TEORIA SI PRACTICA KITESURFULUI

PREMIZA
Imediat dupa cursul de kitesurf, in acea faza in timpul carei se reuseste sa se navigheze in zig-zag,
dar nu se reuseste inca sa se ajunga la punctual de plecare, am inceput sa ma intreb care este explicatia
pentru anumite comportamente ale zmeului si in general care ar fi regulile ce guverneaza practicarea
kitesurfului.
Am progresat relativ repede, dar nu am reusit sa intuiesc in totalitate toata teoria fenomenelor fizice
care determinau tehnicile de conducere a placii si a zmeului: invatam fara sa stiu de ce.
In acea perioada practicantii erau intr-adevar putini si expertii si mai putini: de fiecare data cand
nimeream un alt kiter , il napadeam cu intrebari, dar de fiecare data raspunsurile erau nesatisfacatoare, daca
nu de-a dreptul contrastante sau evident inexacte, astfel am inceput sa judec, sa fac schite si calcule.
Cand am considerat ca am gasit o explicatie satisfacatoare pentru intrebari, m-am gandit ca poate
notitele mele ar putea sa fie utile altuia si am decis sa public pe Internet concluziile mele.
Pentru a putea intelege pe deplin conceptele exprimate, cititorul ar trebui sa fie un kitesurfer care
cunoaste terminologia si tehnicile de zbor de baza, care a facut un curs adecvat la o scoala buna si poate a
iesit uneori in mod automnom.
Pentru a evita un discurs pur teoretic, am incercat sa descriu anumite situatii comune ale practicii
kitesurfului, pentru a concretiza rationamentele.
Plec de la premiza ca nu sunt un inginer si prin urmare sper ca cei care sunt mai pregatiti sa imi ierte
terminologia inexacta si aproximatia in exprimarea conceptelor mai complexe.
Daca cineva va gasi erori, inexactitati sau ar considera total gresite concluziile mele, il rog cu
staruinta sa ma anunte sau sa-mi trimita critica sa la acesta adresa de mail, acest lucru ar fi pe placul meu.
Speranta mea este ca, confruntand primele experiente practice cu conceptele in continuare ilustrate,
sa se poata intelege mai bine fortele care intra in joc si prin urmare, pe de o parte sa se imbunatateasca
tehnica, iar pe de alta parte sa se aiba un control mai mare in situtii de urgenta.
Mare parte din conceptele descrise se aplica la orice zmeu de tractiune, dar personal am experienta
practica directa numai cu zmeie gonfiabile de kitesurf, prin urmare cand veti citi, daca nu este specificat
altceva, se intelege totul aplicabil numai si in exclusivitate la acest tip de zmeie.
1. Cum zboara zmeiele
Un zmeu zboara conform acelorasi legi fizice care reglementeaza zborul pasarilor si al avioanelor si putem
deci sa-l comparam cu o aripa.

Opunand propria suprafata fluxului de vant cu un anumit unghi, acest unghi de incidenta (sau unghi
de atac), forta aerului in miscare urmeaza doua trasee diferite, unul sub suprafata si unul deasupra de aceasta.
Aerul care urmeaza traseul inferior, complice profilul concav al zmeului, parcurge un traseu mai
scurt fata de acela care merge pe partea dorsala, care la randul sau creste in viteza pentru a recompune
echilibrul tulburat de catre prezenta zmeului.
Astfel se formeaza o diferenta de presiune intre suprafata inferioara si cea superioara in conformitate
cu referatul teoretizat al lui Bernoulli, cu faimoasa sa teorema (viteza mai mare = presiune mai mica si
viceversa) si zmeul este impins de presiunea inalta creata pe partea dorsala (sau atras spre inaltime de joasa
presiune, este acelasi lucru).
Daca utilizam conventia folosita pentru a explica portanta unei aripi, putem sa descompunem
tractiunea intr-o componenta verticala, numita portanta si in una orizontala, numita rezistenta.
De fapt in cazul zmeielor, nefiind ca o aripa legata de fuselajul unui avion sau de corpul unei pasari,
acea reprezentare nu este intru totul corecta, pentru ca in cazul unui zmeu in plina power zone deasupra apei,
toata tractiunea ar fi de considerat rezistenta si prin urmare inutila si daunatoare pentru zbor.
De fapt nu este asa datorita cablurilor, care, independent de unghiul vertical al zmeului, transmit
oricum tractiunea la corpul nostru, permitandu-ne sa avansam.

Consider ca este mai util pentru scopul nostru, sa descompunem tractiunea in componente verticala
si orizonatala si sa vedem mai incolo implicatiile practice ale acestui aspect.
Tractiunea unui zmeu depinde de valoarea diferentei de presiune intre burta si spate si aceasta
valoare creste odata cu marirea unghiului de incidenta.
Daca unghiul de incidenta se mareste insa prea mult, aerul de deasupra spatelui zmeului, care in mod
normal urmeaza un flux asa-numit “ laminar”, nu mai reuseste sa urmeze profilul, incepe sa se desprinda si
sa formeze vartejuri, care transforma fluxul in “turbulent”, generand fenomenul numit “limita de planare”.
Fiecare zmeu are un unghi critic de incidenta in afara caruia se opreste din zbor si amplitudinea sa
depinde de profunzimea profilului, de alungire, de rigiditatea structurala si de alti factori de importanta
minora, dar putem oricum sa-l cuantificam in medie in jur de 15/20 grade.
In practica, trebuie sa ne confruntam cu o limita de planare, de fiecare data cand mergem in apa cu
un vant in rafale, cand in pauzele de vant zmeul nu genereaza nici macar portanta suficienta pentru a sustine
propria greutate sau cand vantul incepe sa scada lasandu-ne moi in apa sau cand din cauza unei erori de
pilotaj trimitem zmeul in afara cadrului.
In orice caz, a recupera o limita de planare DUPA ce aceasta a avut loc este aproape imposibil,
datorita faptului ca cablurile se slabesc, nu mai avem niciun control asupra zmeului: unica alternativa este sa
prevenim acest lucru.
Odata cu experienta, se reusim sa intuim cand, din cauza unei scaderi a vantului sau a unei erori de
pilotaj, se apropie o limita de planare, dar la inceput nu reusim sa intelegem la timp ce se intampla si cand
aceasta deja este evidenta, este prea tarziu sa mai reactionam.
In cazul unui vant slab zmeul incepe sa se retraga in cadru, prima data mai incet si apoi tot mai
repede pana cade in plina power zone fara nicio tractiune.
In primul rand in aceste situatii, cu zmeii cu 4 cabluri dotati cu depower, instinctul ne dicteaza sa
facem tocmai contrariul, nu ceea ce ar trebui facut in mod just.
De fapt primul lucru care ne vine in minte este acela de a intari zmeul, tragand de ghiu/bum catre
propriul corp: din pacate aceasta operatiune are succes numai daca zmeul are un unghi de incidenta mic sau
daca in acelasi timp il facem sa vireze si deci sa accelereze, pentru ca altfel nu facem altceva decat sa
inrautatim situatia, marind unghiul de incidenta peste valoarea critica, ducand kite-ul la limita de planare,
daca nu era deja acolo, sau facandu-l mai profund decat era deja.
Procedand astfel, zmeul se retrage in cadru, marind ulterior unghiul de incidenta, care la randul sau
creste rezistenta, incepand un cerc vicios, care duce zmeul sa se grabeasca inapoi spre power zone, fara a
mai raspunde la comezile noastre.
In aceste situatii deci trebuie sa slabim puterea kite-ului, imediat ce ne dam seama ca limita de
planare este aproape sau de abia a inceput, pentru a face ca fluxul laminar din jurul zmeului sa se recompuna,
diminuand rezistenta si recreand portanta.
Cine a incercat deja acesta tehnica, stie foarte bine ca instantaneu zmeul incepe sa zboare inainte,
accelereaza generand acea viteza suficienta pentru a mentine zborul si a incepe iarasi sa fie reactiv la
comenzi: evident, daca asteptam prea mult sa facem slabirea puterii sau daca vantul este intr-adevar slab, nu
mai este nimic de facut, pentru ca nu exista oricum destula energie pentru a mentine kite-ul in aer.
Dar daca unghiul de incidenta, asa cum am spus inainte, nu trebuie sa depaseasca 15/20 grade, atunci
cum este posibil ca zmeul sa reuseasca sa zboare in power zone, cu unghiurile de incidenta apropiate de 90
grade?
Pentru a intelege motivul, trebuie sa invatam conceptul de vant aparent, lucru pe care-l vam face dupa ce
am aprofundat cunostintele despre cadrul de zbor.
2. Amplitudinea cadrului de zbor si pozitia de directie cadru.
In perioada cursului ati invatat notiunile de baza asupra cadrului de zbor, dar sunt cateva observatii de
facut pentru a intelege unele comportamente ale zmeului.

Figura urmatoare este aceea care in general este aratata de catre instructori:

Este o vedere in plan si prin urmare in 2 dimensiuni si este aceea pe care o vom folosi pentru aproape
toate exemplele urmatoare, dat fiind ca pentru calculele noastre pe moment ne ajunge aceasta reprezentare.
Primul lucru de spus este ca un zmeu in zbor, tinde in mod natural si inevitabil sa atinga directia
cadru, zmeul nu se opreste NICIODATA intr-o pozitie care sa nu fie directia cadru.
In orice alta pozitie in interiorul cadrului de zbor, trece fara a se opri, afara doar daca il lasam sa dea
de pamant sau il viram la 360 grade, zmeul va tinde iarasi sa ajunga la directia cadru, incetinind pana se
opreste.
Conceptul este acela ca directia cadru este acea pozitie in care zmeul atinge echilibrul intre fortele
aerodinamice principale, portanta si rezistenta.
Pozitia de directie cadru nu este fixa, ci variaza pe baza caracteristicilor aerodinamice ale fiecarui
zmeu.
Cele 15 grade indicate in desen pot devina 20 de grade pentru un zmeu putin eficient sau sa mearga
la 10 grade pentru un zmeu foarte eficient.
In plus cadrul de zbor al unui anumit zmeu variaza in functie de intensitatea vantului, se amplifica
cand vantul se intareste si se restrange cand vantul slabeste: fara indoiala ati observat cum sub rafale, zmeul
la directia cadru tinde sa avanseze si viceversa, cand vantul slabeste, tinde sa se retraga.
Inca o data, aceasta nu inseamna ca zmeul isi schimba pozitia in interiorul cadrului de zbor, dar
cadrul respectiv se largeste sau se restrange in functie de intensitatea vantului si kite-ul nu face altceva decat
sa urmeze noua pozitie de directie cadru.
Daca vantul se diminueaza, zmeul se retrage, pentru ca in pozitia precedenta nu are suficienta
tractiune pentru a compensa mai mica viteza a aerului si deci se retrage pentru a mari incidenta.
In schimb cand zmeul este lovit de o rafala, acesta genereaza o tractiune mai mare fara o marire
semnificativa a rezistentei si deci cadrul de zbor se largeste.
In conditii egale, amplitudinea cadrului se schimba la variatia incidentei, asa cum este posibil sa se
faca cu zmeii cu 4 cabluri cu ajutorul lui depower, dar in acel caz lucrurile se complica utlerior, pentru ca
modificand unghiul de incidenta, intra in joc caracteristicile aerodinamice ale fiecarui zmeu si raportul intre

coeficientul de portanta si acela de rezistenta, care variaza de la un zmeu la altul, pe baza profunzimii
profilului, dimensiunile cadrului de intrare gonfiabil, alungirea (sau AR, aspect ratio, vezi pag.9).
In acest caz, adica marirea portantei obtinuta cu un unghi mai mare de incidenta, se plateste cu o
crestere notabila a rezistentei si acest lucru face ca zmeul sa aiba o putere mai mare, dar cu pierderea unei
retrageri a directiei cadru.
Important este oricum ca nu trebuie sa ne imaginam directia cadru ca pe ceva de neclintit sau static,
pentru ca aceasta isi schimba continuu pozitia, atat din cauza variatiilor de vant, cat si ca efect ale reglarilor
noastre si deci, mai tarziu, vom vedea cum directia cadru se misca pe baza directiei scandurii fata de vant si
care sunt consecintele acestui fenomen.
3. Vantul aparent
Cunoasterea conceptului de vant aparent si a efectelor sale in practicarea kitesurfului este fundamentala
pentru a exploata la maxim potentialul zmeului.
Incepem sa introducem conceptul general che priveste orice ambarcatiune cu panza si apoi vom vedea
aspectele particulare pentru kitesurf.
Vantul care actioneaza asupra panzelor oricarei ambarcatiuni cu panza, cand aceasta este oprita, este in
exclusivitate vantul natural, dar odata ce ambarcatiunea a ajuns la viteza de croaziera, la vantul natural se
adauga o parte din vatul generat de viteza respectivei ambarcatiuni.
In exemplul urmator facem schema unei situatii tipice, cu un vant natural de 15 noduri si o ambarcatiune
traversandu-l.

Cand ambarcatiunea va ajunge la viteza maxima permisa de conditii, care presupunem ca este de 15
noduri, nu va mai naviga cu vantul natural, ci cu un vant, asa-zis aparent, provenit putin de la prora si de
intensitata superioara celei vantului natural.
In acest caz, cu directia vantului perpendiculara pe directia ambarcatiunii, pentru a calcula
intensitatea vantului putem sa folosim teorema lui Pitagora: daca consideram vectorul vantului natural si pe
acela al vitezei ambarcatiunii drept catelele unui triunghi dreptunghi, vantul aparent este dat de lungimea
ipotenuzei si cu teorema lui Pitagora:
Vant aparent = radical din: vantul natural la patrat + viteza ambarcatiunii la patrat
Vantul aparent = radical din: 15 patrat + 15 patrat = radical din 225 + 225 = radical din 450 = 21,21.

Vantul aparent are o intensitate cu atat mai mare cu cat mai mare este viteza ce poate sa o atinga o
ambarcatiune la paritatea de vant natural.
Vantul aparent poate sa fie preponderent fata de vatul natural, in sensul ca sunt ambarcatiuni care
reusesc sa atinga viteze mai mari decat cele ale vantului in care se misca. Pe lacuri inghetate, saniile cu
panze ating viteze de 3 sau 4 ori mai mari decat vantul natural, data fiind frecarea de sol redusa la valorile
minime.
Cu zmeii de tractiune acest concept gaseste o aplicare deplina, dar exista o particularitate, care nu
este intalnita la niciun alt tip de ambarcatiune cu panze.
De fapt kitesurful este unicul sport cu vele, la care viteza ambarcatiunii si a velei nu coincid, pentru
ca noi putem sa facem zmeul sa zboare in sus si in jos cu o miscare sinusoidala, in timp ce poate scandura
planeaza cu greutate: in practica sunt situatii in care se merge, sa presupunem, cu 15 km/ora, iar zmeul
zboara cu 40 sau 50 km/ora.
Facand astfel, cream un vant cu totul al nostru, care poate sa atinga intensitati de 3 sau 4 ori
superioare celor vantului natural, lucru ce are drept consecinta marirea tractiunii.
Vantul aparent, unghiul de incidenta si power zone
Acum ca stim despre vantul aparent, putem sa raspundem la intrebarea lasata nerezolvata la finalul
paragrafului 1: de ce zmeul zboara la inalte unghiuri de incidenta fara sa ajunga la limita de planare?
Pentru ca, cu toate ca fata de directia vantului natural ar avea o incidenta care poate sa ajunga in jurul
a 90 grade, am vazut cum zmeul zboara in vantul aparent si deci unghiul de atac fata de fluxul de aer este
mult inferior.
Sa dam un exemplu:

Cum se poate observa, la un unghi de incidenta fata de vantul natural de 60 grade, la vitezele indicate
in figura, unghiul de incidenta fata de vantul apparent este de 17 grade.

Tendinta zmeului de a mari viteza pe masura ce se apropie de power zone si a o reduce cand se
departeaza, compenseaza mersul opus al incidentei, facand sa se ramana la astfel de valori, incat sa se evite
limita de planare a zmeului.
Acest lucru explica de ce cand kite-ul “se cufunda” la limita de planare in power zone, fara viteza, nu
mai reuseste sa zboare, chiar daca poate cu putine secunde in urma zbura in aceeasi aceeasi portiune de
cadru cu mare viteza.
4. Viteza vantului si tractiunea zmeului
Cu ajutorul figurii anterioare am dovedit cum vantul aparent poate sa multiplice de 3 sau de 4 ori
intensitatea vantului natural.
Inca de la inceput, experienta ne-a invatat ca evident cu cat este mai rapid zmeul si cu cat trage mai mult,
dar senzatia este ca puterea in power zone este mult superioara decat de trei ori sau patru ori pe atat fata de
cea generata la directia cadru si de fapt este chiar asa, pentru ca legatura viteza-putere non este lineara, ci
exponentiala, deci tractiunea unui zmeu este in functie patratul vitezei vantului.
Aceasta regula simpla influenteaza in toate aspectele practicarea de kitesurf si este aceea care ne permite
sa plecam, sa planam cu putin vant, sa facem salturi spectaculoase si tot ea este aceea care, din pacate,
creaza multe situatii de pericol, de care instructorul dvs v-a avertizat in timpul cursului.
Sa dam un exemplu: intrati apa cu zmeul dvs care, la vantul de 10 noduri, genereaza o tractiune de, sa
presupunem, 20 kg: dupa cateva minute vantul se fortifica pana la 20 noduri.
In mod normal se crede ca atunci cand se dubleaza vantul se dubleaza si tractiunea, dar de fapt nu este
asa: de fapt tractiunea nu urca la 40 kg, ci creste conform urmatorului calcul:
Noua tractiune = Tractiunea * (Viteza 2 la patrat / Viteza 1 la patrat)
Noua tractiune = 20* (20 la patrat / 10 la patrat) = 20* (400 / 100) = 20*4 = 80.
Prin urmare, cu dublarea intensitatii vantului, noua tractiune va fi deci de 80 kg, adica de patru ori mai
mare.
Daca presupunem o viteza tripla, tractiunea va creste de 9 ori, daca viteza se multiplica de patru ori,
tractiunea va fi de 16 ori superioara si asa mai departe.
Aceasta inseamna ca un zmeu care se poate gestiona bine la 10 noduri, va deveni foarte probabil
imposibil de controlat la 20, datorita faptului ca poate dezvolta o tractiune ce depaseste greutatea noastra
corporala si ne poate literalmente ridica de la sol.
Daca ia in considerare faptul ca cu cat invatam mai multe, cu atat tindem sa iesim cu zmeie mai mari,
este evident ca ajunge o mica neatentie, pentru a accelera kite-ul, obtinand o tractiune che poate sa fie chiar
cat dublul greutatii noastre corporale, transformandu-ne, daca nu avem controlul adecvat, in marionete
zburatoare, fara niciun fel de posibilitate de a reactiona.
Acum ar trebui sa fie mai clar cum este posibil ca un zmeu, care oprit fiind are o tractiune de abia
suficienta pentru a tine varfurile trapezului, in viteza fiind, ne poate ridica din apa pentru a porni sau a sari la
cativa metri in inaltime.
Acest lucru explica si marea influenta a vantului aparent asupra tractiunii: reluand exemplul paragrafului
anterior, daca un zmeu cu un vant natural de 10 noduri poate sa ajunga sa dezvolte un vant aparent de 30
noduri, inseamna ca poate dezvolta o tractiune de 9 ori mai mare aceleia generate oprit, la directia cadru.
Sa va ganditi acum pentru ultima data ca sunteti in apa dotati cu vele, cu zmeul care tindea, oprit fiind,
sa va traga in directia contra vantului, iar acum sa va ganditi ce s-ar putea intampla, daca dintr-un motiv
oarecare ar scapa in power zone... ati trece in 1 sau 2 secunde de la, sa presupunem, 20 la 180 kg de tractiune,
cu consecintele care sunt usor de imaginat!
Pe scurt, aceasta situatie (zmeu care din neatentie sau greseala de pilotaj “scapa” in power zone, in timp
ce suntem inca la pamant sau langa obstacole) este aceea care din punct de vedere statistic a dus la cel mai
mare numar de accidente si la consecintele cele mai rele.

5. Vantul aparent si tractiunea
Sa incercam sa analizam efectul combinat al vantului aparent si al legaturii exponentiale intre tractiune si
viteza.
Sa presupunem ca suntem opriti in apa cu zmeul pe loc la directia cadru, ca trage pentru 20 kg: plecam
din apa, incepem planarea si parcam zmeul la directia cadru pentru a naviga oblic la viteza de 15 noduri..
In acest punct, ca simplu efect al vantului aparent, care face ca vantul cu care zboara zmeul sa nu mai fie
de 15 noduri, ci de mai mult de 21 (vezi fig.1), kite-ul, chiar daca este inca oprit la directia cadru, dezvolta o
tractiune dubla fata de aceea generata inainte de inceperea navigarii oblice.
Noua tractiune = 20* (21,21 la patrat / 15 la patrat) = 20* (450 / 225) = 20*2 = 40.
Daca apoi la viteza scandurii adaugam si viteza pe care o imprimam zmeului, cand il facem sa zboare
repede in sus si in jos in cadru, putem sa ajungem la situatii in care tractiunea atinge valori care sunt de 10
sau 15 ori mai mari fata de cele generate, cand suntem in apa cu zmeul la directia cadru.
Dintr-un punct de vedere practic, acest calcul ne dovedeste, de exemplu, de ce cu putin vant este foarte
important sa incercam sa castigam putina viteza, pentru a putea incepe planarea, chiar cu costul de a slabi
cablul si a devia de la directia de mers pentru cateva secunde si facand sa zboare zmeul in sus si in jos in
viteza: odata atinsa planarea, slabind cablul si diminuand presiunea pe bordul superior al placii, pentru a
reduce frecarea, vantul aparent ne va da acea marire de tractiune suficienta pentru mentinerea respectivei
planari si a strange cablul (upwind), chiar si cu zmeul oprit.
Daca, in schimb, cu zmeul oprit la directia cadru pierdem planarea, atunci ajunge sa il facem sa zboare in
sus si in jos, vantul aparent ne va da tractiunea care ne trebuie.
Acesta este si motivul pentru care, in cazul ca trebuie sa alegem intre doi zmei si suntem indecisi daca sa
ne inarmam cu cel mic sau cel mare, sfatul este sa-l folosim pe cel mic.
Daca cumva estimam vantul gresit si ajungem la un vant foarte mare, am putea sa ne trezim cu panzele
supraridicate: pentru ca odata ce suntem in apa nu putem sa reducem suprafata si mai mult de a-l tine oprit
nu putem face, alegerea zmeului mic ar fi fost cea corecta.
In cazul opus in schimb, adica daca estimam in exces vantul si ne aflam cu panzele subridicate, putem
oricum sa generam tractiunea suficienta pentru a naviga oblic si cu un zmeu mic, fara sa intampinam niciun
pericol.
6. Vantul aparent si directia cadru
Acum sa descoperim unul dintre locurile comune cele mai cunoascute intre practicantii de kitesurf.
Fara indoiala, ca incepatori ati fost in aceasta situatie: se pleaca din apa, se incepe planarea si navigarea
normala: la un moment dat (pentru ca momentul nu are importanta) nu mai reusim sa incarcam in mod
adecvat bordul superior al placii si incepem sa acceleram slab si imediat vedem zmeul retragandu-se in timp
ce tractiunea continua sa creasca si avem impresia ca nu mai reusim sa aducem zmeul la directia cadru (a
carui pozitie am identificat-o mental la pamant, cand am facut sa decoleze zmeul, sau in apa, la inceput,
inainte de plecare) si avem indoiala de a nu gresi ceva, dat fiind faptul ca am dori sa-l facem sa avanseze cat
mai mult posibil, pentru a recastiga cablul tare/intins (upwind) sau pentru ca simtim ca tractiunea creste prea
mult si ne temem ca kite-ul va scapa in power zone.
In majoritatea cazurilor cand am cerut explicatii ale acestui fenomen, am auzit cum mi se raspunde ca
“trebuie sa readuci kite-ul la directia cadru: sa-l faci sa avanseze si vei vedea ca vat rage mai putin si vei
reusi sa-l controlezi”.
In realitate cresterea tractiunii nu se datoreaza faptului ca zmeul zboara in power zone, ci, asa cum am
demostrat anterior, este o consecinta a vantului aparent: de fapt zmeul este deja in directia cadru, numai ca
referinta noastra este cadrul de zbor pe care l-am identificat la pamant.
Cum am amintit la inceput, trebuie sa ne amintim ca este imposibil ca zmeul sa stea “oprit” in power
zone, tinde in mod normal si inevitabil sa ajunga la directia cadru: daca dorim sa-l tinem, trebuie sa-l fortam
facnadu-l sa vireze contrar tendintei sale naturale de a iesi, dar noi suntem in mers, cu zmeul oprit fata de
corpul nostru si de scandura.
Deci ce se intampla in realitate?

Sa incercam sa ilustram situatia, reluand schema folosita pentru a ilustra conceptul de vant aparent si
suprapunand schema unui cadru de zbor.
Desenul evidentiaza cum in mers, tot cadrul de zbor se roteste in jurul nostru, efectuand o “retragere” a
directiei cadru, cu un unghi care este cu atat mai mare, cu cat mai mare este viteza placii fata de aceea a
vantului natural.
Acest unghi are aceeasi amplitudine ca a aceluia format de vectorul vantului aparent fata de acela al
vantului natural

In exemplul nostru directia cadru se retrage de 45 grade si se va gasi, fata de pozitia kiterului, in
aceea pe care o putem cosidera deja power zone daca am fi opriti: iata deci explicata iluzia kite-ului care, cu
toate este oprit, “...trage prea mult, pentru ca zboara in power zone si nu reusesc sa-l aduc la directia
cadru...” cum ni se spune foarte des.
Acesta explica si de ce, cand cadem si ne oprim brusc, zmeul merge cu o treapta inainte: de fapt se
intampla faptul ca, terminandu-se instantaneu efectul de vant aparent, cadrul de zbor se roteste in jurul
nostru si directia cadru avanseaza, totul intr-o fractiune de secunda.
Acelasi lucru se intampla cand se franeaza brusc cu placa, poate pentru a evita un obstacol, zmeul
avanseaza rapid: multi kiteri cred ca aceasta avansare este cauzata direct de actiunea noastra asupra
ghiului/bumului, dar nu este asa.
De cate ori ati auzit spunandu-se “ daca trebuie sa te opresti repede, trebuie sa aduci zmeul la directia
cadru”?
Acest lucru este imposibil, pentru ca zmeul este DEJA la directia cadru: nu suntem noi, care
actionand in cine stie ce mod asupra ghiului/bumului , aducem zmeul din power zone la directie, ci este
directia insasi care avanseaza ca efect al rotatiei intrgului cadru de zbor, indusa de incetinirea noastra
obtinuta printr-o frecare mai mare a placii.
Zmeul nu face altceva decat se “adecveaza” noii situatii, ajungand repede la noua pozitie de echilibru.
Deci, contrar a ceea ce cred multi, avansarea zmeului nu este cauza incetinirii, ci o consecinta.

7. Vantul aparent, cablul tare (upwind) si cablul slab

Acum ca stim despre influenta enorma pe care o are vantul aparent asupra tractiunii zmeului, sa
complicam ulterior lucrurile si sa vedem ce se intampla in diversele tipuri de mers.
In exemplele si rationamentele facute pana acum, am considerat mereu mersul constant oblic, dar daca
noi mergem cu placa in directia vantului (slab) sau contra vantului (tare), modificam efectul vantului aparent.
Premiza: pentru a simplifica rationamentul, in exemplele care vor urma vom mentine constanta viteza
placii in diferitele timpuri de mers, chiar daca acest lucru nu se intampla aproape niciodata.
Cablu slab (neintins)
Fara indoiala ati observat, mai ales in situatii de vant mediu sau mai usor, ca in timpul unei navigari
normale incepe o slabire a cablului, zmeul pare ca pierde putere, cablurile pierd din tensiune si kite-ul
devine putin reactiv, cateodata incetam sa mai planam si zmeul pare sa se cufunde in power zone, insa fara
nicio crestere de putere, viceversa daca daca trecem la cablul tare (upwind), instantaneu zmeul ia putere,
avanseaza rapid catre directia de planare a scandurii, devine iarasi foarte reactiv si trebuie imediat sa
contrastam tractiunea muscand apa cu placa: ce se intampla?
Este vorba tot despre vantul aparent care schimba intensitatea si care schimba pozitia si amplitudinea
cadrului.
Cum se merge cu cablul slab, vitezei vantului natural ii scadem o parte din viteza noastra: cu un
cablu slab de 30 grade avem o componenta de viteza de 5 noduri, care practic injumatateste intensitatea
vantului natural si reduce mult vantul aparent, care scade cu 10 noduri (nota: coincidenta intre vantul aparent
si vantul natural in exemplu este cazuala).

Celalalt efect evident este rotatia cadrului (vezi paragraful precedent) si aceasta explica de ce cum se
slabeste cablul, zmeul pare “sa se cufunde” in power zone: acum stim insa ca, de fapt, nu face nimic altceva
decat se urmeze noua pozitie a directiei cadru.
In plus, diminuarea vantului care efectiv actioneaza asupra kite-ului, face ca amplitudinea cadrului sa
se reduca, retragand ulterior directia cadru.
Prin formulele ilustrate mai inainte, calculam cata tractiune pierdem trecand de la 14 la 10 noduri:
dezvoltand toate calculele, obtinem o reducere a tractiunii de aprox. 40%.
Observati cum numai o diferenta de 3 noduri, in conditii de vant usor, schimba situatia, injumatatind
aproape puterea.
In practica, situatia descrisa in figura 6b este doar tranzitorie, in sensul ca daca cu putin vant si oblic
reusim sa mergem cu 10 noduri ca viteza si apoi incepem sa facem cablul slab/neintins, reducerea de

tractiune poate sa ne faca sa pierdem planarea, sa incetinim si deci sa faca sa se diminueze ulterior tractiunea,
pana ne face sa ne scufundam.
Viceversa, cu vant puternic, se poate intampla exact contrariul, adica acceleram mergand cu cablul
slab in loc sa incetinim, ne vom gasi in plina planare, fara a mai reusi sa “ culegem” directia in sensul
vantului a scandurii si deci fara sa ne putem opune in mod adecvat tractiunii. Este o situatie fara cale de
iesire, pentru ca cu cat se accelereaza, cu atat mai mult tractiunea creste ca efect al vantului aparent:
scandura, planand pe suprafata apei, diminueaza frecarea, acasta ducand spre o ulterioara crestere a vitezei si
creste in felul acesta, pana cand intram intr-un val sau cadem cu mare viteza.
In acest caz, chiar avand o diminuare a vantului aparent si deci a tractiunii imediat dupa ce a inceput
sa facem cablul slab, reducerea frecarii placii, care mergand oblic crea multa rezistenta datorita presiunii
picioarelor pe bordul superior, echilibreaza pe deplin tractiunea mai mica si deci permite scandurii sa
mareasca viteza, crescand iarasi vantul aparent si, daca vantul este destul de puternic, acesta creste in scurt
timp la valori superioare fata de acelea pe care le avea la navigare oblica, incepand cercul vicios descris mai
sus, pana la inevitabila cadere.
Cablu tare/intins (upwind)
La acest punct putem cu usurinta sa intuim ca la mersul cu cablul tare/intins (upwind), vantul aparent
creste si de fapt este chiar asa.
In acest caz creste pana la 17,32 noduri, cu o marire de 22% a vitezei si de 50% a tractiunii si directia
cadru face un salt de 15 grade.

Acum sa incercam sa facem un calcul pentru a vedea ce se intampla, la vant natural egal, trecand de
la cablu slab la cablu tare: daca incercati sa dezvoltati formulele ilustrate anterior, veti descoperi ca viteza
vantului aparent trece de la 10 la 17,32 noduri, cu o crestere notabila de 73%, iar tractiunea efectiv
explodeaza, cu o crestere de 200%, deci triplul!
Poate sa fie interesant de stiut ca variatia tractiunii in diferitele tipuri de mers nu se schimba odata cu
variatia vitezei de referinta a vantului: cu alte cuvinte, daca doriti sa dezvoltati calculele plecand de la 20
noduri de vant natural, in loc de 10, veti descoperi ca trecand de la mers cu cablu slab la cablu tare, diferenta
de tractiune se tripleaza oricum.
Ceea ce variaza sunt marimile absolute, in sensul ca daca triplez kg 10 de tractiune la 10 noduri, pot
sa gestionez siguranta, dar daca triplez o tractiune, care la cablu slab este deja de kg 25, probabil nu voi mai
reusi sa contracarez zmeul si voi fi tras contra vantului.
In acest punct putem sa ne gandim ca ajunge sa strangem tot mai mult, pentru a avea o crestere a
tractiunii, si deci pentru a putea face intariri ale cablului (upwind) incredibile.
De fapt, fiecare kiter cu un minim de experienta stie ca in realitate acest lucru nu se intampla, sau
mai bine, stie ca tractiunea efectiv creste, dar la un moment dat, continuand sa stranga, nu se mai planeaza,
chiar trebuind sa contracareze cu multa forta puterea zmeului.
Pentru a intelege cauzele acestui fenomen, trebuie inca o data sa analizam deplasarea directiei cadru
si rotatia cadrului respectiv, dar de aceasta data masuram unghiul format de directia cadru si de ruta placii.

Comparand figurile 8 si 9, se observa ca, cu toate ca avem o rotatie a cadrului, de la cablu slab la
cablu tare (upwind), de 30 grade in sensul favorabil, adica urmarind ruta placii, directia cadru “se retrage”
fata de ruta cu un unghi de egala amplitudine, trecand de la 45 grade la slab la 75 grade la tare.
Acest fenomen are o consecinta negativa care este reprezentata in figura 10, unde sunt evidentiate
prin vectori, componentele tractiunii zmeului:
Cum se poate vedea, o parte a tractiunii nu face altceva decat sa ne traga in jos, numai o parte este
exploatata pentru a avansa.
In esenta se intampla ca, cu cat strangem mai mult cablul tare si directia cadru se retrage fata de
directia placii, cu atat mai mult componenta utila a tractiunii se reduce.
Diferenta este notabila, trecand de la un aprox. 71% de tractiune utila la cablu slab la un mizerabil
26% de cablu tare, aproape doua treimi mai putin: in esenta, la cablu tare/intins putem exploata numai un
sfert din puterea kite-ului, celalalte trei sferturi sunt literalmente risipite.
Sa incercam sa calculam cata energie, la dispozitie la cablu tare, este transformata in tractiune utila
pentru a mentine mersul.

Presupunand o tractiune de kg 20 la slab, daca trecem la cablu tare, avem la dispozitie o tractiune
superioara cu 200%, deci kg 60, dar de fapt prin retragerea directiei cadru putem exploata numai 26%, deci
kg 15,6: la slab, la vant egal, putem exploata aprox. Kg 14,2 (76% de kg 20).
Practic, energia care efectiv este transformata in viteza de avansare groso modo este aceeasi atat la
cablu tare, cat si la cablu slab, dar variaza notabil aceea care este risipita.
In plus, pentru a imprastia energia risipita, trebuie sa dam o presiune mare pe bordul superior al placii,
generand o frecare mare, care tinde sa ne incetineasca.

Pierderea se manifesta sub forma unei dire de apa foarte inalte, generata de actiunea placii, in efortul
nostru muscular pentru a ne opune kite-ului, care tinde sa ne traga dedesubt contra vantului, in marea
tensiune a cablurilor.
Aceasta explica si de ce la cablu slab, cu toate ca zmeul genereaza putina tractiune (cablurile se
slabesc, virajele sunt lente, etc.) reusim sa planam oricum: exista mult mai putina tractiune, dar se
exploateaza aproape toata, pentru ca rezistenta placii, practic plata pe suprafata apei, este redusa la valorile
minime.
In practica trebuie sa decidem care este compromisul cel mai bun: de cablu tare, pe baza
caracteristicilor placii noastre, ale zmeului nostru si ale intensitatii vantului, de mult ori este mai rentabil sa
reducem viteza pentru a face sa se retraga mai putin directia cadru si deci a castiga cateva grade de cablu
tare, mai bine decat sa incercam viteza maxima pentru a amplifica efectul de vant aparent, pentru ca dupa
aceea ne dam seama ca directia cadru se retrage intr-un asemena punct incat, chiar ajungand la viteze mari,
reusim sa stam numai cu cateva grade mai aproape de pozitia oblica, sau, chiar reusind sa obtinem acelasi
unghi de cablu tare, efortul muscular este mult (si inutil) superior.
Viceversa, la cablu slab trebuie sa evaluam cand sa ne oprim din manevra, pentru a evita ca
tractiunea sa scada pana la punctul in care se pierde planarea: in acest caz de multe ori este suficient sa
trageti putin, sa strageti putin cablul si se va regenera acel putin de vant aparent, care ajunge pentru a face sa
creasca tractiunea la un nivel suficient.
Cu vant puternic, posibilitatea de a reduce drastic vantul aparent poate sa fie foarte utila.
Sa presupunem ca am pierdut, dintr-un motiv oarecare, stabilitatea pe placa si ca am diminuat
presiunea pe bordul superior: placa incepe sa accelereze si nu mai reusim sa contracaram tractiunea, asa
incepe acel cerc vicios de crestere a vitezei de tractiune.

La acest punct, mai bine decat sa incercam sa recuperam cablul tare, este mult mai bine sa manevram
cu decizie, mergand cu pupa: facand astfel, vantului natural ii scadem viteza noastra, anuland vantul aparent
si reducand intr-o clipa tractiunea excesiva a zmeului.
Odata ce am incetinit si simtim ca zmeul a devenit gestionabil, putem sa stragem cablul si sa reluam
mersul normal.
Tot pentru cablul tare, trebuie sa se ia in considerare si influenta unghiului de incidenta la kite-urile
cu 4 cabluri.
Cum am vazut in paragraful legat de influenta amplitudinii cadrului de zbor, variand incidenta prin
depower “deplasez” directia cadru, care se retrage cand intaresc zmeul si avanseaza cand il slabesc: acest
comportament este exact opusul celui pe care l-am dori in caz de vant usor.
Cand obosim sa tinem cablul tare, bunul simt ne face sa intarim zmeul, dar de cele mai multe ori este
mai avantajos sa facem contrariul, adica mai bine sa slabim zmeul si sa incercam sa stragem mai mult printro avansare a directiei cadru, mai degraba decat cu o putere mai mare.
Daca tractiunea nu este suficienta, atunci incercati sa-l faceti sa zboare in sus si in jos in cadru, sa
planati la oblic sau la cablu slab si odata ajuns la planare, slabiti puterea zmeului, faceti sa avanseze directia
cadru si exploatati vantul aparent mai mare pentru a compensa unghiul mai mic de incidenta si mentineti
deci o tractiune suficienta pentru cablul tare.
Din experienta mea directa, am descoperit cu aceasta tehnica se renteaza mai des decat am crede, mai
ales cu zmeie cu inalt AR, care au cadrul mult mai amplu si o tragere mare la directia cadru: pentru a scurta,
adeseori cu cablul tare este mai rentabil un zmeu mai putin puternic (puterea inteleasa ca unghi de incidenta
mai mic) care zboara cu un o directie cadru mult mai avansata, decat unul foarte puternic ce zboara retras.
8. Pozitia verticala a zmeului
In toate rationamentele facute pana acum, pentru simplitate, nu am luat in considerare niciodata un
aspect fundamental si anume tractiunea verticala a zmeului.
De fapt, daca tinem zmeul fata de suprafata apei la un unghi mai mare de 45 grade, marjoritatea
tractiunii tinde sa ne ridice si nu sa ne faca sa inaintam.

In schita vedem care este entitatea componentei orizontale si a celei verticale la diferitele unghiuri
(evident ale unui zmeu in directia cadru): este evident ca tinand zmeul foarte inalt, tractiunea utila pentru
inaintare este minima, cu zmeul langa apa ridicarea este practic nula, la 45 grade cele doua componente se
echivaleaza.
Implicatiile practice ale pozitiei in sens vertical sunt destul de intuitive, in sensul ca evident, cu cat
zmeul este mai jos, cu atat suntem mai rapizi, dar dat fiind faptul ca, asa cum am vazut anterior, din toata
puterea zmeului exploatam numai o parte pentru inaintare, de multe ori ne convine sa ridicam zmeul pentru
a intinde cablul tare mai bine, pentru ca facand acest lucru se incarca mai putin placa reducand frecarea pe
apa.
Evident nu trebuie sa exageram, pentru ca altfel, mai ales cu vant puternic, kite-ul ne ridica pana la
un punct in care nu mai avem posibiltatea sa incarcam bordul superior al placii, incepand sa ne abatem de la
directia de mers, fara a putea sa ne opunem la acest lucru si deci sa controlam zmeul.
Ca regula generala oricum, cu cat avntul este mai puternic cu atat mai mult se poate cobori zmeul,
pentru a maximiza tractiunea orizontala; cu putin vant uneori ne convine sa-l ridicam pentru a “ne agata” si
descarca placa, a diminua frecarea si a facilita planarea.
Sunt apoi ratiuni de siguranta, in sensul ca pentru un incepator nu este usor sa mentina mersul
constant cu zmeul putin deasupra apei cu vant puternic, pentru ca inca nu are tehnica necesara pentru a putea
stapani puterea si mentine in acelasi timp o corecta distributie a greutatilor pe picioare, pentru a mentine
stabilitatea: ar pierde priza la apa a placii si ar fi tras contra vantului fara control.
In aceste cazuri de cele mai multe ori este mai bine sa se duca zmeul spre zenith, in asa fel incat sa se
reduca viteza: cel mult riscam o scufundare dupa ce am fost ridicati de zmeu, dar totul se intampla la viteze
destul de modeste si fara a ne pierde directia pe zeci de metri fara control.
Viceversa, un kiter experimentat stie ca in caz de supraridicare a panzelor , unicul mod de a controla
situatia este de a face maxima frecare posibila cu placa: aceasta este posibil numai putand sa opuna toata

greutatea corporala tractiunii si deci trebuie sa tina zmeul cat mai jos posibil, balasandu-se deasupra cu
corpul pentru a “intepeni” placa in apa, reusind astfel sa incetineasca mersul si sa mentina la nivele
gestionabile vantul aparent.
Prin acesta tehnica putem sa gestionam tractiuni ale zmeului mai mari decat greutatea noastra
corporala.
Din punctul de vedere al sigurantei, descompunerea componentei verticale si orizontale abia
analizate, are o consecinta foarte importanta: riscul de a fi ridicati de catre zmeu in timp ce suntem la pamant.
De fapt una din regulile de baza de siguranta, care se invata in scolile de kite (pentru ca v-au vorbit
deja despre acest risc, nu-i asa?), este aceea care spune sa nu tinem niciodata zmeul exact deasupra capului
nostru, in pozitia numita “zenith”, ci mai jos: daca consideram cele 180 grade ale directiei cadru ca o
jumatate de cadran de ceas, zmeul nu ar trebui niciodata sa stea la orele 12, ci la orele 10, 11 sau la orele 1
sau 2.
Procedand astfel, daca suntem surprinsi de o rafala neasteptata sau de un vartej, cel putin o parte din
tractiune nu va avea tendinta de a ne ridica si putem sa o contracaram sprijinindu-ne mai bine pe picioare.
Tineti cont de faptul ca puteti sa fiti cel mai puternic atlet din lume, 100 de kilograme de muschi si
de putere, dar daca sunteti ridicati si nu aveti un punct de forta (picioarele la pamant), veti fi 100 de
kilograme de muschi care sunt gata sa se rastoarne.
In mod statistic aceasta este prima cauza a accidentelor grave ce au loc in timpul practicarii kitesurf-ului.
9. Alungirea zmeielor
Una din caracteristicile zmeielor de kitesurf care influenteaza cel mai mult prestatiile si dificultatile de
folosinta este alungirea, care in general este numita AR, din limba engleza Aspect Ratio.
Alungirea unui kite, asa cum se intampla la aripa unui avion sau a unei pasari, este raportul dintre
deschiderea aripii si coarda, care este distanta intre bordul de intrare si bordul de iesire.
Ati observat fara indoiala cum la majoritatea zmeielor, langa suprafata, apare valoarea AR-ului, care in
general merge de la 2,5, pentru acelea de scoala la 5,5 si chiar mai mult la zemeiele de ultima generatie.
Acest numar exprima raportul intre lungimea zmeului, dezumflat si intins pe pamant, si distanta medie
intre bordul de intrare si bordul de iesire.
Se folosesc kite-uri cu alungire mare, pentru ca au prestatii mai bune fata de cele cu AR scazut.
Pentru a intelege influenta alungirii asupra prestatiilor, trebuie sa analizam mai bine rezistenta generata
de zmeu in zbor si descoperim ca este formata din 3 componente:
1. Rezistenta de frecare;
2. Rezistenta de forma;
3. Rezistenta indusa.
Prima este generata de frecarea aerului pe suprafata kite-ului: nu aprofundez acest aspect, pentru ca nu
este direct legat de alungire, deoarece valoarea sa fata de celalalte doua componente ale rezistentei este de
fapt neglijabila si pentru ca nu putem face nimic sa o evitam.
A doua este data de forma si din pacate din acest punct de vedere zmeiele gonfiabile sunt foarte proaste,
pierzand foarte mult, din punct de vedere pur aerodinamic, in confruntarea cu cele cu caroserie.
Luati in considerare faptul ca profilul rotund al bordului de intrare genereaza o rezistenta de aprox. 10
ori mai mare fata de profilul de aripa, cu aceeasi grosime: un zmeu gonfiabil mediu are in sectiunea centrala
un bord de intrare de aprox. 20 cm diametru, care genereaza aceeasi rezistenta ca o aripa de avion cu
grosimea de 2 metri, ca aceea a unui bombardier B52 (evident la portanta zero).
Prezenta suprafetei zmeului cusuta la bordul de intrare imbunatateste mult lucrurile, creand un aspect de
profil aerodinamic si scazand rezistenta totala la jumatatea distantei dintre profilul de aripa perfect si
sectiunea rotunda: de fapt zmeiele gonfiabile actuale au o rezistenta de aprox. 4 sau 5 ori mai mare fata de
un profil de aripa de aceeasi grosime.
Zmeiele cu caroserie din punct de vedere aerodinamic sunt mult mai eficiente, datorita dublei suprafete
care formeaza un profil in mod sigur mai bun, ce genereaza mai putina rezistenta si deci o viteza si o
eficienta mai mare la vant putin, chiar daca aceasta eficienta mai mare este partial zadarnicita de rezistenta
unei paduri de sforicele (numite parame) care unesc caroseriile zmeului cu cablurile ce merg la ghiu.
A treia si ultima componenta, definita ca indusa pentru ca, tocmai “indusa” de generarea portantei, este
aceea care are incidenta cea mai mare: in aripile de avion poate sa ajunga la doua treimi din rezistenta totala.

Am vazut deja in paragraful nr.3 cum zboara un zmeu si deci stim ca este diferenta de presiune intre cele
doua laturi ale kite-ului cea care genereaza portanta.
Problema este ca aerul, pentru a compensa acesta diferenta de presiune, incearca tot timpul si inevitabil
sa parcurga distanta cea mai scurta, lucru care in partea centrala a kite-ului prin forta lucrurilor corespunde
traseului direct dintre bordul de intrare si bordul de iesire.
Langa extremitati insa, lucrurile se schimba, pentru ca aerul, pentru a incerca sa compuna echilibrul
deranjat de prezenta zmeului, gaseste ca este mai comod sa mearga spre extremitati, decat catre bordul de
iesire: procedand astfel, se formeaza vartejuri, care sustrag din energie si dimineaza portanta.

Acest fenomen se poate observa in acele filme unde se vede un avion sau elicopter trecand printr-un
nor sau intr-o coloana de fum: in acest caz se poat vedea foarte bine formarea si dimensiunile vartejurilor,
exact in exteriorul extremitatilor aripilor sau la discul rotorului.
Date fiind premizele, este de intuit ca, daca facem in asa fel incat sa avem un kite foarte alungit si
ingust, limitez formarea acestor vartejuri si la o paritate de suprafata utila, am o pierdere de energie minora
pentru formarea de vartejuri.
Acesta este motivul pentru care marile pasari migratoare au aripile lungi si inguste: evolutia naturala
a “descoperit” ca un AR ridicat permite pescarusilor si albatrosilor, de exemplu, sa zboare timp de ore
intregi, exploatand fluxul de vant desupra valurilor cu un efort minim.
Din fericire, forma de C intors invers a zmeielor gonfiabile ajuta la reducerea formarii de vartejuri la
extremitati, simuland efectul pe care natura il obtine cu penele care falfaie ale marilor pasari rapitoare si pe
care omul le-a imitat cu winglet, micile aripioare verticale de la extremitatile aripilor, pe care le puteti vedea,
de exemplu, la avioanele de linie din utlima generatie: de fapt “urechile” zmeielor gonfiabile maresc Aspect
Ratio geometric, adica fac in asa fel incat sa se formeze mai putine vartejuri fata de o aripa traditionala de
aceeasi portanta si de egala alungire geometrica.
Din pacate in practicarea kitesurfului avem de-a face cu reversul medaliei, dat fiind faptul ca ARurile ridicate comporta dificultati la plecarea in apa: daca nu cunoastem bine tehnica, ca sa redecoleze un
kite de ultima generatie, poate cu suprafata elevata (sa zicem peste 13 sau 14 mp) cu un AR mai mare de 4,5
sau 5, care pluteste sprijinit pe bordul de intrare, este mult mai greu decat in cazul unui kite cu AR de 2,5,
care practic redecoleaza singur.
Pe moment unica solutie propusa de producatori sunt paramele pentru decolarea inversa, care elimina
necesitatea de intorcere a zmeului pe spate si aducere a lui la directia cadru: din pacate acest sistem are
contraindicatii din punct de vedere al sigurantei, pe care nu le amintesc, pentru ca nu apartin contextului.

Pentru proiectanti, zmeiele cu suprafata mare si alungire mare, prezinta unele probleme, ca
torsiunile, ca impiedica mentinerea formei de proiect si respectiva marire de greutate, sub forma de tesaturi
mai groase sau un numar mai mare de cusaturi, pentru a crea o mai mare rigiditate structurala.
Si este tot experienta practica, care a facut ca producatorii de zmeie sa foloseasca AR scazute la
zmeiele de dimensiuni medii/mici: de fapt s-a descoperit ca eficienta cea mai mica este compensata pe
deplin de abundenta energiei la dispozitie cu vant puternic si ca de fapt exploatand rezistenta ridicata
generata de forma zmeului, se reuseste sa se incetineasca si sa se faca mai putin nervoase zmeiele de mici
dimensiuni, altfel greu de gestionat in timpul salturilor si menevrelor aeriene.
Aceasta tendinta s-a accentuat in acest an (2003): de fapt aproape toti producatorii s-au intors la AR
mai rationale si in cazul zmeielor mai mari.
Personal consider ca alungirea este adevaratul factor discriminator intre zemiele de incepatori si
acelea de avansati.
De fapt, odata ce sunt in zbor, toate zmeiele din comert sunt destul de similare ca dificultate de
pilotaj: exista acela mai manevrabil, mai “dur” la cablul tare, acela mai rapid sau care trage mai mult la
directia cadru, dar in substanta sunt toate gestionabile in siguranta, chiar cu putina experienta, indiferent de
AR.
Dificultatile din pacate se evidentiaza in mod brutal, cand zmeul cade in apa: in acel moment
alungirea face intr-adevar diferenta intre a reusi sa repornim in 20 de secunde sau a inota pentru doua ore.
Apoi odata cu experienta, fie ca cu timpul se invatam sa relansam si unul de 18 m cu 5,5 de alungire, fie
pentru ca zmeul cade tot mai rar, acest aspect devine tot mai putin important, dar la inceput zmeul cu AR
ridicat poate sa fie frustrant si un obstacol in invatare.
10. Cu putin vant, placa mare sau zmeu mare?
Chiar daca sunteti un kiter la inceput si nu aveti nicio experienta anteriora de sporturi cu vele, ati
observat fara indoiala cum problema de care se plang cel mai mult kitesurferii este lipsa de vant, care se pare
ca niciodata nu este de ajuns.
Cand este de ajuns pentru a plana ne suparam pentru ca nu se strange cablul tare, cand se strange cablul
tare ne lamentam pentru ca nu ajunge pentru a sari, cand incepem sa sarim dorim sa se inteteasca pentru a
sta in aer o secunda in plus, cand suntem in sfarsit cu panzele supraridicate ne intrebam de ce nu se mai
inteteste inca putin (vantul), ca sa putem sa folosim pe zmeul mai mic, care este mult mai distractiv decat cel
mare.
De fapt foarte des trebuie sa confruntam, mai ales in Italia, cu zone de putin vant, unde brizele termice
des ajung abia la limita fizica pentru folosirea kite-ului, pe care le pot identifica cu cele 10 noduri.
Remediul folosit mereu este acela de a folosi un zmeu mai mare, incapatanandu-ne apoi sa folosim aceeasi
placa, care se foloseste si cand iesim cu panzele supraridicate.
De fapt, cu vanturi ce se incadreaza in jur de 10/12 noduri, adesea este placa cea care face diferenta,
nu zmeul.
Sa reluam unele concepte exprimate anterior, plecand de la regula magica discutata la paragraful nr.4
(tractiunea este in functie de patratul vitezei vantului si direct proportionala cu suprafata zmeului).
Sa luam ipoteza urmatoare: vant de 10 noduri, mers oblic, zmeu de 16 mp, tractiunea de kg 20.
Datele privind tractiunea si viteza vantului sunt estimate si arbitrare, deci ar putea sa nu fie realiste,
dar pentru rationamentul pe care doresc sa-l fac, nu au importanta valorile absolute, ci doar evolutia lor in
legatura cu variatia vitezei vantului si a suprafetei zmeului: oricum ar fi, sa consideram ca cele 20 kg ale
acestui zmeu la 10 noduri este suficienta pentru a merge, dar rationamentul nu se schimba daca plecam de la
12 noduri, de la 15 sau 25 kg sau de la 18 mp.
Dezvoltand calculele, vedem cum variaza tractiunea la variatia intensitatii vantului si calculam ce
suprafata ar trebui sa aiba zmeul la diferitele viteze, pentru a garanta aceeasi tractiune dezvoltata la 10
noduri:
Viteza Tractiunea Diferenta % Zmeu
noduri
kg
Suprafata
Mp
6
7,20
64,00 %
26,24
7
9,80
51,00 %
24,16
8
12,80
36,00 %
21,76
9
16,20
19,00 %
19,04

10
20,00
0,00 %
16,00
11
24,20
-17,36 %
13,22
12
28,80
-30,56 %
11,11
13
33,80
-40,83 %
9,47
14
39,20
-48,98 %
8,16
15
45,00
-55,56 %
7,11
Cu un singur nod mai putin, ne-ar trebui un zmeu cu 3 mp mai mare, cu 2 noduri mai putin, suprafata
ar trebui sa creasca cu aproape 6 metri: din pacate acesta nu este o cale usor de urmat, iar oricine a folosit un
zmeu gonfiabil de 22 mp stie foarte bine de ce sunt grele, lente, zabovesc la o minima eroare de manevrare,
nu repornesc din apa.
In plus, unul de 22 mp are o raza de utilizare ridicola, ar fi suficienta o ranforsare de abia 3 sau 4
noduri, pentru a face situatia deja potential periculoasa (observati cum de la 7 la 10 noduri, tractiunea se
dubleaza si de la 8 la 14 se tripleaza).
O solutie partiala sunt zmeiele cu caroserie: multumita eficientei lor mai mari aerodinamice, produc
tractiuni mari, chiar si la vant usor, dar chiar si fiind cu caroserie, cand sunt de mari dimensiuni, sunt lente,
putin manevrabile si permit castigarea poate a unui nod sau doar a putin mai mult in jos.
Oricum ar fi, a incerca sa obtinem o tractiune mai mare in aceste conditii cu zmeie enorme este
impracticabil, inutil, costisitor: mai bine ne concentram nu atat de mult asupra faptului cum sa extragem mai
multa energie din aer, ci asupra aceleia pe care deja o avem la dispozitie, pentru a incerca sa o exploatam
mai bine, iar singurul mod pentru a face aceasta, este sa lucram asupra acelei parti ale echipamentului, care
contracareaza tractiunea zmeului.
De fapt practica kitesurfului se reduce la antagonismul intre un zmeu care trage si o placa care
franeaza: dat fiind, ca asa cum am demonstrat, a actiona asupra zmeului nu este convenabil, sa vedem ce se
poate face cu placa.
De cand s-a nascut kitesurful, placile s-au redus mereu la dimensiuni, plecand de la primele placi de
windsurf adaptate acestui scop, pana la actualele placute de 120x32, putin mai late decat picioarele noastre.
Aceasta evolutie, in parte datorata normalei rafinari a tehnicilor de conducere, dar mai ales continuei
extremizari a intrecerilor, a ridicat mereu intensitatea minima a vantului necesar pentru planare, incepand
acea spirala, dupa parerea mea involutiva, care aproape a ucis windsurful.
Dar sa lasam aceste pareri, asa-zise “filozolice”, si sa incercam acum sa introducem in calculele mai
sus descrise o placa cu dimensiuni considerate intermediare (iunie 2003), una de 140x38 si sa vedem cat
influenteaza acest lucru.
Din experienta si aproximand, putem sa spunem ca in mers suprafata udata a unei placi de kitesurf
este de circa 60% din total: pentru a facilita calculul, sa consideram ca este dreptunghiulara, si obtinem o
suprafata utila deci de 142x38x60% = 3,238 cm patrati.
Aceasta este suprafata de contact cu apa, toata energia celor 16 mp ai zmeului este descarcata pe
acesti 0,3 mp ai placii, care, deplasand o masa importanta de apa, este unicul nostru mijloc de a controla
tractiunea ce se afla la dispozitia noastra.
Sa aplicam deci procentele de variatie a tractiunii aratate in tabelul anterior la suprafata placii si sa
calculam, pentru unele din latimile cele mai uzate, lungimea pe care o placa ar trebui sa o aiba, pentru a
genera aceeasi frecare ca placa de referinta.
Viteza Tractiunea
Dif.%
Zmeu Supraf. Supraf.
Latimea placii
noduri
kg
supraf.
mp
udata
totala 38 40 42 44
6
7,20
64,00 % 26,24 5,310
8,849 233 221 211 201
7
9,80
51,00 % 24,16 4,889
8,148 214 204 194 185
8
12,80
36,00 % 21,76 4,403
7,339 193 183 175 167
9
16,20
19,00 % 19,04 3,853
6,421 169 161 153 146
10
20,00
0,00 % 16,00 3,238
5,396 142 135 128 123
11
24,20
-17,36 % 13,22 2,676
4,460 117 111 106 101
12
28,80
-30,56 % 11,11 2,248
3,747 99 94 89 85
13
33,80
-40,83 % 9,47
1,916
3,193 84 80 76 73
14
39,20
-48,98 % 8,16
1,652
2,753 72 69 66 63
15
45,00
-55,56 % 7,11
1,439
2,398 63 60 57 55
Aceste cifre dovedesc ca, in conditii de vant marginale, o mica crestere a dimesiunilor placii,
conteaza mult mai mult decat un zmeu enorm.

Lucrul interesant este ca masurile folosite sunt exact cele ale placilor de doi sau trei ani in urma, pe
care toti ne grabim sa le vindem si care acum se prafuiesc pe rafturile magazinelor.
Sensul acestui intreg rationament este ca marirea dimensiunilor placii are putine contraindicatii fata
de marirea suprafetei zmeului si, din punctul meu de vedere, este singura practicabila, daca se doreste (sau
trebuie) sa se faca kitesurf in conditii marginale.
Faima de sport la vant usor, kitesurful si-a construit-o cand se lua in considerare o placa mica de
180x45, cursurile se faceau cu placi mari de 230x50 si Wipika Classic de 8,5 si 6,5 mp: pe timpurile acelea
(1999/2000) se plana intr-adevar cu putin vant si toti mergeau cu cablul tare si se distrau la 10/11 noduri.
Evident vorbim de navigare, pentru ca pentru a sari este necesara multa energie si placa, cat de mare
ar fi, nu poate sa o creeze prin magie, ci doar sa sa exploateze cu maxima eficienta energia pe care o avem
deja la dispozitie.
Oricum ar fi, daca marim suprafata udata diminuam frecarea, atingand viteze mai mari amplificand
efectul de vant aparent, care in jurul a 10/12 noduri este absolut preponderent fata de vantul natural: practic
cu o placa mare se incepe un cerc virtuos (frecare mai mica = viteza mai mare = vant aparent mai mare =
tractiune mai mare), care adesea ne permite sa ne distram in situatii in care in mod normal cu placi mici de
ultima generatie nu reusim nici macar sa mergem cu cablul tare.
Un alt mod pentru a pierde mai putina energie este acela de a folosi aripioare mai mari: marind
suprafata aripioarelor se poate usura presiunea pe bordul superior al scandurii, reducand drastic frecarea, la o
paritate a suprafetei udate.
De fapt este tocmai acesta lucrul care se intampla in acest an (2003), dat fiind ca se vand placi
microscopice care sa tina zmeie enorme, dar apoi se umplu de aripioare, pentru ca cu vanturile medii este
suficient sa se diminueze putin presiunea pe bordul superior si nu se mai reuseste sa se faca cablul tare.
Cu cat este mai mare suprafata totala a aripioarelor, cu atat mai mic este unghiul de incidenta a
scandurii in apa, lucru ce se transforma intr-o mai mica pierdere de energie.
Prima data cand vi se intampla, inprumutati una din acele placi directionale de 190 sau 200 cm, cu
trei aripioare frumoase si mergeti putin la bord, in timp ce toti ceilalti sunt la mal plangandu-se de lipsa
vantului: nu va fi poate excitant ca atunci cand faci un dead man la 10 metri inaltime, dar fara indoiala este
mai bine decat sa vina seara asteptand cu un anemometru in mana si puteti astfel sa probati direct enorma
influenta a dimensiunilor placii.
Adesea cei mai experimentati exploateaza acelasi principiu in cazul opus, cand se intareste vantul
pana la punctul in care sa faca ca simpla navigare sa devina problematica: de fapt adesea cand suntem cu
panzele supraridicate, mai bine decat sa schimbam zmeul cu unul mai mic, se schimba placa cu una mai
mica, preluand iarasi controlul si exploatand enorma tractiune la dispozitie, pentru a urca cat mai sus si a
zbura cat mai mult.
Evident placa mare, asa cum faciliteaza mult cu vant putin, devine primul factor tehnic limitant cu vant
puternic, in sensul ca placa are prea multa suprafata udata, nu reusim sa contracaram in mod adecvat
tractiunea zmeului, care ne va trage la cablu slab cu viteaza mare si nu se poate face nimic, pentru a relua
controlul situatiei.
11. Concluzii
Daca ati ajuns pana aici fara sa adormiti, inseamna ca sunteti intr-adevar pasionati!
Sper ca am contribuit la clarificarea unor aspecte care adesea complica viata incepatorilor sau impiedica,
pe cei care au o experienta mai mica, sa progreseze in invatare, dar in primul rand sper ca nu am spus multe
prostii.
Sper ca am satisfacut curiozitatea celor care pur si simplu doresc sa stie cum si de ce functioneaza un
zmeu de kitesurf.
Trebuie sa subliniez oricum, ca in toate cazurile citate in text, nu exista o formula sau teorie care va
poate da capacitatea de a rezolva de la prima tentativa problemele, care pot sa apara cand sunteti in apa,
numai practica va poate da experienta si sensibilitatea necesara pentru a intelege, exploata si rezolva mai
bine diferitele situatii, dar este oricum adevarat, ca unind antrenamentul cu cunoasterea teoriei, se poate
maximiza randamentul, imbunatati conducerea in conditii limita si mai ales se poate avea o siguranta mai
mare, reusind sa se reactioneze in situatii imprevizibile, cu constienta si cunoastere a problemei.
Vant bun tuturor si prudenta!

