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La începutul secolului XX dezvoltarea aeronauti-
cii avea să schimbe lumea. La începutul secolului XXI, 
așa cum mașinile electrice  promit să schimbe lumea, 
la fel se întamplă și în cazul avioanelor  electrice. 
Mult mai puțin cunoscute, aceste avioane au motoare 
mult mai eficiente, mai bune și care fac mai putin 
zgomot decât cele tradiționale cu combustie internă 
dacă vor fi rezolvate câteva probleme. Motoarele 
electrice sunt de 3-4 ori mai bune decât cele cu 
combustie internă la propulsarea avioanelor. Iar fia-
bilitatea lor este „poate de 10-20 de ori mai bună decât 
a celor cu piston” spune Brien Seeley, președinte la 
Comparative Aircraft Flight Efficiency (CAFE) Foun-
dation, o agenie independentă care realizează teste 
de zbor. Aceasta este gazda NASA’s Centennial 
Challenges for Aeronautics (Provocările Centenare 
ale NASA pentru Aeronautică). 

Motoarele electrice pot avea o eficiență de până 
la 95%, comparativ cu 18-23% la cele normale, ceea 
ce înseamnă mult mai puțină energie pierdută. De-
oarece sunt mai puțin zgomotoase, armata le caută 
pentru avioanele invizibile, mai spune Seeley. Avioane 
mai tăcute înseamnă și faptul că aeroporturile pot fi 
localizate mult mai aproape de orașe iar eficiența 
este bună și pentru mediu. Confruntată cu aproape 
aceleaşi obligaţii privind mediul care au determinat 
industria auto să dezvolte maşinile electrice, in-

dustria aviatică a început să se îndrepte în aceeaşi 
direcţie. Într-adevăr, avioanele electrice sunt pe cale 
de... apariţie!  Cel mai mic avion cu două motoare 
din lume, care funcţionează cu energie electrică, a 
zburat pentru prima dată în iunie 2011 în cadrul unui 
spectacol aviatic din Paris. Avionul, botezat „Cri-
Cri", poate atinge viteze de până la 260 km/h şi 
poate zbura pentru o jumătate de oră. Prima versiune 
a micului avion-acrobat „Cri-Cri” avea patru motoare 
şi a decolat pentru primul zbor în toamna anului 
trecut. Acesta a făcut acrobaţii pentru şapte minute, 
după care a aterizat fără probleme. 

 

      
 

Fig. 1. Avionul Cri-Cri și varianta MC15E, cel mai mic avion 
bimotor cu motaore electrice. 

 

Un alt avion care funcţionează cu energie elec-
trică este Electraflyer cu variantele sale Electraflyer-
C Prototype și Electraflyer-ULS. 

Datele tehnice ale acestor avioane sunt preyentate 
în tabelul 1. 

 

       
 

Fig. 2. Avioanele electrice ElectraFlyer-C Prototype și ElectraFlyer-ULS. 
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Tabelul 1 

 ElectraFlyer-C ElectraFlyer-ULS 

Motor 18 HP/13.5 kW direct-drive       20 HP direct drive 

Viteză croazieră 70 MPH                                      40 MPH 

Durată zbor Max 1.5 Hours                            2 hours with full battery packs 

Batterie lithium-ion polymer 5.6 kWh   1×3.3 kWh standard sau 2×3.3 kWh option) High 
discharge rate capable of full power takeoff and climb 

Greutate gol/maxim 172 kg/283 kg                             110 kg/238 kg 
 
De la Traian Vuia și Henri Coanda încoace, 

pionierii tehnicii romanesti de aviatie n-au dispărut în 
negura timpului. Dovada este vie și se numește Călin 
Gologan. Mutat în Germania în urmă cu 21 de ani, 
inginerul aeronautic născut în țara noastră la Brașov 
este primul român care a participat în 11-17 iulie 
2011 la CAFE Green Flight Challenge, concursul de 
avioane electrice organizat de NASA în California. 
NASA a alocat un buget de 1,65 milioane de dolari 
pentru această competiție. Câstigător va fi desemnat 
prototipul care va reuși să zboare cea mai lungă dis-
tanță cu echivalentul a doar 3,78 litri de combustibil. 

Botezat Elektra One, avionul construit de Gologan 
are un singur loc, e fabricat din materiale compozite 
și e propulsat de un motor electric cu baterii Li-Ion 
care îi asigură o autonomie de zbor de la trei la patru 
ore. 

Prezentat pentru prima dată în aprilie 2010 la 
Aero Friedrichschafen – cel mai mare târg general 
de aviație din Europa, Elektra One dezvoltă 21 CP și 
poate zbura cu o viteză maximă de 160 km/h. Avionul 
electric al lui Calin Gologan este deocamdată un 
experiment care, în cazul în care va reuși să-și 
dovedească fiabilitatea în aer, va fi produs tot cu 

propulsie 100% electrică, dar în configurații de două 
și patru locuri și sub forma unor avioane de familie, 
inclusiv cu alimentare cu celue solare. Călin Gologan a 
declarat că, pe lângă aeronavele electrice de agre-
ment, PC-Aero (compania pe care o conduce) ar putea 
dezvolta și primul hangar cu panouri fotovoltaice. 
Potrivit inginerului de origine romană, bateriile Li-
Ion încărcate din panourile solare de pe un acoperiș 
cu suprafața de 40 de metri pătrați ar putea asigura 
suficientă energie electrică pentru aproximativ 300 de 
ore de zbor. De asemenea, printre planurile am-
bițioase anuntate de Calin Gologan se numară și 
construirea unui avion pentru acrobații, tot cu pro-
pulsie electrică. Însă, spre deosebire de Elektra One, 
planul pentru acest avion ar putea implica o anvergură 
mai mare a aripilor, precum și panouri fotovoltaice 
pentru a-i asigura o mai mare autonomie în aer. 

 

Airbus E – Fan nu este primul avion cu un motor 
electric, dar primul model care este proiectat pentru 
uz comercial. E – Fan poate transporta un pilot și un 
alt pasager. Aeronava este echipată cu o pereche de 
elice întubate, care se rotesc acționate de două 
motoare electrice de 60 kW . 

 

        
 

 
 

Fig. 3. Avioanele Electra One și constructorul lor, inginerul Călin Gologan născut în Brașov. 
 

     
 

Fig. 4. Avionul monoloc cu două motoare electrice Airbus E – Fan. 
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Fig. 5. Avionul Solar Impulse, primul avion alimentat cu energie solară care a zburat 24 de ore. 
 

Durata zborului este de doar o oră, dar ar trebui 
să fie suficientă pentru formarea tinerilor piloți. 
Costul zborului va fi mult mai mic din cauza evitării 
combustibilului scump. Mai mult, motoarele sunt 
semnificativ cu mult mai ieftine la întreținere. Avionul 
a zburat în mai 2014. 

Avionul solar Impulse a fost primul avion ali-
mentat cu energie solară care a zburat 24 de ore. 

El a aterizat pe aeroportul JFK din New York, 
completând ultima etapă a unei călătorii pe teritoriul 
Statelor Unite ale Americii. Acest lucru marchează o 
premieră în istoria aviaţiei, Solar Impulse devenind 
cel dintâi avion care a putut zbura 24 de ore fiind ali-
mentat doar cu energie solară, informează bbc.co.uk. 

André Borschberg, cofondatorul Solar Impulse, a 
aterizat cu trei ore mai devreme decât ora stabilită 
iniţial, din cauza unor probleme tehnice. Astfel, zborul 
deasupra Statuii Libertăţii a fost anulat, din cauza 
rupturii în materialul din care este fabricată aripa 
stângă. Nici pentru pilot, dar nici pentru avion, rup-
tura aripii nu a prezentat un risc, au declarat oficialii. 
Nava a pornit la 04:56 (08:56 GMT) sâmbătă, de la 
Washington DC, şi a aterizat la 23:15 (03:45 GMT) 
duminică). 

Avionul Solar Impulse HB-SIA are aceeaşi an-
vergură a aripilor ca un Airbus A340, dar are o 
greutate de doar 1,6 tone. Prin comparaţie, un A340 
complet încărcat are o greutate de aproximativ 
370 de tone. Aeronava are o anvergură a aripilor de 

63,4 metri, iar altitudinea maximă pe care o poate 
atinge este de 8.500 de metri. 

Aripa avionul şi stabilizatorul sunt acoperite cu 
11.628 de celule solare, acestea producând energie 
electrică ce este furnizată celor patru motoare electrice 
cu elice, dar şi încărcând bateria de litiu care cântăreşte 
400 de kilograme pentru zborul pe timpul nopţii. 

Traversarea Statelor Unite ale Americii cu avi-
onul experimental propulsat cu ajutorul energiei 
solare a început în San Francisco, în luna mai, 
aparatul atingând o viteză de 70 de kilometri pe oră. 
Aceasta a inclus escale în Phoenix, Arizona, Dallas, 
Texas şi St Louis, Missouri. 
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