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REZUMAT
În lucrare se prezintă noi forme ale extremităţilor aripilor, utilizate la avioanele moderne, precum şi procedeele tehnologice de
fabricare a acestora.
ABSTRACT
The paper presents new shapes of the extremities of plane wings, used on modern aircrafts, and also technological methods of
manufacturing.

La avioanele moderne se utilizează din ce în ce mai mult
forme ale extremităţilor aripilor denumite wingleturi –
termen provenit din wings (engl.) = aripi. Wingleturile
sunt amplasate la capetele aripilor şi formează un unghi
faţă de planul corzilor profilurilor aripii.
Formele şi unghiurile acestor extremităţi joacă un rol
important în aerodinamica aripilor, având funcţia de a
diminua valoarea rezistenţei induse, datorată desprinderii
fileurilor de aer sub forma unor vârtejuri la capetele
aripilor. Determinarea formelor şi a unghiurilor optime se
face în cadrul studiilor de aerodinamică prin probele
efectuate, de regulă, pe machete la scară redusă – în
tunelele aerodinamice în care se reproduc parametrii de
zbor respectiv viteza şi direcţia curenţilor de aer în jurul
avionului.
În majoritatea cazurilor, diminuarea valorii rezistenţei
induse a aripilor cu wingleturi este de cca. 20% în raport cu
aripile fără wingleturi, iar la nivelul rezistenţei totale a
avionului reducerea este de cca. 8%, fapt ce are ca efecte

creşterea vitezelor de zbor şi reducerea consumului de
carburant.
La planoarele sau avioanele care au aripi cu wingleturi
s-a constatat şi o îmbunătăţire a calităţilor de stabilitate şi
a efectului comenzilor, iar sub aspect constructiv, prin
reducerea momentelor încovoietoare la încastrarea aripilor
cu fuzelajele, se obţine o greutate mai mică a structurii de
rezistenţă a aripilor, deci un raport mai bun între greutatea
utilă şi greutatea totală.
Procedeele tehnologice pentru fabricarea wingleturilor
depind de forma geometrică şi de materialele utilizate –
metalice sau compozite nemetalice. Dacă avem în vedere
avantajele importante ale materialelor compozite nemetalice, privind greutăţile reduse şi rezistenţa mare, aceasta
este soluţia adoptată la majoritatea avioanelor.
Structura de rezistenţă a wingleturilor este asemănătoare cu cea a aripilor, fiind formată, de regulă, din
elemente de rezistenţă în lungul anvergurii (respectiv,
lonjeroane) şi din elemente de formă şi rezistenţă
transversale (respectiv, nervuri şi învelişuri).

