rednie wznoszenie w kominie
Pr dko pr dów wst puj cych pulsuje i zmienia si wzdłu obwodu kr enia i wraz
z wysoko ci . Trafne okre lenie redniego wznoszenia szybowca w kominie jest wa ne
z punktu widzenia taktyki przelotowej.
W praktyce, w zale no ci od czasu odniesienia, funkcjonuj dwa znaczenia poj cia redniego
wznoszenia.
Jedno dotyczy bie cej warto ci redniego wznoszenia /Ww/ ∆ t odniesionej do ostatnich
kilkudziesi ciu sekund ∆ t, czyli np. Jednego lub dwu poprzednich okr e /Rys. 1a./. Drugie
oznacza sumaryczn warto redniego wznoszenia /Ww/ α t z całego komina
z uwzgl dnieniem zarówno czasu efektywnego kr enia , jak równie strat czasu na wej cie
i wyj cie z komina /Rys. 1b./.
Bie ca warto /Ww/ ∆ t obrazuje aktualn sił noszenia. Trwały spadek tej redniej jest
sygnałem do wyj cia z komina. Okre lenie bie cej redniego wznoszenia na szybowcu
wyposa onym w wariometr elektryczny z u rednieniem polega po prostu na odczytaniu
wskazanej warto ci. Podczas kr enia w spokojnym i rozległym noszeniu, do bie cej
warto ci redniej zbli one s nawet wskazania zwykłego, dobrze skompensowanego
wariometru pneumatycznego (np. WRS5D+KWEC o stałej czasowej 3-5 s). Pewnej wprawy
i wyobra ni wymaga ocena bez u redniacza w kominach w skich, turbulentnych. Typowym
bł dem jest tu optymistyczne zawy anie redniej lub te przyjmowanie warto ci szczytowych
wskaza wariometru, niekiedy tak e le skompensowanego. Jak e cz sto słyszy si przez
radio – “mam 3 metry, chod do mnie!”- gdy tymczasem jest rednio 2,0m/s.
Oddzielny problem stanowi ustalenia sumarycznego redniego wznoszenia /Ww/α t, czyli
podsumowanie bilansu kr enia w całym przedziale czasu po wi conym na nabór wysoko ci.
Jest to potrzebne do prawidłowego doboru nastaw pier cienia Mc Cready’ego lub wska nika
pr dko ci przeskokowej. Dokładn warto /Ww/α t Mo na otrzyma przy pomocy stopera i
wysoko ciomierza pokładowego z zale no ci:

/Ww/α t=∆ H
Po pewny treningu dobre wyniki daje szacowanie “na oko”. Warto tu zwróci uwag na dwie
prawidłowo ci, które wynikaj z wykresu na Rys. 1b.
Po pierwsze, niewielki spadek bie cych wskaza u redniacza pod koniec kr enia nie od
razu powoduje spadek redniej sumarycznej. Jest to istotne dla wyboru momentu wyj cia
z komina.
Po drugie, warto redniego wznoszenia jest tym mniejsza od bie cej , im mniejsza
wykr cona wysoko .

Przykład:
o
o

bie ce rednie wznoszenie 2 m/s ,
strata czasu wej cia i wyj cia np. 40s. / tj. 2 okr./ ,otrzymujemy dla:
∆ H = 1000m
∆ H = 500m
∆ H = 200m
∆ H = 100m

Wniosek:
LEPSZE WYKORZYSTANIE NOSZE MO NA OSI GNO PRZEZ ZASTOSOWANIE
DU YCH NABORÓW WYSOKO CI- CZYLI DŁUGICH PRZESKOKÓW.
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