
ВЪНШНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ 

ПОДЕМНАТА СИЛА 

 

 За повишаване комфорта и безопасността при летене в турбуленция е 

нужно да се познава динамиката на основните типове външни въздействия за 

да се подберат най-подходящите режими на полета. 

 

 

ВЪЗХОДЯЩ ПОРИВ 

 

Методика за изчисляване промяната на подемната сила 

при рязко навлизане във възходящ порив 

 

 Нужна ни е скоростната полярна диаграма, проектната площ и 

удължението на даденото крило, както и пълното тегло на пилота с 

екипировката (вкл. крилото). 

 

 Разглеждаме 3 характерни режима – минимална скорост, трим скорост и 

максимална скорост. 

 

 От скоростната полярна диаграма, при известни хоризонтална и 

вертикална скорост за даден установен режим, намираме вектора на пълната 

въздушна скорост. Той е хипотенузата на триъгълник с катети Vx и Vy .  

 

 Забележка! През последните години производителите на парапланери 

престанаха да публикуват полярни диаграми под предлог, че е трудно да се 

намерят подходящи условия с неподвижен въздух за прецизно измерване на 



хоризонталната и вертикалната въздушни скорости. Все още се откриват 

полярни диаграми са за крила преди 2010-та година, но не е ясно дали се 

отнасят за въздушна или за GPS скорост. Тогава GPS се налагаше като 

система за по-точно и удобно измерване на хоризонталното движение, 

отколкото системите за измерване на въздушната скорост на механичен 

(тип перка) или барометричен принцип (тип тръба на Пито). Разликата 

между въздушната скорост и земната скорост (при неподвижен въздух) е 

ъгълът на наклон на траекторията. Можем да ги сметнем и за единият и за 

другият случай или просто да ги считаме за едни и същи, поради това, че 

разликата между тях е малка (например 0.2 м/с за крило с максимален ъгъл 

на наклон на траекторията    .     ). 

 

 Към вектора на въздушната скорост прибавяме вектора на възходящият 

порив и на ново полученият вектор, чрез тригонометрия (питагорова теорема,  

arcsin) изчисляваме големината на новата въздушна скорост и новият ъгъл на 

атака.  
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 Подемната сила на крилото почти изцяло уравновесява силата на 

тежестта на пилота с екипировката. Подемната сила е една и съща при 

различните установени режими на полета (напр. минимална скорост, трим и 

максимална скорост), иначе ще има движение с ускорение и не можем да 

говорим за установен режим.  

 За да определим промяната на подемната сила под въздействието на 

турбуленцията (в случая възходящият порив) е необходимо първо да 

определим коефициента на подемната сила cy за избраният установен режим 

от формулата за подемната сила: 
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 След като определим коефициента на подемната сила cy за избраният 

установен режим е нужно да определим неговото нарастване по време на 

преходният процес от навлизане в порива. Тогава подемната сила вече не е 

равна на силата на тежестта и за да намерим нейната нова стойност е нужно да 

намерим новият коефициент на подемна сила, който се е променил, защото 

порива създава обтичане с нов ъгъл на атака. 

Коефициента на подемната сила cy зависи линейно от ъгълът на атака α. 

Именно тази линейна зависимост на cy (α) ни позволява да изчислим промяната 

му при промяна на ъгъла на атака от влизане в порив.  

 За определяне стръмността на характеристиката cy (α) за конкретно 

крило е нужно да знаем неговото проектно удължение. Експериментално е 

установено, че при увеличаване на удължението има нелинейно увеличаване 

на производната cy
α (стръмността на нарастване). 

 

 

 



 
 
 

Така например, при λ=4    
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Това означава, че при изменение на ъгъла на атака α с 10° , коефициента 
на подемна сила Cy ще се изменя с 0.7 единици. 

 
 
Щом знаем стръмността на линейната характеристика cy (α), то от 

първоначалната стойност на cy , засичаме на какъв ъгъл на атака съответства и 
към него добавяме промяната на ъгъла на атака (от порива) и от там засичаме 
новият коефициент cy . Това, че работим с графиката на характеристиката cy 
(α), която минава през центъра на координатната система не трябва да ни 
смущава, защото от нея определяме само промяната на cy при промяната на α 
т.е. важен е наклона, а не от къде започва характеристиката (в реалността, 
cy>0 при α > 4 - 5°). 

 
 
 
От стойността на новият коефициент cy и на новата скорост V , 

определяме големината на подемната сила след порива.  

              
      

 

 
     

 
Отношението на новата подемна сила спрямо първоначалната от 

установеният режим по който работим (равна на тежестта на пилота) ни 
дава претоварването, което крилото и пилота изпитват от порива.  

 

     
      

  
 

 
Колкото по-голямо е претоварването, толкова повече дискомфорт ще 

изпитва пилота от турбуленцията и стрес за екипировката.  
Големите отклонения от нормалното претоварване също означават, че 

крилото ще има големи количествени и качествени процеси на отработване на 
външното въздействие.  



Като се изчислят влиянията на порива върху подемната сила при 
различни скоростни режими, може да се определи най-благоприятният, който 
би дал най-малко претоварване за пилота и крилото.  

По подобен начин могат да се разгледат и други големини на възходящи 
пориви, както и други типове пориви – низходящи, хоризонтални, насрещни, 
попътни.  

Въпреки, че за неопитният пилот турбуленцията е нещо изненадващо и 
хаотично, то опитният пилот може да разпознава и дори предсказва характерни 
типове турбуленция и нейните елементи и съответно да се подготви за тях като 
лети на благоприятна спрямо тях скорост. 

 
 
 
ПРИМЕР: при възходящ порив от 2 м/с ще разгледаме крило Sigma 8 27 

със следните параметри: 

Проектна площ (projected surface) S projected = 22,71 m2 

Проектно удължение (projected aspect ratio) λ projected = 4,3  

Пълно полетно тегло G = 100 kg 

 

От скоростната полярна диаграма получаваме следните зависимости 

между хоризонтална и вертикална скорост, качество на планиране и ъгъл на 

наклон на траекторията: 

№ Vx (km/h) Vx (m/s) Vy (m/s) V(m/s) V2 K Θ° 

1 30,815 8.56 1,107 8.63 74.5 7,73 7,37 
2 31,58 8,77 1,0855 8.84 78.1 8,08 7,055 
3 32,66 9,07 1,05 9.13 83.4 8,64 6,6 
4 33,93 9,425 1,031 9.5 90 9,14 6,24 
5 35,7 9,92 1,0356 9.97 99.5 9,58 5,96 
6 39,5 10,97 1,09 11.02 121.5 10,06 5,7 
7 40,66 11,3 1,13 11.4 129 10 5,71 
8 41,91 11,64 1,17 11.7 137 9,71 5,74 
9 43,25 12,014 1,22 12.1 146 9,85 5,8 
10 44,74 12,43 1,28 12.5 156 9,7 5,9 
11 46,36 12,9 1,355 13 168 9,52 6 
12 48,1 13,36 1,45 13.44 181 9,21 6.2 
13 50 13,88 1,555 14 195 8,93 6.4 
14 52,05 14,46 1,68 14.65 212 8,61 6,6 
15 54,3 15,08 1,85 15.2 231 8,15 7 



16 56,74 15,76 2,04 15,9 253 7,23 7,37 
 

За трите характерни скорости - минималнa, най-добро качество и 

максимална имаме: 

Min speed: Vx = 8,56 m/s ; Vy = 1,107 m/s ; V = 8,63 m/s ; Θ = 7,37   

Best glide (К max ): Vx = 10,97 m/s ; Vy = 1,09 m/s ; V = 11,02 m/s ; Θ = 5,7   

Max speed: Vx = 15,76 m/s ; Vy = 2,04 m/s ; V = 16 m/s ; Θ = 7,37   

 

Подемните сили при трите режима са: 

      
           

 

 
        

         

 
                              

      
             

 

 
        

          

 
                                 

      
            

 

 
        

        

 
                              

Ry = G      1000 N = 100 kg.m/s2       
   

    
  

  
       

 

  
    

 

 Съответно коефициентите на подемната сила за всеки от режимите са: 

             
    

        
       

              
    

        
       

             
    

         
      

От получените резултати се вижда как коефициента на подемната сила cy 

намалява с намаляване на ъгъла на атака. Намаляването на ъгъла на атака е 

необходимо за постигане на установени планиращи полети с по-големи 

скорости.  



 

Навлизането в порива променя въздушната скорост – нейната големина 

и посока (ъгълът на атака). 

 

 

Промяната на ъгълът на атака променя коефициента на подемната сила 

cy . За да определим новият коефициент използваме това, че той зависи 

линейно от ъгълът на атака, но е необходимо да знаем съотношението на тази 

зависимост (наклона на характеристиката). За целта използваме опитното 

получената зависимост на cy
α  от удължението на крилото λ: 



 

 За избраното от нас крило λ=4,3 

 

 

cy new min speed = cy min speed + Δ cy min speed  = 0,985 + 0,9 = 1,885 

cy new trim = cy trim + Δ cy trim  = 0,604 + 0,7 = 1,3 

cy new max speed = cy max speed + Δ cy max speed  = 0,29 + 0,5 = 0,79 

 

 



 Връщаме се към формулата за подемната сила и в нея заместваме 

новополучените след порива cy и Vnew : 

 

                          
          

 

 
         

         

 
             

                        
           

 

 
         

          

 
               

                          
          

 

 
         

          

 
             

 

 Отношението между силата след порива Ry new и 

първоначалната сила Ry =G ни дава претоварването за всеки от 

режимите: 

n min speed + 2 m/s up =  2143/1000 = 2,1 

n trim speed + 2 m/s up =  2301/1000 = 2,3 

n max speed + 2 m/s up =  2895/1000 = 2,9 

 

 ПРИМЕР 2: Влизане с минимална, трим и максимална скорост 

във възходящ порив от 4 м/с : 



 

 

 Нарастванията Δα ни дават следните коефициенти cy : 

 

cy new min speed = cy min speed + Δ cy min speed  = 0,985 + 1,6 = 2,6 

cy new trim = cy trim + Δ cy trim  = 0,604 + 1,3 = 1,9 

cy new max speed = cy max speed + Δ cy max speed  = 0,29 + 0,9 = 1,2 



 

 

 Връщаме се към формулата за подемната сила и в нея заместваме 

новополучените след порива cy и Vnew : 

 

                          
          

 

 
         

         

 
             

                        
           

 

 
         

          

 
               

                          
          

 

 
         

          

 
             

 

 Отношението между силата след порива Ry new и 

първоначалната сила Ry =G ни дава претоварването за всеки от 

режимите: 

n min speed + 4 m/s up =  2143/1000 = 3 

n trim speed + 4 m/s up =  2301/1000 = 3,3 

n max speed + 4 m/s up =  2895/1000 = 4,3 

 

 

 ПРИМЕР 3: Влизане с минимална, трим и максимална скорост 

във възходящ порив от 2 м/с с крило с проектно удължение 

λ projected = 6 : 



 

cy new min speed = cy min speed + Δ cy min speed  = 0,985 + 1= 2 

cy new trim = cy trim + Δ cy trim  = 0,604 + 0,8 = 1,4 

cy new max speed = cy max speed + Δ cy max speed  = 0,29 + 0,5 = 0,8 

 

 Връщаме се към формулата за подемната сила и в нея заместваме 

новополучените след порива cy и Vnew : 

                          
          

 

 
       

         

 
             

                        
           

 

 
         

          

 
               

                          
          

 

 
         

          

 
             

 

 Отношението между силата след порива Ry new и 

първоначалната сила Ry =G ни дава претоварването за всеки от 

режимите: 

n min speed + 2 m/s up =  2143/1000 = 2,2 

n trim speed + 2 m/s up =  2301/1000 = 2,5 

n max speed + 2 m/s up =  2895/1000 = 2,9 

 

 



 ПРИМЕР 4: Влизане с минимална, трим и максимална скорост 

във възходящ порив от 4 м/с с крило с проектно удължение 

λ projected = 6 : 

 

cy new min speed = cy min speed + Δ cy min speed  = 0,985 + 1,83 = 2.8 

cy new trim = cy trim + Δ cy trim  = 0,604 + 1,5 = 2,1 

cy new max speed = cy max speed + Δ cy max speed  = 0,29 + 1,05 = 1,4 

 

 Връщаме се към формулата за подемната сила и в нея заместваме 

новополучените след порива cy и Vnew : 

                          
          

 

 
         

         

 
             

                        
           

 

 
         

          

 
               

                          
          

 

 
         

          

 
             

 

 Отношението между силата след порива Ry new и 

първоначалната сила Ry =G ни дава претоварването за всеки от 

режимите: 

n min speed + 4 m/s up =  2143/1000 = 3,2 

n trim speed + 4 m/s up =  2301/1000 = 3,7 

n max speed + 4 m/s up =  2895/1000 = 5,1 



 ИЗВОДИ: 

 С колкото по-голяма скорост влизаме във възходящ порив (до 

25% разлика между минимална и максимална скорост), толкова 

повече се увеличава претоварването и то може да достигне 

значителни стойности (3 - 4G). 

Претоварването нараства (до 20%) с увеличаване 

удължението на крилото – особено при влизане с големи скорости в 

силни пориви.   

Намаляването на площта на крилото значително намалява 

претоварването (например с 20% за крило с проектна площ 1 м2 

вместо 22 м2 ). 

При влизане с минимална скорост в силни възходящи пориви 

над 3-4 м/с се достигат сривни ъгли на атака. При по-големи 

скорости, нарастването на ъгъла на атака е по-малко. 

 

Избора на благоприятна скорост за влизане във възходящи 

пориви зависи от търсеният ефект. 

Например, ако за начинаещите пилоти стремежа е към най-

малко претоварване (друсане), тогава трябва да се лети с малки 

скорости, но ако качванията са силни трябва да се избягват 

минималните скорости, за да не се достигат сривни режими. 

Ако стремежа е използване на характерна реакция на крилото 

за постигане на определен динамичен ефект, то е възможно да се 

лети с по-големи скорости и претоварвания. 

Добре е да не се лети с безразборни скорости, защото така се 

обърква обратната връзка от крилото към пилота т.е. реакцията на 

крилото носи информация за пилота и най-добре се преценяват 

външните условия, когато се лети с една и съща скорост. 

„Скопяването“ на крилото, чрез намаляване на площта му 

„орязва“ информацията за околните условия, но може да е търсен 



ефект на комфорт и безопасност за крила с голямо удължение 

(качество), които силно „подскачат“ нагоре или за крила с дебел и 

добре индуктиращ профил, които силно се самоизстрелват напред 

от възходящи пориви.  

 


