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REZUMAT. Lucrarea prezintă aspecte privind stadiul actual şi perspectivele de viitor ale aeronauticii în lume, 
prin aplicarea în practică a recentelor cercetări din domeniul aeronavelor. 
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AERONAUTICA este domeniul prin care se poate 
ilustra foarte bine modul în care cercetarea şi inovarea 
au determinat decisiv progresul tehnic, mai ales în 
secolul XX şi acum, la începutul secolului XXI. 
România a jucat un rol important mai ales în perioada 
de început a aeronauticii, prin prioritatea realizării de 
către românul Traian Vuia, lângă Paris la Montesson 
la 18 martie 1906, a primului zbor din lume al unui 
avion prin decolare cu mijloace proprii de bord. 
Datorită faptului că în 1906 nu existau motoare cu 
putere suficientă şi cu greutate mică, Traian Vuia a 
realizat în 1906 al doilea motor de avion din lume şi 
primul din Europa care a propulsat un avion, după 
cel realizat în SUA în anul 1903 de fraţii Wright. În 
anul 1918, Traian Vuia realizează elicopterul Vuia 
nr. 1 cu greutatea de 120 kg. şi două grupuri de rotoare 
cu diametrul de 6,5 m, cu câte două rotoare cu două 
pale, iar rotoarele se roteau în sens invers (contra-
rotative), cele două grupuri fiind amplasate în stânga 
şi în dreapta axului elicopterului. În anul 1919 
Traian Vuia publică lucrarea „Studii experimentale 
asupra planurilor înclinate în rotaţie“, care reprezintă 
una dintre primele lucrări din lume în domeniul 
palelor de elicopter, iar în anul 1922 a realizat 
elicopterul Vuia nr. 2 cu greutatea de decolare de 
190 kg. Inginerul român Aurel Vlaicu a realizat la 
data de 17 iunie 1910, la Bucureşti, pe câmpul de la 
Cotroceni, primul zbor din România cu un avion 
proiectat şi realizat în ţară, la care se utilizau soluţii 
inedite ca elicile coaxiale contrarotative sau aripa cu 
profil variabil. 

La 16 decembrie 1910, realizarea la Paris de către 
românul Henri Coandă a primului zbor al unui avion 
cu motor cu reacţie a reprezentat începuturile aviaţiei 
cu reacţie în lume. 

Românul George de Bothezat a realizat în S.U.A., 
în anul 1922, primul elicopter pentru utilizări militare 
care avea patru rotoare şi a publicat o carte despre 
rotoarele elicopterelor. 

 

   
 

Elicopterul Vuia nr. 2 (1922) 
 

 
 

Elicopterul lui George de Bothezat (1922). 
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La data de 8 octombrie 1934, Henri Coandă a 
brevetat invenţia cu nr. 374943 sub denumirea de 
„Procedeu şi dispozitiv pentru devierea unui fluid 
într-un alt fluid” care este cunoscut în lume cu 
denumirea ulterior generalizată ca fiind „Efectul 
Coandă”. Prin realizările lui Traian Vuia ale lui 
Henri Coandă, Aurel Vlaicu şi ale lui George de 
Bothezat în aeronautică, România se afla în acele 
vremuri de la începutul aviaţiei printre primele cinci 
ţări din lume în domeniul aeronauticii. 

Construcţia de aeronave se poate constata că este 
unul dintre cazurile cele mai dinamice în ce priveşte 
utilizarea rezultatelor cercetărilor începând de la 
materialele utilizate până la soluţiile aerodinamice şi 
procedeele tehnologice noi. Utilizarea de materiale 
cu greutate cât mai redusă şi rezistenţă cât mai mare 
a determinat evoluţia de la materiale clasice naturale 
cum este lemnul la oţeluri speciale şi aliaje metalice 
pe bază de aluminiu sau titan până la materiale 
compozite. 

Materialele compozite fac parte din categoria 
noilor materiale create special pentru a răspunde 
unor exigenţe deosebite privind rezistenţa mecanică, 
rigiditatea, rezistenţa la coroziune, greutate mică, 
rezistenţa la oboseală, la şocuri şi la uzură şi 

stabilitate dimensională fiind utilizate din ce în ce 
mai mult în industria aeronautică dar şi în multe alte 
domenii (industria auto, materiale sportive sau 
altele). 

De la primele materiale compozite fenolformalde-
hidice utilizate din anii 1930-1940 la longeroanele 
aripilor avioanelor de bombardament Bleinheim sau 
la fuzelajele avioanelor de vânătoare Spitfire s-a ajuns 
după 1970 la utilizarea de materiale compozite din 
fibră de sticlă şi de carbon armate cu kevlar care este 
constituit din fibre cu modul de rezistenţă foarte mare. 

Avioanele Airbus A320 au fost printre primele 
avioane de transport pasageri la care s-au utilizat 
materiale compozite cu fibre de carbon (CFRP) la 
realizarea componentelor structurii ampenajului 
orizontal. Materialele compozite au o mare utilizare 
la avioanele civile Airbus A320, 330, 350, 380 sau 
Bombardier Canada şi la avioanele militare ca 
Airbus A400M, Eurofighter Typhoon din Europa 
sau avionul bombardier strategic B-2 şi avionul de 
vânătoare invizibil F-117 realizate în S.U.A.  

Iniţial avionul Airbus A 350 XWB urma a fi 
realizat din aliaje de aluminiu şi litiu, dar s-a ajuns la 
concluzia că A 350 XWB va fi construit din panouri 
de materiale compozite pe o structură de Al-Li. 

 

     
 
 Avionul Airbus A330                     Avionul Airbus A 350. 
 

     
 
 Airbus A400M                            Eurofighter Typhoon 
 

    
 
 Avionul bombardier strategic B-2                 Avionul de vânătoare invizibil F-117 
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 Avionul Boeing 787 Dreamliner S.U.A.         Avionul Bombardier Global Express Canada. 
 

La avioanele Boeing 787 din S.U.A. şi la avi-
oanele Bombardier Global Express Canada. s-a ajuns 
la utilizarea de aproape 50% a materialelor compozite 
pe bază de fibre de carbon şi la utilizarea în proporţie 
de cca. 15 % a aliajelor de titan. 

Firma Grob Aerospace din Germania este lider 
în utilizarea de materiale şi tehnologie pe bază de 
materiale compozite, de la planoare, motoplanoare 
până la avioane cu motoare turbopropulsoare. 

Avionul Grob G 520 EGRETT este destinat misiu-
nilor de supraveghere la mare altitudine (50.000 ft) 
având o greutate utilă de 1000 kg şi o rază de acţiune 
de 5000 km. 

Utilizarea de motoare electrice acţionate de ba-
terii litiu-polimer, Li-Po sau de celule solare este 
rezultatul cercetărilor din ultimii ani şi deschide 

calea folosirii unor sisteme de propulsie nepo-
luante. 

Inginerul Călin Gologan, originar din Braşov, 
România, preşedintele firmei PC-Aero Gmbh din 
Germania, a proiectat şi realizat în anul 2011 unul 
dintre primele avioane cu structură din materiale 
compozite şi motor electric, Electra One, cu 
anvergură de 8,6 m (28 ft 3 in), suprafaţa portantă a 
aripii 6,4 m2 (69 sq ft), greutatea gol 100 kg (220 lb) 
şi greutatea maximă cu baterie 300 kg (661 lb), 
având o rază de acţiune de 500 km (311 mi; 270 nmi) 
şi durata de zbor de 3 ore. 

Cercetările privind utilizarea energiei solare ca 
sursă de alimentare a motorului electric pentru 
aeronave au condus la realizarea unor avioane solare 
ca Helios (S.U.A.) sau Solar Impuls (Europa). 

 

   
 
 Avionul Grob G 120TP cu motor tubopropulsor  Avionul Grob G 520 EGRETT. 
  http://www.aviastar.org/air/germany/grob_egrett.php 
 

   
 
 Avionul Electra One la probele statice.          Avionul Electra One în zbor de încercare. 
 http://www.wired.com/autopia/2011/01/  http://www.treehugger.com/aviation/elektra-one- 
 german-electric-airplane-approaching-first-flight/  electric-planes-first-flight-a-success.html 
 

   
 
 Avionul solar Helios (S.U.A.).                       Avionul solar Impuls. 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_powered_aircraft http://www.solarimpulse.com/sitv/index.php?lang=en&group=news 
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În domeniul elicopterelor se remarcă cercetările 
şi realizările pentru aeronavele cu rotoare basculante, 
aeronave la care sustentaţia este realizată cu 
ajutorul rotoarelor iar viteza de translaţie este 
mărită prin rotirea de la vertical la orizontal a 
axelor rotoarelor şi mărirea portanţei cu ajutorul 
aripilor. 

Dintre aeronavele cu rotoare basculante se pot 
remarca realizarea de către firma Bell din S.U.A. în 

colaborare cu firmele din Europa, Agusta din Italia 
şi Westland din Anglia a aeronavei BAE 609 sau 
realizarea aeronavei cu două rotoare basculante Bell 
Boeing V-22 Osprey (S.U.A.)  

Cercetările privind rotoarele întubate au condus 
la realizarea în S.U.A. a avionului cu patru rotoare 
întubate VTOL (vertical takeoff and landing 
vehicle) Moller M400X Skycar şi a aeronavei 
monoloc cu două rotoare întubate Martin Jetpack. 

 

        
 
 Bell Augusta Westland BAE 609.  Bell Boeing V-22 Osprey în zbor orizontal şi în translaţie. 
 

    
 
 Aeronava Moller M400X Skycar      Aeronava monoloc cu două rotoare întubate Martin Jetpack. 
 http://cojoweb.com/skycar.html             ttp://martinjetpack.com/ 
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