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În prospectele GPS-urilor moderne, la descrierea aparatelor apare frecvent o funcŃie 
numită “funcŃia McCready”. McCready (1925-2007) a fost un inginer aeronautic 
american, campion mondial în 1956 la planorism, care a elaborat o teorie în privinŃa 
vitezelor optime de planare între două ascendenŃe termice. Planoarele de atunci au fost 
echipate cu inelul McCready, iar în era calculatoarelor constructorii de aparatură de 
aeronavigaŃie au dezvoltat această teorie şi o folosesc la GPS-urile folosite în domeniul 
zborului liber. În continuare să vedem ce spune această teorie. 
 
În general zborurile XC se compun din două faze care se repetă de mai multe ori (fig.1):  

- câştigul de înălŃime prin utilizarea ascendenŃelor dinamice, termice sau 
termodinamice 

- planarea ( saltul ), care constă din părăsirea unei ascendenŃe cu scopul de a căuta 
alta, pentru a câştiga din nou înălŃime. 

 

 
 

În figura 2 am prezentat un tabel cu vitezele orizontale (de înaintare) şi vitezele 
de coborâre (de înfundare) în cazul unei aripi (fictive) de performanŃă, date obŃinute din 



diagrama polară a aripii. Putem observa, că la diferite viteze de deplasare avem viteze de 
coborâre (viteze de înfundare) diferite.  

 
 

Nr. 
crt 

Viteza de înaintare 
km/h 

Viteza de înaintare 
m/s 

Viteza de înfundare 
m/s 

1 28 7,77 1 
2 38 10,55 1,2 
3 48 13,33 1,3 
4 50 13,88 1,5 
5 60 16,66 3 

                                                                                                                       Figura 2 
 
La viteza de 28 km/h avem înfundarea minimă, iar la viteza de 38 km/h obŃinem 

fineŃea maximă la o viteză de înfundare de 1,2 m/s. La viteza maximă de 60 km/havem o 
viteză de înfundare de 3m/s. 

Să presupunem că 5 piloŃi cu aripi identice execută un salt de la altitudinea de 
1500 m, şi vor să ajungă la un cămin termic aflat la 2 km. Pe această distanŃă avem o 
descendenŃă medie de 1m/s, iar în termică o ascendenŃă de 4m/s. DistanŃa de 2 km va fi 
parcursă cu viteze diferite, implicit cu viteze de coborâre diferite (pentru simplificarea 
calculelor presupunem că viteza de înaintare este egală cu viteza pe panta de coborâre): 

 
Vcoborâre = Vî + Vdescendenta 

 

unde Vî este viteza de înfundare a aripii. 
În interiorul ascendenŃei cei 5 vor spirala cu viteza de 28 km/h, la care se obŃine 

înfundarea minimă de 1m/s, până recuperează înălŃimea pierdută şi ajung iar la 1500 m.  
 

Viteza urcare = Vascendenta  - Vî = 4 – 1 = 3m/s 
Timp salt = 2000 m / viteza înaintare ( s ) 

ÎnălŃimea pierdută = Timp salt  x  Viteza coborâre ( m ) 
Timp urcare = ÎnălŃimea pierdută / Viteza urcare  ( s ) 

Timp total = Timp salt + Timp urcare 
 

Nr.  
crt 

Viteza 
înaintare 

m/s 

Viteza de 
înfundare 

m/s 

Viteza  
coborâre 

m/s 

Timp 
salt 

s 

ÎnălŃimea 
pierdută 

m 

Viteza  
urcare 

m/s 

Timp 
urcare 

s 

Timp 
total 

s 
1 7,77 1 2 257 514 3 171 428 
2 10,55 1,2 2,2 190 418 3 139 329 
3 13,33 1,3 2,3 150 345 3 115 265 
4 13,88 1,5 2,5 144 360 3 120 264 
5 16,66 3 4 120 480 3 160 280 
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Putem observa, că pilotul nr.4 obŃine timpul total cel mai scurt. În momentul în care 
pilotul nr.5 începe noul salt el are un avantaj de 16 s, timp în care parcurge 222 m, iar faŃă 



de pilotul nr.2 are un avantaj de 64 s sau 888 m. Dacă efectuăm calculele de mai sus şi 
pentru alte valori ale vitezelor de descendenŃă şi ascendenŃă vom obŃine alte rezultate cu 
alt pilot “câştigător”. 
Nu vă mai plictisesc cu calcule, vreau doar să trag câteva concluzii: 

- există o viteză optimă de salt pentru care se obŃine un timp total minim 
- această viteză depinde de polara aripii 
- alŃi factori care influenŃează viteza optimă de salt: viteza descendenŃei, viteza 

ascendenŃei, viteza şi direcŃia vântului. 
-  

Aparatele clasice McCready au fost de fapt nişte abace, care au Ńinut cont de polara aripii, 
de valoarea descendenŃei şi de valoarea estimată a ascendenŃei.  
GPS-urile moderne iau în considerare şi viteza şi direcŃia vântului, folosind algoritme de 
calcul mult mai sofisticate, dar ideea de bază este cea prezentată mai sus. 
O altă utilizare asemănătoare a funcŃiei McCready este calculul planării finale, cu alte 
cuvinte, la ce înălŃime să părăsim căminul termic şi cu ce viteză să executăm saltul să 
ajungem în timpul cel mai scurt la sosire.   
În figura 4 am reprezentat mai multe traiectorii obŃinute cu viteze de înaintare diferite 
sau de la mai multe înălŃimi.  
 

 
În cazul traiectoriilor desenate cu roşu pilotul nu ajunge la sosire, traiectoriile albastre 
sunt optime, iar cele galbene reprezintă un “lux” inutil, deoarece pilotul soseşte la sosire 
cu o rezervă de înălŃime “h”, de care nu mai are nevoie. Cu ajutorul funcŃiei McCready 
GPS-ul calculează înălŃimea optimă de la care să pornim saltul şi/sau viteza optimă a 
saltului. 


