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 Разглеждаме промяната на подемната сила при рязко влизане 

с различни скорости във възходящ, низходящ, насрещен и попътен 

порив. Рязкото навлизане ще даде по-високи стойности на 

подемната сила от реалността, където тези пориви имат 

„смекчаващ“ градиент и преходен процес на отработване, но са с 

голямо разнообразие и трудни за изчисление. Опростяването на 

външното въздействие все пак ще доведе до полезни изводи и нови 

посоки. 

 

 

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 при 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 безинерционно създава 

обтичане с нов ъгъл на атака (въздушната скорост почти не се 

изменя). 

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 нарастване (производната) 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 

(скоростта на нарастване) cy
α . 



 

 

 
 
 

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. Смисълът на понятието претоварване е обяснено 
в края на материала. 

Големите отклонения от нормалното претоварване също 
означават, че крилото ще изпитва голямо разколебаване от 
външното смущаващо въздействие.  

Като се изчислят влиянията на порива върху подемната сила 
при различни скоростни режими, може да се определи най-
благоприятният, според задачата на полета. 

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 m = 100 kg  →  G = m . g = 100 kg . 9,8 m/s2 ≈ 

1000 N 

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 . 9,8 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 

 

Забележка: в случая на минимална скорост, cy след порива става 

1,9, което е невъзможно, защото най-много може да е 1,7 , което 

съответства на максимално възможен работен ъгъл на атака 

α ≈ 26    – отвъд него настъпва срив и cy отново намалява.  

Така  

                          
          

 

 
         

         

 
             

n min speed + 2 m/s up =  1,9 

 Дори е възможно при тези задкритични ъгли на атака да има 

намаляване на cy под 1,7 и нарастванията на подемната сила и 

претоварването да са още по-малки.  

 



 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 

Орязваме до максимално cy=1,7 

 

 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 = 1,9 

n trim speed + 4 m/s up =  2301/1000 = 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 proj = 6 : 

 

cy new min speed = cy min speed + Δ cy min speed  = 0,985 + 1= 2 или орязано от срива= 1,7 

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 = 1,9 

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   или   1,7 

cy new trim = cy trim + Δ cy trim  = 0,604 + 1,5 = 2,1   или   1,7 

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 = 1,9 

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

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



 ИЗВОДИ: 

 При навлизане във възходящ порив има прираст на подемната 

сила – основно от увеличаване на коефициента cy от увеличаване 

на ъгъла на атака α. Въздушната скорост се увеличава малко и 

слабо допринася за увеличаване на подемната сила. 

С колкото по-голяма скорост влизаме във възходящ порив, 

толкова повече се увеличава подемната сила и претоварването (до 

25% разлика между минимална и максимална скорост) и то може 

да достигне значителни стойности (3 – 4 единици претоварване). 

Прираста на подемна сила и претоварването нарастват (до 

20%) с увеличаване удължението на крилото λ – особено при 

влизане с големи скорости в силни пориви. Това означава, че 

състезателните крила с по-голямо удължение и аеродинамично 

качество, повече се друсат и подскачат при преминаване през 

възходящи пориви, отколкото по-учебните крила с по-малко 

удължение.     

При влизане с малки скорости в силни възходящи пориви се 

достигат сривни ъгли на атака. При по-големи скорости, 

нарастването на ъгъла на атака е по-малко. 

Големите претоварвания и прираст на подемна сила поради 

голямото нарастване на ъгъла на атака   от силен възходящ порив 

лесно вкарва крилото в сривни режими – особено на малки 

скорости, където така или иначе се лети на големи ъгли на атака. 

Срива спира (консервира) нарастването на коефициента на 

подемната сила cy, че дори може и да го намаляви. Поради 

вихровият и хаотичен характер на срива е трудно да се измери с 

колко точно намалява cy при задкритични ъгли на атака. Затова 

може просто да кажем, че срива просто орязва големите прирасти 

на подемна сила и големите претоварвания на тези режими.  

 



Намаляването на площта на крилото значително намалява 

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

вместо 22 м2 ). Увеличаването на удължението геометрично 

изисква намалява площта. 

 

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, то 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 (например печалба на 

височина или увеличаване на скоростта), 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 оценяват и 

класифицират (еталонизират) външните условия, когато се лети с 

една и съща скорост. 

„Скопяването“ на крилото, чрез намаляване само на площта му 

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

ефект на комфорт и безопасност за крила с голямо удължение и 

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

добре индуктиращ профил, които силно се самоизстрелват напред 

от възходящи пориви.  

 

 

 

 



НИЗХОДЯЩ ПОРИВ 

 

 ПРИМЕР 1: Влизане с минимална, трим и максимална скорост 

в низходящ порив от 2 м/с : 

 

cy new min speed = cy min speed + Δ cy min speed  = 0,985 – 1,05 = - 0,065 

cy new trim = cy trim + Δ cy trim  = 0,604 – 0,7 = - 0,1 

cy new max speed = cy max speed + Δ cy max speed  = 0,29 – 0,5 = - 0,2 

                       
          

 

 
            

         

 
            

                     
           

 

 
          

        

 
               

                       
          

 

 
          

           

 
             

n min speed + 2 m/s horizontal =  - 66/1000 = - 0,07 

n trim speed + 2 m/s horizontal =  - 165/1000 = - 0,16 

n max speed + 2 m/s horizontal =  - 672/1000 = - 0,6 



ПРИМЕР 2: Влизане с минимална, трим и максимална скорост в 

низходящ порив от 4 м/с : 

 

cy new min speed = cy min speed + Δ cy min speed  = 0,985 – 1,75 = - 0,75 

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

cy new max speed = cy max speed + Δ cy max speed  = 0,29 – 1 = - 0,7 

                       
          

 

 
           

         

 
             

                     
           

 

 
          

        

 
                

                       
          

 

 
          

        

 
              

n min speed + 2 m/s horizontal =  - 66/1000 = - 0,8 

n trim speed + 2 m/s horizontal =  - 1319/1000 = - 1,3 

n max speed + 2 m/s horizontal =  - 2442/1000 = - 2,4 



 ИЗВОДИ 

 Парапланера има много по-голям работен диапазон на 

увеличаване на ъглите на атака, отколкото на намаляване. 

При влизане в низходящ порив бързо се получават 

отрицателни ъгли на атака, които ще колапсират крилото. Но ако 

допуснем, че то запази своята форма (тенденцията е 

производителите поставят все повече твърди елементи и лати 

в конструкцията му), то все пак може да оценим промяната на 

подемната сила. 

При влизане в низходящ порив от - 2 м/с или - 4 м/с 

въздушната скорост почти не се променя. Промяната на подемната 

сила е предимно от промяната на α и cy . 

При низходящ порив от - 2 м/с се изпада в пълна 

безтегловност (-0,07 -0,6), независимо на коя скорост летим. 

При низходящ порив от - 4 м/с се достигат и отрицателни 

претоварвания , които са по-високи ( -2,-4) при по-високите скорости.  

Ако се лети с крило с по-голямо проектно удължение, то 

низходящите пориви ще създават по-големи отрицателни 

претоварвания. 

Тъй като вървите на парапланера предават сила еднопосочно, 

то е невъзможно пилота да изпита отрицателни претоварвания. Ако 

игнорираме колапса, низходящите пориви създават само частична и 

пълна безтегловност.  

 

 

 

 



 

НАСРЕЩЕН ПОРИВ 

 

 ПРИМЕР 1: Влизане с минимална, трим и максимална скорост 

в насрещен хоризонтален порив от 2 м/с : 

 

 Намаляванията на α са незначителни и почти не променят cy -   

1   α → 0,07 cy . 

  Промените на подемната сила са основно от промяната 

на въздушната скорост: 

                       
          

 

 
           

          

 
             

                     
           

 

 
           

        

 
               

                       
          

 

 
          

           

 
             

n min speed + 2 m/s horizontal =  1508/1000 = 1,5 

n trim speed + 2 m/s horizontal =  1390/1000 = 1,4 



n max speed + 2 m/s horizontal =  1262/1000 = 1,3 

 ПРИМЕР 2: Влизане с минимална, трим и максимална скорост 

в насрещен хоризонтален порив от 4 м/с : 

 

 

                       
          

 

 
           

          

 
             

                     
           

 

 
           

        

 
               

                       
          

 

 
          

        

 
             

 

n min speed + 4 m/s horizontal =  2131/1000 = 2,1 

n trim speed + 4 m/s horizontal =  1852/1000 = 1,8 

n max speed + 4 m/s horizontal =  1580/1000 = 1,6 

 

 

 



 ИЗВОДИ: 

Навлизането в насрещен хоризонтален порив намалява 

ъгълът на атака, но тази му промяна е толкова малка (1-2   ), че 

почти не променя коефициента на подемната сила (0,07-0,14). 

Малката промяна на α и cy също означава, че няма голяма разлика 

между крилата с голямо и малко удължение при насрещни 

хоризонтални пориви.   

Повишаването на подемната сила идва от повишаването на 

въздушната скорост и при пориви над 4 м/с претоварването може да 

достигне 2g (4g при хоризонтален порив от 8 м/с). Но все пак, при 

хоризонтален порив от 2 м/с има по-малко увеличаване на 

претоварването -1,5g, отколкото при вертикален порив от 2 м/с – 2g, 

(промяната на cy оказва повече влияние върху подемната сила, 

отколкото V). 

При навлизането в порива с по-голяма скорост, 

претоварването е по-малко, защото е по-малък относителният дял 

на порива във въздушната скорост на крилото.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОПЪТЕН ПОРИВ 

 

 ПРИМЕР 1: Влизане с минимална, трим и максимална скорост 

в попътен хоризонтален порив от 2 м/с : 

 

 Попътният хоризонтален порив почти не изменя α и cy и 

подемната сила ще се изменя основно от промяната на V. 

                       
          

 

 
           

         

 
            

                     
           

 

 
           

       

 
              

                       
          

 

 
          

        

 
            

 

n min speed + 2 m/s horizontal =  602/1000 = 0,6 

n trim speed + 2 m/s horizontal =  666/1000 = 0,6 

n max speed + 2 m/s horizontal =  774/1000 = 0,7 



ПРИМЕР 2: Влизане с минимална, трим и максимална скорост в 

попътен хоризонтален порив от 6 м/с : 

 

cy new min speed = cy min speed + Δ cy min speed  = 0,985 – 1,1 = - 0,1 

cy new trim = cy trim + Δ cy trim  = 0,604 – 0,5 = - 0,1 

cy new max speed = cy max speed + Δ cy max speed  = 0,29 – 0,3 = - 0,1 

                       
          

 

 
          

         

 
           

                     
           

 

 
          

       

 
             

                       
          

 

 
          

        

 
            

 

n min speed + 6 m/s horizontal =  11/1000 = 0,01 

n trim speed + 6 m/s horizontal =  34/1000 = 0,03 

n max speed + 6 m/s horizontal =  136/1000 = 0,14 

 

 



ИЗВОДИ: 

Попътният хоризонтален порив почти не изменя α и cy и 

подемната сила ще се изменя основно от промяната на въздушната 

скорост V.  

Няма разлика между крилата с голямо и малко удължение, 

защото почти няма промяна на α и cy. 

Попътният порив причинява частична безтегловност (0,6g) от 

загубата на подемна сила и няма разлика с каква скорост се лети. 

При много силни пориви е възможно все пак да се получи по-

голям ъгъл на атака, но загубата на въздушна скорост е толкова 

голяма, че почти изцяло се губи подемна сила и се достига до пълна 

безтегловност. Пак няма съществена разлика с каква скорост се 

лети. 

 

 

 

 

 

 

Отново трябва да се напомни, че получените големи 

положителни претоварвания при възходящ и насрещен порив са 

идеализирани примери на рязко навлизане в съответният порив. В 

реалността има градиенти и преходни процеси, които смекчават 

прираста на подемната сила и претоварваният са по-малки.  

Важен е подхода на решаване на въпроса, както и общите 

тенденции и изводи! 

 

 



ПРЕТОВАРВАНЕ И УСКОРЕНИЕ 

 

Претоварването съществува независимо от ускорението.  

Претоварването е отношение на сили, а ускорението 

характеризира определен вид движение наречено ускорително, 

където има промяна на скоростта за единица време. Претоварване 

може да има при покой, при равномерно движение и при движение с 

ускорение. 

Претоварването е безразмерна величина и представлява 

отношението между силата на теглото и силата на тежестта.  

  
   

 
 

Когато сложим едно тяло върху плот, на него му действа 

силата на тежестта от гравитацията на Земята. Няма движение с 

ускорение, но има сила на тежестта. Тази сила е масово 

разпределена и действа в центъра на тежестта на тялото. 

Силата на тежестта зависи от масата на тялото m, масата на 

Земята и разстояние между тях. Предвид огромната маса на Земята 

спрямо тялото и незначителното разстояние между тях, се счита, че 

малките тела, които разглеждаме, са в гравитационното поле на 

Земята и изпитват постоянна сила на тежестта G=m.g 

Освен силата на тежестта, върху тялото действа сила на 

теглото, още наричана реакция на опората. За разлика от масово 

разпределената сила на тежестта, силата на теглото е 

повърхностно разпределена, зависи от големината на контактната 

повърхност и е приложена в центърa на тази повърхност. Силата 

на теглото съществува, докато съществува опора, която да 

противодейства на движението под действието на силата на 

тежестта. За такава опора може да служи един плот на маса за 

тялото поставено на него, пода на който сме стъпили, седалката в 

която сме седнали. В случая на парапланер, силата на теглото се 

предава по неговите елементи като сбруя, карабинери, колани, 



върви, купол и директно съответства на една друга повърхностно 

разпределена сила – наречена аеродинамична или подемна сила. 

Спокойно можем да кажем, че ролята на силата на теглото се 

изпълнява от подемната сила.  

Когато изчезне силата на теглото (изчезне подемната сила на 

крилото, плота под тялото, тягата на ракетният двигател или 

се скъса въжето на асансьора), тогава изпадаме в безтегловност:  

  
 

 
  . Създават се условия за ускорително движение надолу 

под въздействие на вече неуравновесената сила на тежестта G. 

Падащото надолу тяло се ускорява с т.нар. земно ускорение g = 9,8 

m/s2 от гравитационното силово поле на Земята. Това ускорение, 

увеличава скоростта надолу и тя се натрупва и нараства с ~10 m/s 

за всяка 1 секунда падане. В най-общият случай, падащото във 

въздушна среда тяло има някаква аеродинамично активна 

повърхност и тя създава спирачна сила пропорционална на 

скоростта на движение. С увеличаване на скоростта на пропадане, 

тази сила нараства и в един момент се изравнява с двигателната 

надолу сила на тежестта. Тогава претоварването отново е 1, 

независимо че продължаваме да падаме надолу, например с 200 

км/ч. Когато имаме пълна опора (силата на теглото е равна на 

силата на тежестта), претоварването ни е 1. Ако опората изчезне 

внезапно (например скочим от парапланера), претоварване от n=1 

рязко става n=0 (безтегловност). Тогава, за момент, имаме и 

движение с максимално ускорение (9,8 м/с2), но още в началото се 

появява нарастваща съпротивителна аеродинамична сила, която 

все повече се чувства по повърхността на падащото надолу тяло 

като сила на теглото. Така, след първоначалният момент на пълна 

безтегловност веднага се преминава в частична безтегловност ( 

0<n<1), до достигане на нормално претоварване   
  

 
  . 

Скоростта, при която съпротивителната аеродинамична сила се 

изравнява със силата на тежестта се нарича терминална скорост 

или скорост на свободно падане и тя зависи от формата и 

повърхността на тялото, както и от плътността на въздушната 



среда. На по-големи височини, с по-малки повърхности и обтекаеми 

форми се развиват по-големи максимални (терминални) скорости, 

отколкото в по-плътен въздух с тела с по-големи повърхности и 

неаеродинамични форми.  

 

Когато навлезем във възходящ поток, тогава има прираст на 

подемната сила, който го чувстваме като прираст на силата на 

теглото (кожната ни чувствителност усеща как задника ни се 

залепя за седалката). Тогава имаме положително претоварване: 

  
  

 
   .  

Тъй като вървите на парапланера могат да предават усилие 

само в една посока, то пилота не може да изпитва отрицателни 

претоварвания. Отрицателни претоварвания може да изпитва 

пилота привързан с колани за твърдата конструкция на самолета, 

когато се създаде достатъчно голяма отрицателна подемна сила 

(насочена по посока на G). 

  
   

 
   

При линеен гръбен хоризонтален полет на самолет, 

подемната сила си остава насочена нагоре и самолета изпитва 

нормално претоварване   
  

 
  . Тялото на пилота е с главата 

надолу и за него претоварването n=-1 , все едно се е увесил 

статично на лост с главата надолу. 

Да се има предвид, че за ЛА претоварването може да е едно, а 

за пилота с неговата позиция може да е друго.  

 

Претоварването е безразмерна величина, обозначена в 

единици, но също е прието да се обозначава като кратно на 

земното ускорение g – 1g, 2g, 3g. 



Въпреки, че е безразмерна величина, претоварването също е 

векторна величина – то има посока и компоненти по трите оси. 

Например, ако се движим хоризонтално с ускорение а=g, то 

хоризонталното претоварване е единица (nx=1), вертикалното 

претоварване също е единица (ny=1), а общото претоварване 

чувствано от пилота е n=1,4 и е насочено напред и нагоре, под ъгъл 

4    спрямо хоризонта.   


