norilor; ea este 
mai slabă la exteriorul norilor, unde predomină mişcările descendente. Deasupra norilor, 
zborul este liniştit, fiind însă mai complicat atunci când în afară de Cumulonimbus există 
şi alţi nori care-i maschează. În asemenea cazuri, zborul se poate face la înălţimi mari şi 
mijlocii, acolo unde este posibilă ocolirea norului orajos. 
Zborul prezintă greutăţi mai mari atunci când masele de aer vin dinspre mare spre uscatul 
încălzit; fenomenele orajoase care iau naştere în asemenea condiţii se deplasează cu viteze 
mari (peste 30 km/h) şi deseori sunt însoţite de vânturi puternice la sol şi în înălţime. În 
asemenea cazuri este necesar să se ţină seama de deplasarea lor. 
Zborul prin fenomenele orajoase asociate cu fronturile reci. Apariţia acestor fenomene 
depinzând de ridicarea activă, mecanică, a aerului cald de către o pană de aer rece care 
înaintează, este strâns legată de frontul rece de la sol; ele se observă mai ales la niveluri 
joase (spre deosebire de cele asociate cu frontul cald), au o violenţă mare, se întind pe 
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suprafeţe vaste ca un zid neîntrerupt şi sunt însoţite deseori de vijelii (spre deosebire de 
cele locale). 
Aceste fenomene orajoase se produc într-o zonă largă, de aproximativ 50 km, şi lungă de 
sute de kilometri de-a lungul frontului rece. În această zonă, fenomenele orajoase sunt 
foarte puternice în tot cursul zilei şi nopţii şi în orice anotimp; ele pot forma, de-a lungul 
frontului, o zonă orajoasă continuă (linie de vijelii), ca un zid neîntrerupt de nori 
Cumulonimbus, gros de aproximativ 80 km şi înalt de 10 km, care adesea ocupă întreaga 
troposferă. Din această cauză, zborul în aceste regiuni este practic imposibil. Fronturile 
reci de la sol, care produc asemenea fenomene, sunt precedate în mod frecvent de un front 
rece superior, care se mişcă înaintea frontului rece de la sol, mai ales în cazul fronturilor 
reci rapide şi marcate printr-o discontinuitate puternică a vântului (talveguri 
depresionare). De-a lungul limitei celor două sisteme de vânturi (limita a cărei intersecţie 
cu suprafaţa terestră formează linia de vijelii), întinsă numai până la câteva sute de metri 
deasupra solului, se produce schimbarea pronunţată şi violentă a direcţiei vântului şi 
creşterea intensităţii sale; dacă limita de separaţie este înclinată mai abrupt, de-a lungul ei 
se produce o convecţie locală care dă naştere unui vârtej vertical, care atunci când se 
întinde până la suprafaţa pământului formează trombe. 
Linia de vijelii se deplasează în aceeaşi direcţie şi aproximativ cu aceeaşi viteză cu 
talvegul. 
Fenomenele orajoase asociate cu fronturile reci se mişcă în general spre NE, de obicei cu 
vânturile superioare şi cu viteză mai mare ca frontul rece (30-50 km/h), putând apărea la 
distanţe apreciabile de front. Ele se deplasează mai repede noaptea şi deasupra mării decât 
ziua şi deasupra uscatului. 
Zborul este periculos în toate zonele afectate de aceste fenomene, căci curenţii verticali 
sunt puternici ş pot cauza formarea de grindină; vârfurile norilor orajoşi ating niveluri 
înalte (10-12 km), câteodată într-o mare parte a troposferei, iar turbulenţa, chiar sub nori, 
este puternică; zonele de ploaie asociate cu aceste fenomene orajoase au lărgimi 
importante şi sunt însoţite de plafoane joase şi vizibilităţi coborâte. De asemenea, în liniile 
de vijelii se produc variaţii rapide de presiune, din care cauză altimetrul trebuie reglat în 
permanenţă. De aceea, potrivit posibilităţilor, este de preferat să se evite traversarea 
fronturilor reci, mai ales vara şi cu deosebire în cursul după-amiezelor. 
Totuşi, atunci când este necesar să se traverseze frontul rece, pentru evitarea pericolelor se 
recomandă următoarele: 
- traversarea să se facă repede şi perpendicular pe linia frontului, deoarece acesta are o 

lăţime de numai câţiva zeci de kilometri; 
- zidul de nori Cumulonimbus nu este în general continuu până la vârful lor, astfel că la 

traversarea frontului să se caute spaţiile libere care asigură zborul la înălţimi de 5-6 
km; 

- în sectoarele calde ale ciclonilor, în imediata apropiere a frontului rece, dacă aerul cald 
este instabil, în timpul orelor calde ale zilei se formează adesea, pe neaşteptate, 
fenomene orajoase puternice; acestea se întind pe o bandă lată de 200-300 km în faţa 
frontului rece. În această zonă, turbulenţa este puternică, iar norii orajoşi, care se 
deplasează cu o viteză mare, sunt însoţiţi de vijelii, de furtuni de praf, de grindină şi 
chiar de trombe; în aceste zone este necesar să se zboare deasupra norilor, însă nu mai 
jos de 600-800 m faţă de vârful acestora; 

- când nu poate fi evitat zborul printr-o linie de vijelii este preferabil ca el să se facă în 
partea marginală a norului decât în spaţiile mici, libere, care pot exista între nori, 
turbulenţa fiind mai puternică de-a lungul spaţiilor libere; dacă spaţiul fără nori este 
mai gros de 1 km, vitezele verticale, aproape de centrul spaţiului, nu sunt atât de mari 
încât să împiedice zborul, astfel că se poate trece repede prin el; zborul în apropiere 
sau sub norul de vijelie este foarte periculos, mai ales din cauza curanţilor descendenţi 
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care pot determina pierderea de înălţime a avionului. Pericolul se datorează şi 
schimbării bruşte a direcţiei vântului, care poate afecta sustentaţia avionului, iar dacă 
la acestea se adaugă şi mişcările turbionare, aparatul poate fi antrenat într-o mişcare 
descendentă puternică; 

- norii Cumulonimbus care însoţesc trecerea unui front rece, formând mase puternice, 
sunt vizibili de la distanţă, astfel că pot fi ocoliţi sau trecuţi pe deasupra. 

 
Zborul prin fenomenele orajoase asociate cu frontul cald. În cazurile cele mai frecvente, 
fenomenele orajoase asociate cu frontul cald se formează în norii Altostratus-
Nimbostratus, astfel că precipitaţiile care cad din aceşti nori se combină cu cele ale 
fenomenelor orajoase; aceasta are ca urmare coborârea plafonului norilor, scăderea 
vizibilităţii şi givraj. Aceste fenomene sunt împrăştiate la sute de kilometri în zona de 
precipitaţii dinaintea frontului cald, formând o linie aproape paralelă cu frontul de la sol. 
Pot apărea pe neaşteptate şi se produc atât ziua cât şi noaptea, deoarece sunt independente 
de încălzirea diurnă. Mai frecvent apar toamna şi primăvara, mai rar iarna şi numai 
ocazional vara. Fenomenele orajoase asociate cu frontul cald sunt mai puţin violente decât 
alte tipuri de fenomene frontale orajoase. 
Baza norilor orajoşi coincide de obicei cu suprafaţa frontală, din care cauză zborul sub 
nori, în aerul rece de sub frontul cald, este în general liniştit, în afara cazurilor când cad 
ploi torenţiale sau grindină. În asemenea condiţii, deasupra terenurilor neaccidentate, 
pentru evitarea turbulenţei este preferabil să se zboare sub nori. În regiunile muntoase, 
baza norilor atinge vârful munţilor, din care cauză zborul se face în condiţii grele. Dacă 
însă şi aerul rece este instabil, norii orajoşi apar şi sub suprafaţa frontală, avionul putând 
intra pe neaşteptate în ei. 
Zborul prin fenomenele orajoase orografice. Aceste fenomene apar mai des pe versantul 
muntelui expus vântului. Deoarece turbulenţa este intensificată prin cea mecanică, apărută 
la trecerea curentului de aer deasupra lanţului muntos, iar baza norilor este mai joasă, 
zborul în aceste condiţii este greu, norii trebuind să fie ocoliţi la o înălţime de siguranţă 
sau trecuţi pe deasupra.  
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PLANIFICAREA ŞI EFECTUAREA ZBORULUI FĂRĂ INSTRUMENTELE 

PRINCIPALE (DE BAZĂ) 
 
Procedura 
Să presupunem că giroorizontul şi girodirecţionalul s-au defectat şi este necesar să se 
continue zborul prin nori folosindu-se un panou limitat compus din indicatorul de viraj şi 
glisandă acţionat electric, vitezometrul, altimetrul, variometrul şi compasul magnetic. 
 
Zborul orizontal în linie dreaptă 
 
Menţinerea înălţimii şi vitezei 
1. la reglajul corect de putere şi viteză se trimerează cu grijă avionul. 
2. se ţine manşa usor şi se lasă ca avionul să zboare singur folosindu-se mici presiuni 

pe comanda profundorului pentru reglarea vitezei. 
3. deviaţiile mici de la nivelul de croazieră pot fi corectate cu profundorul iar reglările 

mai mari de înălţime vor fi făcute cu maneta de gaze. 
4. când înălţimea avionului se micşorează iar viteza de zbor este corectă se va mări 

puţin puterea şi dacă este necesar, se va retrimera. Invers, când avionul câştigă 
înălţime iar viteza de zbor este corectă se va reduce uşor puterea şi se va retrimera. 

5. se vor evita supracorecţiile, care pot să ducă la “vânarea vitezometrului şi 
altimetrului”. 

 
Menţinerea direcţiei 
1. folosind indicatorul de viraj şi glisadă pilotul se va concentra asupra menţinerii 

aripilor la orizontală controlând acul indicator de viraj cu ajutorul eleroanelor. Se va 
menţine echilibrul apăsând  palonierul în direcţia în care se deplasează bila care 
trebuie să fie menţinută la centru. 

2. menţinerea capului de zbor se va face cu ajutorul compasului magnetic ţinându-se 
cont de erorile acestuia. 

3. eleroanele vor fi lăsate să se deplaseze liber utilizându-se uşoare presiuni pentru 
corectarea indicaţiilor acului de viraj, deci acul în stânga care să se dea manşa spre 
dreapta. 

4. la intervale de timp se va controla capul compass, verificându-se ca aripile să fie la 
orizontală şi viteza să fie constanta înainte de efectuarea citirii. 

5. se vor evita suprasolicitările care por să ducă numai la “vânarea compasului” 
 
Urcarea 
1. cu indicatorul de viraj şi glisadă care arată că avionul nu este în viraj şi este 

echilibrat (bila la mijloc), se va împinge maneta de gaze şi se va fixa la puterea de 
urcare. 

2. dacă bila indică deraparea, acesta va fi corectată cu ajutorul palonierulul. 
3. botul avionului va fi ridicat uşor şi progresiv urmărindu-se vitezometrul; la viteza 

corectă se va retrimera. 
4. se va verifica poziţia acului indicator de viraj, aripile vor fi ţinute la orizontală cu 

ajutorul eleroanelor. Se va verifica poziţia bilei şi dacă este necesar se vor face 
corecţii cu ajutorul palonierului. 

5. numai după ce viteza s-a stabilit, se va verifica capul compas şi dacă este necesar va 
fi corectat folosind eleroanele în direcţia corespunzătoare. 
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Revenirea la zbor orizontal în linie dreaptă  
1. se va împinge uşor şi progresiv de manşă în timp ce se urmăreşte vitezometrul 
2. cu ajutorul acului indicator de viraj se va verifica aripile să fie la orizontală. Bila va 

fi menţinută la centru cu ajutorul palonierului 
3. pe măsură ce se apropie viteza de croazieră, se va reduce maneta de gaze la reglajul 

corect, apoi se va retrimera. Se vor face mici reglări ale poziţiei botului pentru a se 
menţine viteza corectă şi dacă este necesar se va regla maneta de gaze. 

4. se va verifica din nou trimerarea. 
5. se va verifica capul de la compasul magnetic şi se vor face corecţiile care sunt 

necesare 
 
Coborârea 
1. când indicatorul de viraj şi glisadă nu indica viraj iar bila este la centru, se va reduce 

puterea la turajul stabilit pentru obţinerea ratei cerute de coborâre. 
2. se va verifica dacă bila indică derapaj şi se vor face corecţiile necesare cu ajutorul 

palonierului. 
3. uşor şi progresiv, se va trage de manţă în timp ce se urmăreşte vitezometrul. Se va 

retrimera la puterea corectă pentru viteza de coborare. 
4. se va verifica acul de viraj şi se vor menţine aripile la orizontală cu ajutorul 

eleroanelor. 
5. numai după ce viteza s-a stabilit se va verifica capul la compasul magnetic şi dacă 

este necesar, se vor folosi eleroanele pentru efectuarea corecţiilor respective. 
 
Revenirea la zborul orizontal în linie dreaptă  
1. cu puţin înainte de ajungerea la nivelul dorit se va împinge maneta de gaze până la 

turajul correct. 
2. se vor face verificările obişnuite de nivel şi echilibrare, folosindu-se indicatorul de 

viraj şi glisandă împreună cu eleroanele şi palonierul. 
3. se va împinge uşor şi progresiv de manşă în timp ce se urmăreşte vitezometrul 
4. se va retrimera la viteza de croazieră, apoi se vor verifica turajul, înălţimea şi capul 

efectuându-se reglajele care sunt necesare. 
 
 
Virajele  cu ajutorul panoului limitat 
1. se va calcula numărul de grade până la noul cap compas, apoi aceste grade vor fi 

transferate în secunde, folosindu-se 3o pe secundă (rata 1 la viraj). 
2. uşor se vor deplasa eleroanele în direcţia virajului şi se va începe cronometrarea (sau 

numărarea la intervale de o secundă). 
3. când indicatorul de viraj indică rata 1 se vor aduce eleroanele la poziţia neutră. Se va 

verifica echilibrarea urmărind bila şi dacă este necesar se vor face corecţii cu 
ajutorul palonierului. 

4. se va preveni pierderea de înălţime prin tragerea uşoară de manşă. 
5. când se scurge numărul de secunde cerut se scoate uşor din viraj prin aplicarea 

eleroanelor în direcţia opusă. Se va permite că manşa să revină la poziţia pentru care 
s-a făcut trimerarea. 

6. se va verifica capul de la compasul magnetic şi se vor face micile corecţii care ar 
putea fi necesare. 
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Scoaterea din poziţii neobişnuite 
Picajul 
La zborul în nori cu panou limitat, să presupunem că avionul intră în turbulenţă, viteza 
începe să crească rapid existând o mare rată de coborâre.Avionul se afla în picaj. Trebuie 
să fie luate următoarele măsuri : 
1. se va verifica indicatorul de viraj şi glisada şi dacă este necesar se vor aduce la 

orizontală aripile. 
2. uşor şi progresiv se va trage de manşă până când viteza va înceta să mai crească. Se 

va continua tragerea de manşă până când acul de la vitezometru va începe să se 
deplaseze către viteza de croazieră apoi se va ţine manşa în această poziţie. Avionul 
se află acum aproape de poziţia arizontală. 

3. se lasă ca viteza să se stabilească apoi se vor verifica turajul, trimerarea şi capul. 
 
Poziţia cu botul mult în sus 
Se observă că viteza scade rapid şi există o mare rată de urcare. Avionul se afla cu botul 
mult în sus fiind necesar să se ia următoarele măsuri : 
1. se verifica indicatorul de viraj şi glisadă şi dacă este necesar aripile vor fi aduse la 

orizontală cu ajutorul eleroanelor. 
2. în mod progresiv şi uşor se va împinge de manşă până când viteza încetează să mai 

scadă. Se continuă împingerea de manşă până când acul de la vitezometru se 
deplasează către viteza de croazieră apoi se va menţine avionul în aceasta poziţie în 
mod ferm cu poziţia de zbor orizontal. 

3. se permite ca viteza să se stabilească, apoi se verifica turajul, trimerarea şi capul. 
 
Scoaterea din vrie 
1. se reduce maneta de gaze apoi se verifică care este direcţia de giraţie cu ajutorul 

acului indictor de viraj şi se determină dacă avionul se află în vrie şi nu într-un picaj 
în spirală. 

2. se aplică palonier complet invers giraţiei care este indicată de către acul de viraj. 
3. după o secundă pauză, se impinge de manşă până când acul indicator de viraj se 

abate complet în partea opusă a instrumentului înainte de a fi adus la centru, lucru 
care indică că avionul s-a oprit din vrie. Acum viteza va creşte rapid. 

4. cu palonierul la centru, apoi aripile la orizontală se folosesc eleroanele pentru acul 
de viraj şi palonierul pentru bila. 

5. se scoate uşor avionul din picaj folosind metoda deja descrisă la punctul “Picajul”. 
 
Scoaterea dintr-o spirală în picaj 
1. se reduce maneta de gaze apoi se verifică care este direcţia spiralei după acul 

indicator de viraj şi se determină că  este vorba de o spirală în picaj şi nu de vrie. 
2. se aduc aripile la orizontală folosind eleroanele împreună cu acul indicator de viraj şi 

se aduce bila la mijloc cu palonierul. 
3. se scoate avionul din picaj folosindu-se metoda deja descrisă la punctul “Picajul”. 
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Zborul fără indicator de viraj şi glisadă 
 
Informaţii de bază  
Zborul după indicatorul de viraj şi glisadă este mai greu decât cel după giroorizont şi 
girodirecţional. Este necesar să fie învăţat deoarece indicatorul de viraj şi glisadă continuă 
să funcţioneze după ce celelalte instrumente giro şi-au depăşit limitele sau au ieşit din 
funcţiune. 
 
Cauzele posibile ale defectării instrumentelor giro 
Instrumentele giro pot fi acţionate fie cu vacuum fie electric iar cauzele cele mai probabile 
de defectare a lor sunt : 
 
 
 

Tip vacuum Tip electric 
Defectarea  surse vacuum defectarea alimentării electrice 

 
Filtru blocat siguranţa arsă sau întrerupător de circuit 

declanşat 
 

Depăsirea limitelor de lucru (dare peste 
cap) 
 

depăsirea limitelor de lucru (dare peste cap)

Defecţiune mecanică defecţiune mecanică 
 
 
Alimentarea  vacuum 
Cele mai multe avioane cu panou complet sunt echipate cu o pompă vacuum acţionată de 
motor care alimentează instrumentele printr-o supapă de reducere a presiunii. Uneori 
există un robinet mic de scurgere pentru curăţarea sistemului vacuum de umezeală sau 
ulei, care trebuie să fie folosit îninte de efectuarea primului zbor din ziua respectivă. 
Defectarea pompei vacuum, care este confimată de către indicatorul de vacum, se 
întamplă foarte rar. La avioanele bimotoare există două pompe, deci alimentarea cu 
vacuum va continua indifferent care din ele se defectează. La avioanele monomotoare 
însă, defectarea pompei vacuum duce la pierderea instrumentelor giro acţionate de 
vacuum, deşi unele avioane au o sursă de vacum de rezerva sub forma unei trompe 
venturi. Practica  de a se folosi această trompă venturi drept singura sursă de vacuum 
acum este rară, dezavantajele constând în riscul formării de gheaţă pe trompa venturi, deci 
pierderea instrumentelor respective şi lipsa unei alimentări atunci când avionul nu se afla 
în zbor şi imposibilitatea executării unei decolări după instrumente.  
 
Filtre blocate 
Alimentarea cu vacuum este conectată la cutiile instrumentelor giro prin filtre. După o 
perioadă de timp aceste filtre se îmbâcsesc cu materii străine şi restricţionează fluxul de 
aer astfel încât giroscopul nu mai poate atinge viteza minimă de rotaţie care să-i asigure o 
funcţionare precisă. Vitezele rotorului variază între 10.000 şi 25.000 ture pe minut în 
funcţie de tipul instrumentului. Este necesar ca la intervale regulate să se facă întreţinerea 
acestor filtre. 
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Instrumente electrice 
Unul din avantajele instrumentelor electrice este faptul că sunt închise, deci pot fi 
protejate contra materiilor străine, care după un timp vor pătrunde în cel mai bine filtrate 
giro acţionat cu vacuum, putând provoca deteriorarea rulmenţilor de înaltă precizie. În 
plus, instrumentele electrice funcţionează bine la altitudini mari unde instrumentele giro 
sunt dezavantajate din cauza presiunii mai reduse. Totuşi, panoul electric depinde de 
alimentarea cu energie electrică şi dacă există o defecţiune de alimentare, panoul încetează 
de a mai funcţiona. La avioanele mari există un giroorizont de rezervă alimentat de o sursă 
electrică independentă sau acţionat de vacuum. Instrumentele electrice sunt dotate uneori 
cu un blencher “off”, de avertizare, iar când numai un instrument s-a defectat de vină ar 
putea fi siguranţa arsă sau intrerupătorul de circuit declanşat datorită  unei suprasarcini 
temporare. Când încercările de restabilire ale întrerupătorului de circuit (sau de înlocuire a 
siguranţei) nu sunt încununate de success este probabil că instrumentul sau circuitul 
necesită reparaţii la sol. 
 
Defectări mecanice  
În general la construirea instrumentelor giro se cer standarde mari, şi deci defecţiuni 
mecanice se întâmpă foarte rar. La aceste instrumente cel mai adesea apar deteriorări 
datorită uzurii. 
 
Depăsirea limitelor de lucru (darea peste cap) 
La avioanele dotate cu giro cu mai multe cadrane, problema alimentării cu aer a rotorului 
pe timpul diferitelor mişcări, este destul de complexă. La unele giroscopuri constructorii 
au prevăzut nişte limite care dacă sunt depăşite giro nu mai lucrează normal. Aceste limite 
sunt şi pentru înclinare şi pentru unghi de tangaj. Desigur, există şi giro care au o libertate 
completă de mişcare fără astfel de limite. Dacă giro se dă peste cap trebuie să se 
folosească indicatorul de viraj şi glisadă, un instrument care şi-a demonstrat valoarea de 
mulţi ani de zile şi continuă a fi montat şi pe cele mai moderne avioane cu reacţie. 
 
 
Indicatorul de viraj şi glisadă 
Indicatorul de viraj şi glisadă, spre deosebire de giroorizont şi girodirecţional, se 
deplasează într-un singur plan. De aceea poate fi montat pe un singur cadran. Deşi are 
nişte stopuri limitatoare, el nu se dă peste cap, şi continuă să dea informaţii precise, 
imediat ce avionul operează între limitele stabilite. De obicei aceste limite sunt viraje cu 
rata  4 stânga sau dreapta. 
Bila care indică deraparea sau glisarea este independentă de orice sursă exterioară de 
alimentare. 
La noile indicatoare de viraj se utilizează acţionare electrică astfel încât este posibil ca 
acestea să dea informaţii valoroase atunci când alte giroscopuri s-au dat peste cap sau  nu 
mai indică bine din cauza unei defecţiuni de vacum. 
Este regretabil că puţini piloţi recunosc importanţa acestui instrument, pe care ar trebui să-
l înveţe a-l utiliza pentru a putea rezolva cu succes situaţiile de urgenţă în care nu se mai 
poate folosi giroorizontul şi girodirecţionalul. 
 
 
Zborul cu panou limitat 
La zborul cu panou limitat trebuie să se facă mişcări uşoare, treptate şi progressive. În 
situaţia că sunt trimerate corect, cele mai multe avioane vor zbura precis cu mâinile luate 
de pe comenzi. Există piloţi care se cramponează de comenzi şi nu este bine. Avioanele 
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uşoare pot fi zburate precis când eleroanele şi palonierul sunt controlate cu degetele şi nu 
cu pumnii. Toate modificările de poziţie în planurile de tangaj şi ruliu sau modificările de 
putere trebuie să fie efectuate treptat, dacă este necesar, în etape, retrimerându-se la 
fiecare etapă. 
În general, se consideră că panoul limitat conţine următoarele instrumente : 
- vitezometrul; 
- altimetrul; 
- indicatorul de viraj şi glisadă; 
- compasul magnetic. 
În plus, la cele mai multe avioane este montat şi un variometru, care la fel ca şi 
vitezometru şi altimetru, este un instrument de presiune. 
 
Folosirea variometrului 
Atunci când este corect folosit variometrul furnizează informaţii de tangaj. O mică deviere 
de la poziţia necesară pentru menţinerea înălţimii produce imediat la variometru o 
indicaţie de urcare sau coborare deşi pentru stabilirea instrumentului la o indicaţie precisă 
sunt necesare câteva secunde. Schimbările violente de poziţie în tangaj pot produce o 
indicaţie inversă; se observă deci importanţa efectuării de schimbări de poziţie în trepte. 
 
Vitezometrul 
Se consideră că din punct de vedere practic nu există întârzieri în indicaţiile 
vitezometrului. Totuşi, ca orice alt vehicul, avionul are nevoie de timp pentru accelerare şi 
decelerare. 
La zborul cu panou limitat vitezometrul reprezintă referinţa principală pentru poziţia în 
tangaj. Acest lucru poate fi înţeles mai bine dacă ne amintim că la orice greutate dată a 
avionului, pentru o anumită viteză va corespunde un anumit unghi de atac. Din cauza 
inerţiei, este necesar să se lase un anumit timp la schimbarea de la o viteza la alta. 
 
Altimetrul 
Acest instrument se caracterizează prin întârzieri în indicaţii, excepţie făcând cazurile 
când se folosesc rate mici de ucare sau coborare. Când se zboară cu panou limitat nu se 
permit, în mod normal, coborâri cu rate de coborare mai mari de 500 ft/min. Funcţiunea  
alimetrului, pe timpul zborului cu panou limitat, rămâne identic cu cea de pe timpul 
zborului la vedere sau zborul instrumental normal. Folosirea inteligentă a variometrului 
ajută la menţinerea unei altitudini constante de croazieră. 
 
Compasul magnetic 
Erorile principale sunt : 
Când se zboară pe capuri spre N sau S. Există eroare laterală de nivel care este maximă 
pe N sau S. Orice manevră prin care se înclină sistemul magnetic (de exemplu un viraj sau 
o glisadă) face ca poziţia “nord” de pe cadranul compasului să se deplaseze către  aripa 
care se află mai jos, de aceea, când se verifică un cap spre N sau S este necesar a se 
verifica ca aripile să fie la orizontală. Eroarea se aplică în direcţie inversă în emisfera 
sudică. 
 
Când se zboară pe capuri spre E sau V. Există o eroare de acceleraţie/deceleraţie care este 
maximă spre E sau V. O acceleraţie va face că poziţia N de pe cadranul compasului să se 
ducă către botul avionului, iar o deceleraţie va face să se ducă către coadă. Deci înainte de 
a se verifica un cap spre E sau V la compasul magnetic, trebuie să se vadă dacă viteza 
avionului este constantă. Eroarea se aplica în direcţie inversă în emisfera sudică. 
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Folosirea indicatorului de viraj şi glisadă 
Fiind singurul instrument giro de pe un panou limitat, el are o importanţă deosebită. Când 
este folosit în mod corect el asigură următoarele informaţii : 
-  nivelul lateral; 
-  echilibrare şi giraţie; 
-  rata de viraj. 
 
Tehnica de zbor se bazează pe principiul că direcţia este controlată cu ajutorul eleroanelor, 
deci acul indicator de viraj este controlat de către eleroane. Chiar la zborul cu panou 
complet, piloţii care învaţă zborul instrumental de obicei întâmpină dificulatăţi în 
menţinerea direcţiei din cauză că nu acordă suficientă atenţie pentru menţinerea aripilor la 
orizontală; chiar dacă unghiul de înclinare are o valoare de unul sau două grade avionul va 
începe un viraj uşor. Dacă nivelul lateral are o importanţă vitală pentru manţinerea 
direcţiei cu panou complet, atunci când se zboară după indicaţii de turbulenţă compasul 
magnetic poate oferi indicaţii precise de cap numai pe timpul unor perioade scurte de zbor 
la orizontală cu o viteză constantă, indicatorul de viraj şi glisadă va fi folosit pentru 
menţinerea capului astfel : 
1. cu avionul trimerat corect şi cu bila la mijloc se urmăreşte acul indicator de viraj; 
2. dacă acul deviază, să zicem, spre stânga, se acţionează eleroanele pentru a se 

produce o deviere similară spre dreapta; 
3. se menţine înclinarea pe dreapta, aceeaşi durată de  timp cât a stat acul în stănga, 

după care se aduce acul la centru. 
 
Interpretari pe timpul vriei sau spiralei în picaj 
Dacă pilotul posedă un anumit grad de stabilitate, numai o turbulenţă foarte puternică sau 
o manevră deliberată incorectă va face ca avionul să intre pe neaşteptate în vrie sau în 
spirală în picaj. Când se întâmplă acest lucru diferenţa dintre indicaţiile instrumentelor 
este următoarea : 
 
 VRIE SPIRALA în PICAJ 
Viteza Scăzută şi probabil cu fluctuaţii Accelerându-se rapid 

 
Rata mare de viraj Rata mare de viraj Indicatorul de viraj şi 

glisadă bila indicând derapare bila în echilibru 
 
În ambele cazuri altimetrul şi variometrul arată o rată mare de coborâre. 
 
 
Defectarea instrumentelor de presiune 
Dacă avionul nu este prevăzut cu încălzire tub pittot, givrajul poate provoca pierderea  
următoarelor instrumente care lucrează cu presiune : 
-  vitezometrul; 
-  altimetrul; 
-  variometrul. 
 
La unele avioane moderne mici există pe fuzelaj orificii de statică, de rezervă. În situaţia 
când givrează tubul pittot, vitezometrul nu va mai lucra dar altimetrul şi variometrul vor 
continua să funcţioneze.  
În cazul când ambele surse de presiune statică vor fi givrate, altimetrul ar putea fi făcut să 
funcţioneze prin spargerea gemului de la variometru, care apoi va continua să dea indicaţii 
dar în sens invers. 
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Măsuri ce trebuie luate în cazul defectării vitezometrului 
1. se va folosi altimetrul în mod normal pentru determinarea înălţimii de siguranţă 

deasupra terenului, şi eventual, apropierea faţă de suprafaţa de aterizare; 
2. se va folosi giroorizontul pentru menţinerea poziţiei de ruliu şi tangaj a avionului, cu 

puterea reglată la valoarea cunoscută care dă viteza necesară; 
3. presupunând că a fost spart geanul de la variometru (pentru a se stabili funcţionarea 

altimetrului) se va citi “sus” când acul indică în  jos şi “jos” când indică în sus. 
 
 
Concluzii  
Pesimistul ar fi tentat să întrebe “ce ar trebui să fac dacă giro mi se dă peste cap, iar 
vitezometrul încetează să mai funcţioneze?” La această întrebare ar fi corect să se 
răspundă “fără speranţă nu ar exista viaţă“. Defectarea instrumentelor de orice fel este rară 
şi de obicei se limitează ori la cele electrice, ori la cele cu vacuum, ori la givrare 
(instrumentele de presiune). O combinaţie de defectări impune desigur să se aterizeze cât 
mai curând posibil, iar atunci când nu există spărturi în nori prin care să se coboare, 
problema este într-adevăr serioasă. Chiar în această situaţie, cu practică, avionul poate fi 
controlat cu indicatorul de viraj şi glisadă, altimetrul şi compasul magnetic, cu condiţia ca 
avionul să fie corect trimerat iar turajul să fie reglat la valorile cunoscute (deci pentru 
urcare, zbor oriziontal în linie dreaptă, coborare). Zborul unui avion după aceste  
instrumente constituie o practică valoroasă, după care zborul cu panoul limitat nu va 
prezenta nicio dificultate. 
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