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FLiGHTLAB i SiMULiNK – WYKORZYSTANiE NOWOCZESNYCH
NARZĘDZi SYMULACYJNYCH DO MODELOWANiA i BADANiA

UKŁADÓW STEROWANiA WiROPŁATÓW

PrzemySłaW BIBIk, aNtoNI koPyt, marcIN Żugaj

Politechnika Warszawska

Streszczenie
W referacie przedstawiono metodykę efektywnej współpracy dwóch nowoczesnych środowisk

symulacyjnych do opracowania i badania układów sterowania wiropłatów. Flightlab jest opro-
gramowaniem służącym do modelowania i symulacji wiropłatów. Oprogramowanie to pozwala
na zbudowanie modelu dowolnego wiropłata. Cechą charakterystyczną tego środowiska jest
możliwość budowy modeli o bardzo różnym poziomie szczegółowości. Flightlab pozwala również
na przeprowadzenie bardzo szerokiej gamy obliczeń symulacyjnych. Oprogramowanie Flightlab
posiada jednak pewne ograniczenia. Jednym z nich jest oprogramowanie CSGE służące do opra-
cowania modelu układu sterowania, odbiegające od standardu nowoczesnych narzędzi budowy
i badania modeli układów sterowania. W tej dziedzinie ogólnoświatowym standardem staje się
oprogramowanie Simulink. Naturalną jest więc próba połączenia tych dwóch narzędzi i wyko-
rzystania ich najlepszych cech.

W referacie przedstawiono zalety obu systemów na przykładzie opracowania uproszczonego
układu sterowania w środowisku Simulink dla modelu śmigłowca opracowanego w programie
Flightlab oraz efektywnego połączenia tych dwóch narzędzi programistycznych.

1. WProWaDzeNIe

obecnie na rynku dostępnych jest wiele systemów komputerowych wspomagających pracę
inżynierów. Wielu producentów tego typu systemów dąży do zwiększania funkcjonalności ofe-
rowanych produktów, co nie zawsze idzie w parze z ich jakością. często okazuje się, że do
pewnych zadań lepiej jest użyć wyspecjalizowanych narzędzi niż polegać na dostępnych
w wykorzystywanym pakiecie. taka właśnie sytuacja pojawia się w przypadku wykorzysty-
wania systemu Flightlab do opracowania i badania układów sterowania wiropłatów. okazuje
się, że wiele korzyści niesie wykorzystanie Flightlaba do opracowania modelu dynamiki
wiropłata i przeprowadzenia symulacji ruchu, natomiast do opracowania układu sterowania
lepiej jest wykorzystać oprogramowanie Simulink.

2. moDeL ŚmIgłoWca W ŚroDoWISku FLIgHtLaB

System Flightlab® został stworzony przez firmę advanced rotorcraft technology Inc. celem
projektu było opracowanie pakietu narzędzi programistycznych służących do kompleksowego



modelowania, analizy i symulowania lotu wiropłatów. W środowisku tym wyróżnić można
cztery główne elementy: edytor modelu wiropłata FLme (Flightlab model editor), edytor mo-
delu układów sterowania cSge (control System graphical editor), panel analizy modelu Xanalysis
oraz środowisko symulacji graficznej PilotStation.

W prezentowanych badaniach wykorzystano model biblioteczny pakietu Flightlab. jest to
pełny model śmigłowca klasy Sikorsky uH-60a. Wirnik nośny modelowany jest metodą ele-
mentu łopaty, dla zadanych masowych i geometrycznych parametrów łopat. obciążenia aero-
dynamiczne wirnika nośnego są modelowane jako quasi-stacjonarne dla zadanych
charakterystyk profilu łopat. Prędkość indukowana obliczana jest wg modelu glauerta. Śmigło
ogonowe zamodelowane zostało wg modelu Baileya. W prezentowanym modelu kadłub
śmigłowca modelowany jest jako bryła sztywna o określonych parametrach masowych, geome-
trycznych i aerodynamicznych. zespół napędowy w prezentowanym modelu dostarcza
w każdym stanie lotu wystarczającą ilość mocy – model „ideal engine”.

zaprezentowany model został w programie Xanalysis zlinearyzowany względem wybranych
dwunastu zmiennych stanu: pozycji, prędkości liniowych, kątów orientacji przestrzennej
i prędkości kątowych. Wektor sterowania zawierał cztery składowe: wychylenie dźwigni skoku
ogólnego, dwa wychylenia drążka skoku cyklicznego oraz wychylenie pedałów skoku ogólnego
śmigła ogonowego. Wygenerowane w ten sposób macierze stanu i sterowania zostały następnie
wykorzystane w oprogramowaniu Simulink do opracowania układu stabilizacji.

3. oPracoWaNIe ukłaDu StaBILIzacjI W ProgramIe matLaB/SImuLINk

3.1. Analiza właściwości dynamicznych śmigłowca
Właściwości dynamiczne śmigłowca zbadano przy pomocy oprogramowania matlab.

Wykorzystując zlinearyzowany model śmigłowca wygenerowany przez program Flightlab wy-
znaczono wartości własne śmigłowca w fazie zawisu. Wartości liczbowe wyznaczonych
wartości własnych są następujące:

analiza wartości własnych wykazała, że śmigłowiec jest niestateczny, gdyż cztery z pośród
dwunastu wartości własnych posiada dodatnie części rzeczywiste. W trakcie analizy stwier-
dzono, że najbardziej negatywny wpływ na stabilność śmigłowca ma zespolona wartość własna
z dodatni częścią rzeczywistą, która powoduje narastające oscylacje kąta pochylenia śmigłowca.
Na rys. 1 przedstawiono charakterystyki Bodego oraz charakterystykę odpowiedzi impulsowej
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kąta pochylenia śmigłowca Θ na zmianę kąta skoku okresowego poprzecznego wirnika nośnego θp.
charakterystyki te pokazują, że niewielkie zaburzenie powoduje szybki wzrost kąta pochylenia,
który po niespełna minucie przekraczają 40 stopni, oraz że najszybszy wzrost amplitudy
odpowiedzi występuje przy wymuszeniu o częstotliwości 0.466 rad/sek.

rys. 1. charakterystyki Bodego i odpowiedź impulsowa kąta pochylenia śmigłowca
w funkcji skoku okresowego poprzecznego

3.2. Układ stabilizacji
Przeprowadzone analizy wskazały, że zasadnym jest zastosowanie układu automatycznej

stabilizacji SaS, którego zadaniem jest tłumienie zaburzeń orientacji przestrzennej śmigłowca.
Przyjęto, że głównym elementem układu jest pętla sprzężenia zwrotnego pomiędzy kątem
pochylenia śmigłowca Θ i sygnałem sterującym zmianą kąta skoku okresowego poprzecznego
wirnika nośnego θp (rys. 2). W przypadku gdyby taki układ okazał się niewystarczający dodano
dwie dodatkowe pętle jedną pomiędzy prędkością kątową przechylenia p i sygnałem sterującym
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zmianą kąta skoku okresowego podłużnego wirnika nośnego θd, drugą pomiędzy prędkością
kątową odchylania r i sygnałem sterującym zmianą kąta skoku ogólnego śmigła ogono-
wego θso (rys. 2).

rys. 2. Schemat układu stabilizacji śmigłowca

Współczynniki wzmocnień poszczególnych pętli sprzężenia zwrotnego wyznaczono przy
wykorzystaniu modułu SISo tool oprogramowania Simulink. SISo tool jest modułem służącym
do projektowania i analizy jednowymiarowych układów sterowania. Posiada on graficzny in-
terfejs, który w łatwy i przejrzysty sposób umożliwia dobór lub zmianę parametrów układu
sterowania, oraz analizę wpływu tych zmian na podstawowe charakterystyki takie jak: charak-
terystyki Bodego, odpowiedź skokowa lub impulsowa, rozkład linii pierwiastkowych (rys. 3).

W celu dobrania parametrów opracowywanego układu stabilizacji, przy wykorzystaniu
modułu SISo tool, konieczne było wyznaczenie trzech jednowymiarowych modeli dyna-
micznych opisujących każdą z pętli sprzężenia zwrotnego. Przy pomocy oprogramowania
matlab wyznaczono trzy transmitancje operatorowe:

transmitancje te wykorzystane zostały do wyznaczenia parametrów poszczególnych pętli
sprzężenia zwrotnego układu stabilizacji.

rys. 3. Przykładowe charakterystyki Bodego oraz wykres linii pierwiastkowych
otrzymane z programu SISo tool
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Weryfikację jakości układu stabilizacji również przeprowadzono w środowisku Simulink.
W tym celu wykorzystano zlinearyzowane równanie ruchu śmigłowca. W trakcie weryfikacji
sprawdzano odpowiedzi modelu śmigłowca z zaaplikowanym układem stabilizacji na
impulsową zmianę skoku ogólnego wirnika nośnego. W pierwszej kolejności zbadano jakość
układu stabilizacji w którym występuję tylko sprzężenie od kata pochylenia (rys. 4).

rys. 4. Schemat układu stabilizacji kąta pochylenia

Porównanie zachowania modelu bez i z układem stabilizacji (rys. 5) pokazano jako zmianę
kątów orientacji oraz prędkości kątowych śmigłowca na skutek zmiany skoku ogólnego wirnika
nośnego. Porównanie to pokazuje, że samo sprzężenie zwrotne od kata pochylenia w zupełności
wystarczy do ustabilizowania orientacji przestrzennej tego śmigłowca przy zaburzeniu sko-
kiem ogólnym wirnika nośnego.

rys. 5. Porównanie prędkości kątowych i kątów orientacji śmigłowca bez układu stabilizacji
i z układem stabilizacji w kanale pochylenia (linia ciągła – bez stabilizacji;

linia przerywana – sprzężenie zwrotne do kąta pochylenia)
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Na koniec zbadano jaki wpływ na zachowanie modelu ma dodatnie dwóch pozostałych
sprzężeń zwrotnych. W tym celu przeprowadzono symulację układu z włączonymi wszystkimi
pętlami sprzężeń (rys. 6).

rys. 6. Schemat pełnego układu stabilizacji

Porównanie wyników uzyskanych dla pojedynczego sprzężenia od kąta pochylenia oraz dla
pełnego układu stabilizacji pokazano na rys. 7. Pełen układ stabilizacji lepiej tłumi pojawiające
się zaburzenia jednak różnice w uzyskanych wynikach nie są znaczące. Dodanie dodatkowych
sprzężeń zwrotnych nie daje zauważalnej poprawy działania układu stabilizacji. mogą jednak
okazać się przydatne przy wystąpieniu zaburzeń innych niż zmiana skoku ogólnego wirnika
nośnego.

rys. 7. Porównanie prędkości kątowych i kątów orientacji śmigłowca z częściowym i pełnym
układem stabilizacji (linia przerywana – sprzężenie zwrotne do kąta pochylenia;

linia kropkowana – pełny układ stabilizacji)

4. metoDy łĄczeNIa ProgramÓW matLaB/SImuLINk I FLIgHtLaB

W opracowanej metodzie, żadne z narzędzi systemu Flightlab nie są potrzebne w trakcie
symulacji odpowiedzi statku powietrznego na zadawane z Simulinka sterowanie. Narzędzia
Flightlab są potrzebne tylko do przygotowania modelu statku powietrznego w formie pliku
fcm. taki model może być uruchomiony przez inny program napisany w języku c z wykorzy-
staniem bibliotek (dostarczanych z programem Flightlab). Funkcjonalność tych bibliotek
umożliwia wykonanie podstawowych operacji podczas symulacji, takich jak: konfigurowanie
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zmiennych wejściowych, wykonanie kroku symulacji, odczytanie wartości wyjściowych.
Wartości, które są postrzegane na zewnątrz programu Flightlab są deklarowane w interfejsie
o nazwie varlist. W Simulinku model statku powietrznego jest podłączany poprzez S-funkcję,
która pozwala na wykorzystanie graficznego modelu systemu sterowania opracowanego w tym
programie. Podczas symulacji (inicjowanej z poziomu Simulinka) blok S-funkcji komunikuje
się z modelem statku powietrznego w formie pliku fcm.

Dostępne są dwie podstawowe techniki sprzężenia Simulinka z programem Flightlab. W pierw-
szej, blok S-funkcji bezpośrednio określa model obiektu. oznacza to, że zarówno matlab jak
i model fcm muszą pracować na tym samym komputerze (rys. 8). czasami może to powodować
problemy ze względu na różne systemy, które są uruchamiane (Flightlab – Linux, matlab – Windows).
Ponadto, mogą pojawić się problemy związane z kompatybilnością bibliotek.

rys. 8. Współpraca obu programów działających na tym samym komputerze

Druga technika wykorzystuje dodatkowy program, zwany serwerem fcm. Program ten jest
odpowiedzialny za zdalne uruchamianie modelu. Blok S-funkcji wykorzystuje protokół tcP do
komunikacji z serwerem fcm (rys. 9). takie rozwiązanie eliminuje niezgodności bibliotek i za-
pewnia większą elastyczność. zaletą tej metody jest to, że matlab i Flightlab mogą znajdować
się na oddzielnych komputerach i używać różnych systemów operacyjnych.

rys. 9. Współpraca Flightlab-Simulink z wykorzystaniem interfejsu sieciowego

5. PoDSumoWaNIe

W zaprezentowanych pracach wykorzystano połączenie dwóch nowoczesnych programów
inżynierskich do zwiększenia efektywności pracy związanej z opracowaniem układu sterowa-
nia śmigłowca. Przedstawiony sposób wykorzystania obu specjalistycznych programów
pozwala wykorzystać ich największe atuty, tworząc system wzajemnie się uzupełniający. opro-
gramowanie Flightlab jest dedykowane do modelowania śmigłowców oraz symulacji ich ruchu.
Natomiast oprogramowanie Simulink jest wysokiej klasy narzędziem do budowy i badania
układów sterowania. Połączenie tych dwóch programów daje w efekcie bardzo wygodny pakiet
narzędziowy. Dodatkowym atutem, poza zwiększeniem efektywności pracy, jest możliwość
przeprowadzenia prac badawczych na wielu różnych komputerach połączonych wspólną siecią
Internetową.
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FLiGHTLAB & SiMULiNK – COUPLiNG OF MODERN
SiMULATiON TOOLS FOR MODELiNG AND TESTiNG

OF ROTORCRAFT CONTROL SYSTEMS

Abstract

The paper presents a methodology for effective cooperation between two advanced simulation

environments to develop and test rotorcraft control systems. Flightlab software is dedicated to

modeling and simulation of rotorcraft. This software allows you to build a model of any rotorcraft.

A characteristic feature of this environment is the ability to build models with very different

levels of detail. Flightlab also allows for an extremely wide range of simulation calculations. However,

Flightlab software has some limitations. One is the software called CSGE which allows development

of the control system. This software is not very user-friendly and differs from the standard of modern

tools of development and testing of models of control systems. In this area Simulink software is

becoming a global standard. So natural is an attempt to connect these two tools and use their

best qualities.

The paper presents the advantages of both systems on the example of developing a simplified

control system in Simulink environment for the model helicopter developed in the Flightlab

program and effective combination of these two tools.
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ANALiZA METOD iDENTYFiKACJi SYMULACYJNYCH
MODELi WiROPŁATÓW
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Politechnika Warszawska

Streszczenie

Estymacja parametrów modelu na podstawie odpowiedzi układu na wymuszenie nazywana

jest identyfikacją.

W referacie omówiono proces identyfikacji oraz możliwości jego realizacji w odniesieniu do

wiropłatów. Zwrócono uwagę na konieczność oceny wiarygodności uproszczeń nieliniowych,

sprzężonych modeli ruchu wiropłatów, stosowanych często dla efektywnego estymowania para-

metrów modelu.

Omówiono metody identyfikacji w dziedzinie czasu: metodę najmniejszych kwadratów wraz

z jej wybranymi odmianami oraz filtrację Kalmana i jej rozszerzenia.

Jako przykład przedstawiono metodę identyfikacji parametrów modelu śmigłowca

bezzałogowego o napędzie elektrycznym T-Rex 600. Identyfikację przeprowadzono dla zawisu

i obrotu wokół osi pionowej z różnymi prędkościami kątowymi. Identyfikowano liniowy model

stacjonarny w dziedzinie częstotliwości.

1. WStĘP

Identyfikacja modelu obiektu polega na wyznaczeniu wartości jego parametrów na pod-
stawie wartości sygnałów wejściowych i wyjściowych otrzymanych w wyniku badań ekspery-
mentalnych.

aby zidentyfikować model obiektu należy:
• określić typ oraz strukturę modelu, w tym parametry, które będą identyfikowane,
• wybrać metodę/algorytm estymacji parametrów modelu,
• zaplanować eksperyment identyfikacyjny, a więc wybrać sygnały wejściowe i wyjściowe oraz

zakresy ich zmian,
• przeprowadzić eksperyment identyfikacyjny, 
• obliczyć wartości identyfikowanych parametrów wykorzystując wybraną metodę estymacji

parametrów modelu.
Niekiedy, po wykonaniu analizy otrzymanych wyników, konieczne jest powtórzenie całego

lub części procesu identyfikacji.
Parametry modelu mogą być obliczane na bieżąco, w trakcie eksperymentu identyfikacyjnego

lub w czasie działania układu (jest to identyfikacja on-line) lub gromadzone w układzie reje-
stracji i przetwarzane po zakończeniu eksperymentu (jest to identyfikacja off-line).



metody identyfikacji stosowane w lotnictwie mogą dotyczyć modeli różnych obiektów wśród
których można wyróżnić dwie grupy modeli opisujące [6]:
a) ruch (mechanikę lotu) statku powietrznego,
b)działanie systemów pokładowych lub ich podzespołów.

Identyfikacja pierwszej grupy obiektów jest zadaniem specyficznym dla lotnictwa.
modele stosowane w mechanice lotu wiropłatów różnią się od modeli stałopłatów przede

wszystkim występowaniem obciążeń niestacjonarnych, zazwyczaj okresowych, wynikających
z obrotu powierzchni nośnych. charakterystyczna dla wiropłatów niestacjonarność obciążeń
wpływa na postać modelu, a także na charakter zaburzenia czujników pomiarowych
stosowanych w eksperymentach identyfikacyjnych [7].

W przypadku identyfikacji modeli śmigłowców, konieczne jest wykorzystanie pełnych
równań ruchu obiektu. Śmigłowiec jest obiektem posiadającym 6 sterowanych stopni swobody:
trzy opisują położenie przestrzenne w postaci współrzędnych przemieszczeń, a trzy opisują
orientację przestrzenną zazwyczaj jako kąty przechylenia ø, pochylenia θ i odchylenia Ψ. model
matematyczny ruchu śmigłowca jest silnie nieliniowy, a większość charakterystycznych ruchów
ma charakter sprzężony wiążąc ze sobą różne stopnie swobody śmigłowca.

Dla celów identyfikacji parametrów masowych lub aerodynamicznych stosowane są różnego
rodzaju uproszczenia modelu, które mogą zostać użyte w wybranych stanach lotu (np. w za-
wisie, locie poziomym, autorotacji). W praktyce, w wielu przypadkach model nieliniowy jest
linearyzowany.

Dążenie do opisu rozpatrywanych modeli w postaci liniowej wynika z faktu, iż metody
matematyczne analizy własności modelu (w tym metody identyfikacji) mają dla modeli linio-
wych bardzo często ścisłe uzasadnienie matematyczne i są efektywne numerycznie.

Większość metod identyfikacji polega na minimalizacji funkcji (funkcjonału) zawierających
różnicę między sygnałami wyjściowymi z proponowanego modelu, a sygnałami wyjściowymi
„rzeczywistymi”, pochodzącymi z eksperymentu identyfikacyjnego.

Najczęściej są to funkcje kwadratowe tak zdefiniowanego błędu modelowania.

2. metoDy IDeNtyFIkacJI

metody identyfikacji dobiera się w zależności od celu identyfikacji, postaci modelu identy-
fikowanego obiektu, możliwości przeprowadzenia eksperymentu identyfikacyjnego.

zazwyczaj do obliczenia identyfikowanych parametrów stosuje się metodę najmniejszych
kwadratów błędu (ang. lS – least Squares) i/lub jej odmiany.

Idea metod typu lS zostanie pokazana na przykładzie obiektu opisanego modelem liniowym
o n wejściach x = [x1 x2 ... xn] i jednym wyjściu yM oraz parametrach identyfikowanych θ = [θ1 θ2 ... θn]:

. (1)

Wykorzystując N pomiarów sygnałów wejściowych i wyjściowych wykonanych na badanym
obiekcie, równanie 1 można zapisać w postaci macierzowej:

, (2)

gdzie:

– wektor sygnałów wyjściowych modelu,
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– macierz złożona z wektorów sygnałów wejściowych dla
kolejnych pomiarów od 1 do N, (N ≥ n).

Błąd modelu identyfikowanego obiektu wynosi:

, (3)

gdzie:

– wektor błędów modelu dla danych z pomiarów od 1 do N,

– 
wektor sygnałów wyjściowych otrzymanych w wyniku kolejnych
pomiarów od 1 do N.

Funkcja minimalizowana w celu uzyskania wartości parametrów modelu identyfikowanego
obiektu zwana również „funkcją celu” ma postać:

. (4)

Po uwzględnieniu wcześniej zdefiniowanego błędu (równanie 3), funkcja (4) może zostać
zapisana jako:

. (5)

aby obliczyć minimum funkcji celu względem identyfikowanych parametrów należy
przyrównać do zera wartość pochodnych względem wszystkich identyfikowanych parametrów:

(6)

. (7)

Następnie po transpozycji równania 7 oraz przeniesieniu części wyrazów na prawą stronę
równania, poszukiwane wartości parametrów wyznacza się bezpośrednio z (8):

. (8)

odmianami metody najmniejszych kwadratów są m.in. metoda ważonych kwadratów błędu
(WlS – Weighted least Squares), metoda zwyczajnych kwadratów błędu (olS – oridinary least
Squares), czy też metoda zupełnych kwadratów błędu (tlS – total least Squares).
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metoda WlS jest rozszerzeniem metody lS, przypisującym wagi różnym składowym błędu
modelu wagi te dobrane są do warunków eksperymentu identyfikacyjnego. Na przykład
przyjmując mniejsze wartości współczynnika wagowego danym odpowiadającym chwili lotu,
w której nastąpiło znaczące zaburzenie rozważanego stanu lotu, co można określić na pod-
stawie wskazań urządzeń pokładowych, zapobiega się przed zupełnym odrzuceniem tych
wartości, jako odbiegającym nadmiernie od oczekiwanych, jednocześnie uwzględniając ich
wpływ na wynik obliczeń.

W metodzie ważonych najmniejszych kwadratów do ogólnej postaci lS dodano macierz wag W,
co skutkuje minimalizacją funkcji celu o postaci:

. (9)

Po analogicznym do metody lS procesie uwzględnienia funkcji opisujących błąd modelu,
następnie obliczenia gradientu oraz przyrównania go do zera, szacowane parametry otrzymy-
wane są z zależności:

. (10)

metoda tlS, umożliwiająca poprawną estymację parametrów w przypadku zakłóceń w zmien-
nych niezależnych (x), uwzględniając je w modelu:

, (11)

gdzie:

– błędy, którymi obarczone są sygnały wejściowe.

Pozostałe oznaczenia są analogiczne do używanych przy opisie metody lS.
Błąd modelu εTLS jest sformułowany w następujący sposób:

. (12)

Po przeniesieniu wszystkich wyrazów na jedna stronę oraz przegrupowaniu, powyższe rów-
nanie przyjmuje postać:

, (13)

, (14)
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, (15)

gdzie:

– połączona macierz z danymi o wymiarach (N x n + 1) i N ≥ (n + 1),

– połączony wektor zakłóceń.

macierz w wyniku rozkładu wartości osobliwych, nazywanego także SVD (ang. Singular
Value Decomposition), może zostać zapisana jako:

, (16)

gdzie:
G = [diag(g1, g2, ..., gn+1)] – macierz diagonalna o wymiarach (n + 1 x n + 1), nieujemna, złożona

z wartości osobliwych macierzy , takich że: (g1 ≥ g2 ≥ ... ≥ gn+1),

U – macierz ortogonalna o wymiarach (N x n + 1), której kolumny są wektorami własnymi

macierzy , .

V – macierz ortogonalna o wymiarach (n + 1 x n + 1), której kolumny są wektorami własnymi

macierzy , .

Najmniejsza z wartości (g1, g2, ..., gn+1), którą jest wartość n + 1 odpowiada minimum funkcji
celu. rozwiązanie otrzymuje się wykorzystując odpowiadającą ostatniej kolumnie macierzy V,
najmniejszą pojedynczą wartość:

, (17)

gdzie:
λ – ostatni element,
v – wektor pierwszych n elementów ostatniej kolumny macierzy V [5].

Powyższe metody nie są odporne na zakłócenia skorelowane. W takiej sytuacji lepiej
sprawdza się metoda zmiennych instrumentalnych (IV-Instrumental Variables). W metodzie
IV dodano zmienne instrumentalne, umożliwiające wyeliminowanie efektów zakłóceń sko-
relowanych. Parametry identyfikowanego modelu określane są na podstawie zależności:

, (18)

gdzie:
Z – macierz zmiennych instrumentalnych.

17aNalIza metoD IDeNtyFIkacJI SymulacyJNych moDelI WIroPłatóW



zmienne instrumentalne Z mogą silnie korelować ze zmiennymi niezależnymi x, ale nie mogę
korelować z błędem modelu ε. Największą trudność w metodzie IV stanowi znalezienie
odpowiedniego zbioru zmiennych instrumentalnych, spełniającego powyższy warunek [3].

W metodach najmniejszych kwadratów, przy prawidłowo zaprojektowanym eksperymencie
identyfikacyjnym, im większa liczba pomiarów eksperymentu identyfikacyjnego, tym
dokładniej identyfikowane są parametry modelu, a co za tym idzie, model rozważanego obiektu
jest bliższy rzeczywistości (dyskusja).

W przypadku wiropłatów, charakterystyczne dla tego typu obiektów niestacjonarności
obciążeń wpływają istotnie na zaburzenia sygnałów z elementów pomiarowych stosowanych
w eksperymentach identyfikacyjnych. W metodzie olS uzyskuje się poprawny model obiektu
w przypadku, gdy spełnione są założenia o wartościach sygnałów wyjściowych y nie obar-
czonych błędami oraz sygnałach wejściowych o zaburzeniach opisanych rozkładem normal-
nym. Natomiast odmiana metody najmniejszych kwadratów, nazywana tlS rozwiązuje problem
identyfikacyjny nawet w przypadku, gdy zarówno zmienne niezależne, jak i zmienne zależne są
zaszumione [4].

Powyższe metody lS umożliwiają obliczenie wartości parametrów identyfikowanego mo-
delu w przypadku, gdy sam proces identyfikacji prowadzony jest off-line, po przeprowadzeniu
eksperymentu, podczas którego zebrano dane potrzebne do identyfikacji.

Jeżeli w trakcie lotu parametry modelu zmieniają się, parametry modelu powinny być iden-
tyfikowane w czasie rzeczywistym (identyfikacja on-line), czyli podczas trwania procesu
np. podczas lotu śmigłowca. Przypadek taki ma miejsce m.in., gdy w metodzie sterowania
wiropłata wykorzystywany jest jego model. Wtedy dane pomiarowe uzyskiwane na bieżąco,
zawierają aktualne informacje o obiekcie i/lub stanie jego lotu i sterowaniu.

Identyfikacja on-line umożliwi ciągłe uściślanie parametrów modelu, tym samym bardziej
dokładne sterowanie. W przypadku złożonych modeli obiektu, podstawowym ograniczeniem
jest efektywne działanie algorytmu identyfikacyjnego w czasie rzeczywistym.

Jednym z rozwiązań tej trudności jest stosowanie tzw. metod rekurencyjnych
wykorzystujących do uaktualnienia wartości parametrów modelu nadchodzące w kolejnych
chwilach czasu nowe dane [6].

algorytm rekurencyjnej metody najmniejszych kwadratów (rlS – recursive least Squares)
prowadzi do zależności opisującej wartości identyfikowanych parametrów w danej chwili czasu

, uwzględniając wektor parametrów z poprzedniej chwili oraz nowe dane pomiarowe:

, (19)

gdzie:

, (20)

. (21)

zastosowane oznaczenia są analogiczne do tych, które zostały użyte przy opisie metody lS.
W przypadku wolnej zbieżności metody rlS, do algorytmu mogą być wprowadzone do-

datkowe „współczynniki zapominania” (podobnie jak w przypadku WlS stosowano wagi),
dzięki którym dane pochodzące z chwil czasu bliskich rozważanemu momentowi mają większy
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wpływ na wartości parametrów niż dane o wiele starsze. tego typu rozwiązanie zastosowane
jest w metodzie rekurencyjnej ważonych kwadratów błędu (rWlS – recursive Weighted
least Squares).

metody identyfikacji, w których wartości parametrów określane są na bieżąco w trakcie pracy
systemu, stosuje się także w celu detekcji nagłych zmian modelu rozważanego obiektu, a więc
na przykład do wykrywania sytuacji awaryjnych. czasami ze względu na wolną zbieżność i czas
obliczeń wyżej wymienionych metod rekurencyjnych stosowanie ich przy wykrywaniu awarii
może być nieefektywne uniemożliwiając reakcję awarię systemu, szczególnie gdy sytuacja taka
może mieć znaczące konsekwencje.

W takim przypadku często sięga się po metody umożliwiające identyfikację w czasie rzeczy-
wistym z wykorzystaniem algorytmów filtracji. Wśród tego typu metod, dużym powodzeniem
cieszy się metoda filtracji kalmana (kF – kalman Filter) dedykowana obiektom opisanym mode-
lami liniowymi oraz jej rozszerzenia m.in. rozszerzony Filtr kalmana (ang. extended kalman
Filter) przeznaczony dla modeli nieliniowych.

W algorytmie kalmana rozpatrywany jest liniowy model zapisany w postaci zmiennych
stanu:

, (22)

, (23)

gdzie:
F – macierz stanu, tożsama w każdej chwili czasu (k),
H – macierz obserwacji, stała w każdej chwili czasu (k),
vk, wk – wektory zaburzeń w postaci białego szumu o średniej równej zeru oraz macierzach
kowariancji Q, R.

W algorytmie estymowane są aktualne wartości zmiennych stanu układu (22). algorytm jest
podzielony na dwa etapy: predykcję oraz aktualizację. Inicjując algorytm należy założyć
wartości początkowe wektora stanu oraz macierzy kowariancji błędu P0 w chwili
początkowej t0.

etap predykcji składa się z następujących kroków [1]:
1)Predykcja wektora stanu dla następnego kroku czasowego:

. (24)

2)Predykcja macierzy kowariancji błędów dla następnego kroku czasowego:

. (25)

Podczas, gdy na etap aktualizacji składają się:
3)obliczenie macierzy wzmocnienia kalmana:

. (26)
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4)aktualizacja wektora stanu , określonego w punkcie 1 etapu predykcji na podstawie nowych
danych pomiarowych:

. (27)

5)aktualizacja macierzy kowariancji wektora stanu określonego w punkcie 2 etapu predykcji:

. (28)

Filtr kalmana stosuje się zarówno w przypadku identyfikacji parametrów modelu, jak też
przewidywania wartości parametrów, a co za tym stanów rozważanego obiektu w kolejnych
chwilach czasu. Dzięki tym właściwościom, może być on stosowany np. do przewidywania tra-
jektorii ruchu wiropłatów. Pamiętając o ograniczeniach metody kF, jakim jest m.in. ścisłe jej
uzasadnienie jedynie dla modelu liniowego, warto rozważyć alternatywne metody oparte
o np. rozszerzony Filtr kalmana, gdy do poprawnego opisu obiektu, konieczne jest uwzględnienie
nieliniowości [2].

rys. 1. Śmigłowiec t-rex w konfiguracji wykorzystywanej w badaniach identyfikacyjnych

3. IDeNtyFIkacJa BezzałogoWego ŚmIgłoWca t-reX 600

Przedmiotem identyfikacji były parametry modelu śmigłowca bezzałogowego o napędzie
elektrycznym t-rex 600 (rys. 1) wyposażonego w bezwładnościową jednostkę pomiarową
Imu oraz sterownik serwomechanizmów wraz z układem pomiaru prędkości obrotowej
wirnika nośnego i rejestratorem sygnałów sterujących. Podczas prób w locie, zarejestro-
wano: dane z Imu, sterownika serwomechanizmów, prędkość obrotową wirnika nośnego oraz
sygnały sterujące w zawisie oraz przy obrotach kadłuba wokół osi pionowej z różnymi
prędkościami kątowymi.

ruch odchylający śmigłowca modelowany był jako transmitancja elementu inercyjnego pierw-
szego rzędu.

Natomiast transmitancja modelu śmigłowca ma postać:

20 PrzemySłaW BIBIk, JaNuSz NarkIeWIcz, martyNa ulINoWIcz, marcIN ŻugaJ



, (29)

gdzie r jest prędkością kątową odchylania śmigłowca.
obrót śmigłowca był wywoływany skokowymi zmianami kąta skoku ogólnego śmigła

ogonowego wprowadzanymi przez operatora. Dlatego na ruch obiektu miał także wpływ
sposób sterowania stosowany przez operatora. W celu jak najlepszego identyfikowania mo-
delu śmigłowca, opracowano i identyfikowano także model operatora w postaci transmitancji
elementu inercyjnego drugiego rzędu:

, (30)

gdzie γSO jest sygnałem sterującym śmigła ogonowego, a uSO jest sygnałem wymuszenia.
Identyfikację przeprowadzono w dziedzinie częstotliwości wykorzystując modele obiektu

i operatora w postaci transmitancji. Następnie opracowano model w dziedzinie czasu.
z eksperymentu trwającego 5 minut, wyodrębniono 13 fragmentów lotu wyznaczając para-

metry modelu dla każdego z elementów oddzielnie, rozróżniając przy tym odchylenie w lewo
i w prawo. rozróżnienie kierunku obrotu było konieczne w związku z asymetrią odpowiedzi
śmigłowca, spowodowaną jego właściwościami dynamicznymi. Wstępną identyfikację modeli
cząstkowych przeprowadzono wykorzystując odpowiedzi skokowe układu.

Następnie dobierano poszczególne parametry modelu tak, aby odpowiedź modelu była jak
najbliższa odpowiedzi rozpatrywanego układu.

rys. 2. konfiguracja wyposażenia pomiarowo-rejestrującego

Na rys. 3 i rys. 4 pokazano wyniki identyfikacji dla obrotu w lewo (P03) i obrotu w prawo
(P04). Wykresy przedstawiają przebiegi sygnałów sterujących uzyskanych z pomiaru (Pomiar)
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i modelu operatora (mod. oper) oraz przebiegi sygnału sterującego (uOS), a także prędkości
kątowej odchylania pochodzące z pomiaru oraz modelu śmigłowca (mod. Smig). Następnie
uśredniono wartości współczynników tak, uzyskując uśredniony model transmitancyjny od-
chylania śmigłowca:

. (31)

Wyniki identyfikacji pokazały, że obliczone parametry modelu zmieniają się w zależności od
kierunku obrotu oraz wartości sygnału wymuszającego. W związku z tym opracowano model
ruchu odchylającego w postaci równania stanu, którego współczynniki są funkcjami sygnału
amplitudy sterującego.

równanie opisujące ruch odchylający ma postać:

. (32)

Wartości współczynników uzyskane w wyniku identyfikacji posłużyły do wyznaczenia
funkcji współczynników ky i ku. Funkcja opisująca współczynnik ky ma postać:

. (33)

Do opisu współczynnika ku wykorzystano dwa rodzaje funkcji:
a) funkcję liniową:

. (34)

b) wielomian:

. (35)

4. PoDSumoWaNIe

W pracy opisano wybrane metody identyfikacji modeli symulacyjnych wiropłatów. Przed-
stawiono identyfikację jako proces kilkuetapowy, prowadzony w dziedzinie czasu jako
identyfikację: on-line oraz off-line. Jako przykład metod identyfikacyjnych opisano wybrane
metody najmniejszych kwadratów oraz Filtrację kalmana.

omówiono praktyczne aspekty związane z wykorzystaniem opisanych metod do identyfikacji
wiropłatów.

Przeprowadzono identyfikację parametrów modelu bezzałogowego śmigłowce t-rex 600.
Badano odpowiedź modelu liniowego na, wymuszenie skokowe. Identyfikację przeprowa-
dzono na podstawie zarejestrowanych wskazań czujników podczas zawisu i obrotów wokół
osi pionowej z różnymi prędkościami kątowymi. zidentyfikowane wartości posłużyły do bu-
dowy modelu nieliniowego względem identyfikowanych parametrów w dziedzinie czasu.
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rys. 3. Wyniki dla obrotu śmigłowca w lewo

rys. 4. Wyniki dla obrotu śmigłowca w prawo
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iDENTiFiCATiON METHODS OF SiMULATiON ROTORCRAFT
MODELS ANALYSiS

Abstract

Estimation of model parameters based on system response to input function is called

identification.

In the paper the identification process and the possibility of its implementation in relation

to rotorcrafts are discussed. Also the need to assess the credibility of simplification of nonlinear,

coupled models describing rotorcraft dynamic, which are frequently used for estimating

the effective model parameters, is highlighted.

Selected time domain methods of identification such as least squares method together

with its selected varieties and Kalman filtering with its extensions are described.

The electric T-Rex 600 unmanned helicopter model is chosen as an exemplary rotorcraft object,

which model parameters are identified. The identification is carried out for hovering and rotation

around a vertical axis with different angular velocities. Stationary linear model of T-Rex 600 is

identified in the frequency domain.
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REALizACjA PRób W LOCiE W CELU WYPRACOWANiA
NOWYCh TEChNik STARTóW i LądOWAń W OgRANiCzONEj

PRzESTRzENi NA śmigłOWCU W-3A SOkół

ErWIN ChołożyńSkI

PZL Świdnik

Streszczenie
Sukcesywnie zwiększająca się grupa użytkowników śmigłowca W-3A oraz gwałtowny wzrost

wykorzystania śmigłowców w aglomeracjach miejskich jak i w obszarach o ograniczonej
przestrzeni do startów i lądowań wymaga od producentów śmigłowców wypracowania nowych
technik z zapewnieniem pełnego bezpieczeństwa lotu.

Potwierdzenie możliwości wykonania nowych technik startów i lądowań w ograniczonej
przestrzeni na śmigłowcu W-3A przeprowadzono podczas prób w locie, które wykonał Wydział
Prób w Locie PZL Świdnik w ramach projektu badawczego prowadzonego przez Instytut
Lotnictwa.

Podczas prób należało:
• Ocenić wielkość strefy występowania pierścienia wirowego oraz możliwości pilotażowe śmi-

głowca w tym stanie.
• Zminimalizować strefy H-V.
• Określić możliwości wznoszenia w locie jednosilnikowym.
• Określić minimalną przestrzeń do startów i lądowań w zależności od ciężaru śmigłowca jak

i wysokości otaczających przeszkód.
Niniejszy referat przedstawia sposób w jaki przeprowadzono próby w locie od momentu przy-

gotowania śmigłowca do prób, poprzez ich realizację, a kończąc na wypracowaniu procedur
startów i lądowań do Instrukcji Użytkowania w Locie i ich weryfikacji przez przedstawicieli
EASA.

1. PrZyGoToWANIE ŚMIGłoWCA

Przed przystąpieniem do wykonywania prób śmigłowiec W-3A został wyposażony
w wybrany zgodnie z Programem Prób zestaw czujników pomiarowych umożliwiających razem
z aparaturą pomiarową ACrA kAM-500 rejestrację kluczowych dla próby parametrów lotu.
Zabudowano również system GPS o częstotliwości próbkowania 5 hz wraz z anteną do
dokładnej rejestracji trajektorii lotu oraz położenia śmigłowca względem ziemi. Do określenia
zerowej prędkości względem otaczającego powietrza, śmigłowiec wyposażono w specjalny
wskaźnik przed przednią szybą śmigłowca.



rys. 1. Aparatura pomiarowo-rejestrująca ACrA kAM-500

rys. 2. Specjalny wskaźnik zamontowany przed przednią szybą służący do utrzymywania
prędkości bliskiej zeru względem otaczającego powietrza

2. BADANIE PIErŚCIENIA WIroWEGo

Nowe techniki startów i lądowań w dużej mierze opierały się na lotach z małą prędkością
i z opadaniem zbliżonym do pionowego, a więc w warunkach sprzyjających powstaniu
pierścienia wirowego. Istotne więc było poznanie strefy występowania pierścienia wirowego
oraz możliwości pilotażowe śmigłowca Sokół w tym stanie.

Próby badania zjawiska pierścienia wirowego przeprowadzane były na bezpiecznej
wysokości H = 1000 m z ciężarem śmigłowca G = 5800 kg z prędkością 30, 20 kts oraz w zawi-
sie dla coraz to większych prędkości opadania. Na podstawie przeprowadzonych prób stwier-
dzono, że w zakresie prędkości 15÷20 kts i opadaniu w = -6 m/s występują jedynie
podwyższone poziomy drgań na śmigłowcu bez pogorszenia sterowności, natomiast dla
prędkości bliskich zeru (+10 do -5 km/h) i opadaniu już od w = -4 m/s obserwowano zjawisko
pierścienia wirowego lecz łatwo z niego wychodzono poprzez rozpędzenie śmigłowca.

26 ErWIN ChołożyńSkI



3. MINIMAlIZACjA STrEF h-V

kolejnym punktem niezbędnym do wypracowania nowych technik była minimalizacja strefy
h-V po awarii jednego z silników. Próbę przeprowadzono dla różnych ciężarów śmigłowca dla
wybranych punktów z dotychczasowej strefy h-V łącznie z zawisem. Na podstawie wyników
z prób stwierdzono, że możliwe jest wykonanie bezpiecznego lądowania po awarii silnika
z dowolnej wysokości zawisu dla śmigłowca o ciężarze G = 5800 kg, nawet po uwzględnieniu
1 sek opóźnienia reakcji pilota.

rys. 3. Zależność mocy niezbędnej od prędkości opadania dla zawisu i małych prędkości

4. oSIąGI W loCIE jEDNoSIlNIkoWyM

Przeprowadzono również próbę określenia biegunowej prędkości w locie jednosilnikowym,
dzięki której stwierdzono, że prędkość lotu przy której śmigłowiec osiąga dodatnie wznosze-
nie (+0,5 m/s) wynosi ok. VTAS = 20 kts. Natomiast dla prędkości najlepszego wznoszenia
VTAS = 60 kts prędkość wznoszenia w locie jednosilnikowym z mocą nadzwyczajną i ciężarem
G = 5800 kg wynosi w = 4,5 m/s.

Ze względu na ograniczenia prędkościomierza w zakresie bardzo małych prędkości, jako
bezpieczną prędkość podczas startu (VTOSS) przyjęto VTOSS = 30 kts, dla której wznoszenie
w warunkach przeprowadzanej próby wynosiło w = 2,5 m/s.

5. okrEŚlENIE MINIMAlNEj PrZESTrZENI Do STArTóW I ląDoWAń

Celem do którego dążono podczas powyższych prób było stworzenie takiej techniki startów
i lądowań, która pozwoli zminimalizować niezbędną przestrzeń do startu wykorzystując pełne
możliwości śmigłowca W-3A Sokół. Badania należało przeprowadzić tak, aby wypracowane
techniki startów i lądowań zapewniały bezpieczeństwo lotu w każdym punkcie trajektorii lotu
i były jednocześnie zgodne wymaganiami przepisów lotniczych.

Pierwszym etapem prób było sprawdzenie możliwości wykonania startu przerwanego i kon-
tynuowanego na bezpiecznej wysokości (H = 1000 m). Profil startu wyglądał tak, że z ustalonego
zawisu (na podstawie wskaźnika zamocowanego przed szybą pilota) pilot rozpoczynał
wznoszenie z delikatnym przemieszczeniem do tyłu. W ustalonym locie wznoszącym II pilot
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wywoływał awarię silnika przemieszczając dźwignie DrP w położenie „MGZ”. Pilot po
zauważeniu awarii starał się utrzymywać obroty wirnika NR = 95 % i jednocześnie rozpoczynał
rozpędzanie. Podczas tych prób wstępnie oszacowano straty wysokości po awarii silnika. Strata
wysokości w dużej mierze zależą od stanu w jakim wystąpi awaria, jeżeli awaria występuje
w locie do tyłu to strata wysokości jest niemal dwukrotnie większa niż podczas rozpędzania
śmigłowca. Wiąże się to z czasem potrzebnym na zmianę kąta pochylenia śmigłowca do lotu do
przodu.

kolejnym etapem prób już przy ziemi było sprawdzenie procedur awaryjnych podczas startu.
Awarie symulowano na wstępnej trajektorii startu normalnego podczas wznoszenia pio-
nowego oraz podczas wznoszenia z przemieszczeniem do tyłu a także podczas rozpędzania tuż
za punktem TDP.

Na rysunkach 4 i 5 przedstawiono przykładowe trajektorie lotu po awarii silnika podczas
startu przerwanego (pilot po zauważeniu awarii ląduje na lądowisku z którego rozpoczynał
start) oraz startu kontynuowanego (pilot kontynuuje start wykorzystując moc 2,5 oEI).

rys. 4. Trajektoria startu przerwanego po awarii silnika na wysokości punktu TDP

rys. 5. Trajektoria startu kontynuowanego po awarii silnika tuż za punktem TDP

Po wykonaniu wielu startów z imitacją awarii silnika z różnymi ciężarami śmigłowca, a także
przy założeniu, że lądowisko otoczone jest przeszkodami do 15 m, wypracowano technikę
startu pionowego wg poniższej procedury:
1) zawis 1-2 m;
2) pionowe wznoszenie do h = 15 m ze wznoszeniem 1-2 m/s;
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3) „kolanko”, czyli rozpoczęcie cofania ze wznoszeniem aż do TDP;
4) po osiągnięciu TDP rozpędzanie śmigłowca do VIAS = 70 kts z użyciem mocy startowej

i pochyleniem kadłuba 10o;
5) ustalone wznoszenie na mocy maksymalnej ciągłej z prędkością VY = 70 kts.

Analizując zapisy z prób określono również minimalne wymiary lądowisk potrzebne do
wykonania takich operacji.

ostatnim etapem było wypracowanie techniki podczas lądowania. Analogicznie jak dla
startów na przewidywanej trajektorii lądowania normalnego, inicjowano awarię jednego z sil-
ników przed jak i za punktem lDP. jeżeli awaria wystąpiła przed punktem lDP pilot przerywał
lądowanie i rozpoczynał wnoszenie z użyciem mocy 2,5 oEI (lądowanie przerwane). jeżeli
awaria wystąpiła za lDP pilot kontynuował lądowanie jednosilnikowe (lądowanie kontynu-
owane).

rys. 6 Trajektoria lądowania przerwanego, awaria silnika przed lDP

rys.7. Trajektoria lądowania kontynuowanego, awaria na 15 m, lądowisko
otoczone przeszkodami 15 m

Na podstawie zrealizowanych lądowań przerwanych i kontynuowanych wypracowano
technikę pilotażu podczas lądowania normalnego wg poniższej procedury:
1) ustalone opadanie z prędkością VIAS = 30 kts i prędkością opadania 2-3 m/s;
2) od wysokości 50-40 m należy rozpocząć hamowanie tak aby nad początkiem lądowiska na

wysokości h = 15 m mieć prędkość ok. 15 kts (względem ziemi);
3) przejść do stromego opadania aż do przyziemienia.

Powstałe techniki startu i lądowania zostały zweryfikowane w locie i zaakceptowane przez
przedstawicieli EASA, potwierdzając zgodność z przepisami lotniczymi FAr29 i CS29.

29rEAlIZACjA PróB W loCIE W CElu WyPrACoWANIA NoWyCh TEChNIk STArTóW I ląDoWAń...



ErWIN ChołożyńSkI

imPLEmENTATiON Of fLighT TESTS iN ORdER TO dEvELOP
NEW fLighT TEChNiqUES fOR TAkEOffS ANd LANdiNgS

iN A LimiTEd SPACE fOR hELiCOPTER W-3A SOkOL

Abstract
Gradually increasing group of users the W-3A helicopter and a rapid increase in the use of helicopters

in urban areas with limited space for takeoffs and landings requires from helicopter manufacturers
to develop new piloting techniques which ensure the complete safety of flight.

Confirmation of the feasibility of new techniques for takeoffs and landings in the limited space
on the helicopter W-3A was carried out during the flight tests which are made by PZL  Flight Test
Division in the framework of a research project conducted by the Institute of Aviation.

During the trial carried out:
• Assess the size range of a vortex ring and the maneuverability of a helicopter in this state.
• Minimize the danger area of H-V.
• Determine the possibility OEI flight.
• Determine the minimum space for takeoffs and landings, depending on the weight of the helicopter

and height of surrounding obstacles.
This presentation shows how flight tests were conducted since the preparation of a helicopter

to trials, through their implementation, and ending on the development of procedures for takeoffs
and landings to the Flight Manual and their verification by representatives of the EASA.
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ANALizA mOżLiWOśCi zWiękSzENiA PRędkOśCi
PRzELOTOWEj i zmNiEjSzENiA POziOmU

hAłASU WiATRAkOWCA

SłaWomIr CIeślak

Instytut Lotnictwa

Streszczenie

Praca zawiera wstępną analizę możliwości zwiększenia prędkości przelotowej wiatrakowca

oraz redukcji emisji hałasu. Wykonano obliczenia numeryczne mające na celu sprawdzenie, czy

możliwa jest autorotacyjna praca wirnika nośnego przy stosunkowo wysokiej wartości względnej

prędkości lotu (μ).

1. WproWadzeNIe

powszechnie produkowane i użytkowane na świecie wiatrakowce są zazwyczaj maszynami
prostymi w konstrukcji, łatwymi w obsłudze oraz niedrogimi zarówno w procesie wytwarza-
nia jak i eksploatacji. Jednocześnie nie zaskakują swoimi możliwościami manewrowymi, a także
nadzwyczajnymi osiągami.

Współczesne kierunki rozwoju tego typu wiropłatów narzucają jednak konieczność projek-
towania wiatrakowców, dorównujących swoimi lotnymi możliwościami nawet nowoczesnym
śmigłowcom, a jednocześnie będących ekonomicznymi i szybkimi środkami transportu dale-
kiego zasięgu.

zwiększenie prędkości lotu autożyra może jednak spowodować wzrost emisji hałasu, szcze-
gólnie wywołanego dużą wartością liczby macha przy opływie końcówki łopaty nacierającej.
zjawisko to byłoby z pewnością dokuczliwe dla mieszkańców terenów, w pobliżu których wiat-
rakowce te mogłyby być użytkowane. dlatego rozważa się loty z prędkością obrotową wirnika
nośnego zmniejszoną w stosunku do wartości nominalnych obrotów, przy których zwykle użyt-
kowane są wiropłaty. Należy jednak sprawdzić możliwości uzyskania zjawiska autorotacji na
wolno obracającym się wirniku wiatrakowca poruszającego się ze stosunkowo dużą, jak dla
wiropłatów, prędkością lotu.

W niniejszej pracy dokonano analizy możliwości zwiększenia prędkości lotu z jednoczesnym
zmniejszeniem poziomu emitowanego hałasu wiatrakowca wyposażonego w trójłopatowy wir-
nik nośny zaadaptowany od niewielkiego śmigłowca klasy lekkiej.



2. daNe WeJśCIoWe I założeNIa do oblICzeń

W analizach przedstawionych w pracy zakłada się, że prędkość łopaty nacierającej nie może
przekraczać wartości 0,75 macha przy prędkości lotu równej 500 km/h. prędkość kątową wir-
nika nośnego przy takich warunkach określa się wyrażeniem:

, (1)

gdzie:
Mak – liczba macha końca łopaty nacierającej,
ad – prędkość dźwięku,
V – prędkość lotu [m/s],
R – promień wirnika nośnego [m].

Natomiast współczynnik prędkości (względna bezwymiarowa prędkość lotu):

. (2)

zestawienie podstawowych danych wiatrakowca oraz parametrów lotu obliczonych według
powyższych zależności przedstawia tabela 1.

Tabela 1. podstawowe dane oraz parametry lotu omawianego autożyra

3. zaSToSoWaNIe Skrzydła pomoCNICzego

Wirnik obracający się z mniejszą prędkością, zgodnie z zależnością 5 zdolny jest do wyge-
nerowania mniejszej siły nośnej niż przy nominalnej prędkości obrotowej. konieczne może się
okazać zabudowanie dodatkowo skrzydła pomocniczego odciążającego rotor przy wysokiej
prędkości postępowej. zakłada się, że taki element nośny wytwarzałby nawet do 70% składo-
wej siły potrzebnej na zrównoważenie ciężaru autożyra.

4. ograNICzeNIe emISJI hałaSu

dla oceny wpływu zmniejszenia prędkości obrotowej wirnika nośnego na ograniczenie emisji
hałasu dokonano obliczeń jego poziomu w [db] na podstawie wzorów zawartych w [4], opra-
cowanych przez dawidson’a i hargest’a (wzór 3) oraz Stuckey’a i goddard’a (wzór 4).
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, (3) zgodnie z [4]

, (4) zgodnie z [4]

gdzie:
Ω – prędkość kątowa wirnika,
Ab – powierzchnia łopat wirnika,

CT – współczynnik ciągu: , (5) zgodnie z [4]

σ – wypełnienie tarczy wirnika.

W tabeli 2 przedstawiono porównanie wyników obliczeń hałasu wolno obracającego się wir-
nika (Ω = 31 rad/s) oraz pracującego w zakresie obrotów nominalnych Ωnom = 50 rad/s. obli-
czenia wykonane zostały w trzech wariantach wartości siły ciągu wirnika:
• całkowite zrównoważenie masy wiatrakowca przez wirnik,
• wirnik równoważy 70% ciężaru wiatrakowca (30% przejmuje skrzydło),
• wirnik równoważy 30% ciężaru wiatrakowca (70% przejmuje skrzydło).

Tabela 2. porównanie wyników obliczeń hałasu dwiema metodami dla dwóch wartości
prędkości obrotowej wirnika nośnego i trzech wartości siły ciągu

obydwa przedstawione wzory dają zbliżone wyniki. zauważalne jest potwierdzenie tezy, iż
zmniejszenie prędkości obrotowej wirnika nośnego powoduje obniżenie poziomu hałasu. przy
jednoczesnym zmniejszeniu wymaganej siły ciągu wytwarzanej przez wirnik, dla przyjętych
danych otrzymuje się redukcję poziomu hałasu aż o 14 db.

drugim istotnym źródłem hałasu wiatrakowca jest niewątpliwie śmigło wytwarzające ciąg
poziomy, nadające możliwość ruchu postępowego. podobnie jak dla wirników nośnych sku-
tecznym sposobem wyciszenia tego elementu jest zmniejszenie prędkości końców łopat. bez-
pośrednią realizacją tego zagadnienia może być zwiększenie ich ilości. zgodnie z [3] taki zabieg
przynosi pozytywne efekty w przypadku śmigła ogonowego śmigłowców. dodatkową korzyścią
zastosowania wielołopatowego  pędnika w wiatrakowcu (np. 8 łopat) umożliwi jednocześnie
uzyskanie odpowiednio wysokiej wartości siły ciągu, niezbędnej do pokonania oporów aero-
dynamicznych statku powietrznego przy zakładanej prędkości lotu rzędu 500 km/h.
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5. aNalIza loTu auToroTaCyJNego z dużą prędkośCIą poSTępoWą

5.1. metoda i narzędzie obliczeniowe
dla sprawdzenia możliwości wykonania lotu autorotacyjnego przy dużych prędkościach po-

stępowych dokonano obliczeń numerycznych. Jako narzędzie robocze posłużył opracowany
w Instytucie lotnictwa program komputerowy służący do obliczania obciążeń wirnika no-
śnego  – obCWN. danymi wejściowymi były parametry konstrukcyjne „wirtualnego autożyra”
z trójłopatowym wirnikiem nośnym.

5.2. zakres obliczeń
obliczenia zostały podzielone na trzy grupy ze względu na wielkość odciążenia wirnika no-

śnego przez skrzydło pomocnicze (jak dla obliczeń hałasu):
• brak odciążenia – wirnik wytwarza całkowitą siłę nośną potrzebną do zrównoważenia cię-

żaru wiatrakowca w locie poziomym,
• odciążenie wirnika w 30% – wirnik wytwarza 70% siły nośnej potrzebnej do zrównoważe-

nia ciężaru wiatrakowca w locie poziomym,
• odciążenie wirnika w 70% – wirnik wytwarza 30% siły nośnej potrzebnej do zrównoważe-

nia ciężaru wiatrakowca w locie poziomym.
W praktyce odciążenie wirnika zostało zrealizowane przez wprowadzenie do programu

mniejszej wartości ciężaru wiatrakowca.

5.3. dane sterowania i kryteria oceny wyników
poszczególne warianty autorotacyjnego lotu poziomego zadawane są przez zmiany para-

metrów sterowania: alFW (kąt pochylenia wału wirnika), FIo (skok ogólny łopat), TeTay (po-
chylenie tarczy sterującej). kombinacje tych wielkości muszą być dobrane w taki sposób, aby
uzyskać zbliżoną do zera moc na wale wirnika nośnego. zaistnienie takiej sytuacji będzie ozna-
czało, że na rotor nie jest podawana moc z silnika, a równocześnie wirnik nie przekazuje mocy
do układu napędowego – cała energia przejęta przez łopaty od strug opływającego je powie-
trza przy wykorzystaniu zjawiska autorotacji jest użytkowana na pracę wirnika nośnego: wy-
tworzenie ciągu i pokonanie oporów.

zgodnie z powyższymi założeniami dla lotu poziomego, siła Tzo (składowa ciągu w ukła-
dzie związanym z ziemią) musi równoważyć ciężar wiatrakowca przy poszczególnych warian-
tach obliczeniowych (100% masy, 70% masy i 30% masy wiatrakowca).

optymalna wartość siły TXo (składowa oporu z układzie związanym z ziemią) musi być moż-
liwie najmniejsza przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych dla pożądanych
stanów lotu.

Warunkiem wprowadzenia wirnika w stan autorotacji jest uzyskanie na pewnych segmen-
tach łopaty siły aerodynamicznej (wypadkowej siły nośnej i oporu profilowego), której rzut na
płaszczyznę obrotów będzie skierowany zgodnie z kierunkiem obracającej się łopaty. będzie to
siła pozwalająca utrzymać obroty wirnika nośnego, bez konieczności dostarczania mocy z sil-
nika. Wystąpienie takiej sytuacji uwarunkowane jest wartością kąta natarcia elementu łopaty,
który z kolei zależy od zmiennych sterowania, azymutu i prędkości lotu. elementarny przykład
powstawania takiego zjawiska zobrazowany na przekroju łopaty przedstawia rysunek 1.

program obCWN umożliwia obliczenie siły działającej w płaszczyźnie obrotów (TyI) wzdłuż
całej długości łopaty w pełnym zakresie azymutu. przykładowy wykres takiego rozkładu
wzdłuż promienia przedstawia rysunek 2.
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rys. 1. przykład mechanizmu powstawania zjawiska autorotacji, zgodnie z [1]

rys. 2. przykładowy rozkład siły działającej na łopatę w płaszczyźnie obrotów
wzdłuż promienia łopaty podczas autorotacji, zgodnie z [2]

Na wykresie (rys. 2) widać, że obszar a, zwany obszarem śmigła, jest strefą hamującą obroty
wirnika, gdyż siła TyI ma zwrot przeciwny do kierunku ruchu łopaty. punkt b jest punktem
równowagi o zerowej składowej siły działającej w płaszczyźnie wirnika. Strefa C jest obszarem
napędowym (autorotacji), ponieważ siła TyI powoduje przyspieszanie prędkości obrotowej
wirnika. W punkcie d występuje podobna sytuacja jak w punkcie b. analizując rozkłady war-
tości siły TyI wzdłuż promienia łopaty znajdującej się na kolejnych azymutach w czasie jed-
nego obrotu można wykreślić wykres powierzchniowy przedstawiający podział dysku wirnika
na charakterystyczne obszary pracy, zdeterminowane wystąpieniem dodatniej lub ujemnej siły
działającej na łopatę w płaszczyźnie obrotu. Teoretyczny diagram przedstawiający taki podział
dla poziomego, autorotacyjnego lotu typowego wiatrakowca pokazuje rysunek 3.

rys. 3. podział dysku wirnika na obszary charakterystyczne podczas lotu autorotacyjnego
ze składową prędkości postępowej (zgodnie z [1])
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5.4. Wyniki obliczeń dla lotu z dużą prędkością postępową
przy użyciu programu obCWN wyznaczono kilka przypadków lotu autorotacyjnego z war-

tością względnej prędkości lotu μ = 1,2 przy prędkości postępowej V = 500 km/h. bliską zeru
moc na wale udało się uzyskać zarówno dla wirnika w pełni dociążonego masą wiatrakowca jak
i odciążonego przez skrzydło pomocnicze w 30% oraz 70% wartości ciężaru statku powietrz-
nego. W tabeli 3 przedstawiono nastawy zmiennych sterowania oraz wartości otrzymanych
wielkości obciążeń wirnika poddanych ocenie przy analizie wyników dla trzech wybranych
stanów lotu.

Tabela 3. dane sterowania i wyniki podstawowych obciążeń wirnika w przykładowych
stanach lotu autorotacyjnego (V = 500 km/h)

dla przedstawionych stanów poziomego lotu autorotacyjnego dokonano analizy rozkładu
siły działającej na łopatę w płaszczyźnie obrotów wzdłuż promienia i w zależności od azymutu.
Wykreślono „mapki” przedstawiające dodatnie i ujemne wartości siły TyI na powierzchni tar-
czy wirnika nośnego.  Jako że docelowym założeniem koncepcji nowoczesnego autożyra jest
uzyskanie jak największego odciążenia wirnika przez skrzydło pomocnicze przy dużych pręd-
kościach lotu, w niniejszym opracowaniu poddaje się ocenie rozkład siły TyI dla lotu z ciągiem
wirnika o wartości 30% ciężaru wiatrakowca. powierzchniowy wykres obszarów hamujących
i napędzających rotor przedstawiony jest na rysunku 4.

rys. 4. rozkład obszarów siły hamującej i napędzającej wirnik nośny

Na powyższym wykresie (rys.4) kolorem zielonym zaznaczono obszary dysku wirnika, gdzie
występują dodatnie siły działające na łopatę w płaszczyźnie jej obrotu, kolorem pomarańczo-
wym natomiast – obszary siły ujemnej.
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Na powierzchniowej „mapce” (rys. 4) widać analogię do wykresu (rys. 2), na którym przed-
stawiono przykładowy rozkład siły działającej na łopatę w płaszczyźnie obrotów dla wybra-
nego azymutu podczas lotu autorotacyjnego.

W pobliżu końców łopat uwidacznia się strefa hamowania obrotów, która jest spowodowana
wystąpieniem tzw. obszaru śmigła, a także możliwością nakładania się strefy strat brzegowych.
ujemna siła działająca na łopaty w płaszczyźnie obrotu występuje także przy nasadzie łopaty,
gdzie tworzy się obszar oderwania łączący się ze strefą opływu odwrotnego w pobliżu azy-
mutu 270°. W centralnej części łopaty zaznacza się obszar napędzania wirnika (pole koloru
zielonego) będący strefą autorotacyjnej pracy wirnika, odpowiedzialną za utrzymanie jego
prędkości obrotowej.

6. podSumoWaNIe

Na podstawie rozważań przedstawionych w niniejszej pracy, można wywnioskować, że chcąc
uzyskać wysokie prędkości przelotowe autożyra, a jednocześnie niski poziom hałasu, wyma-
gane będzie obniżenie prędkości końców łopat, a więc spowolnienie prędkości obrotowej wir-
nika. Skutkiem tego będą przeloty ze stosunkowo wysoką wartością współczynnika prędkości μ.

Numeryczne obliczenia wykonane za pomocą programu komputerowego do oceny obciążeń
wirnika nośnego obCWN wykazują, że możliwe są loty wiatrakowca z dużą prędkością postę-
pową rzędu 500 km/h. zarówno dla wiropłata o masie 798 kg jak i odciążonego przez skrzydło
pomocnicze wirnika nośnego utrzymuje się stan autorotacji przy odpowiednio zadanych pa-
rametrach sterowania.

dla wszystkich uzyskanych stanów lotu moc na wale jest równa lub bliska zeru, co świadczy,
że wirnik nie pobiera mocy z silnika, a także nie przekazuje jej na układ napędowy. oznacza to,
że cała energia pobrana ze strumienia powietrza jest wykorzystana do utrzymania lotu.
zakłada się, że przy sile Tzo zbliżonej wartością do ciężaru autożyra obiekt będzie poru-
szał się poziomo.

Istnieje zauważalna zależność siły oporu wirnika TXo od zadanych parametrów sterowania.
obserwacja zmiany tej wielkości pozwala stwierdzić, iż korzystniejsze są przeloty z małymi
nastawieniami kąta ustawienia wału alFW. Taka konfiguracja pozwala na uzyskanie niskich
wartości oporów wirnika nośnego.

analiza siły działającej na łopatę w płaszczyźnie obrotów TyI dla poszczególnych azymutów
umożliwiła wykreślenie rozkładu obszarów hamujących oraz napędzających wirnik. Im więk-
sze są strefy dodatnich wartości siły działających w płaszczyźnie obrotu, tym lepszy jakościowo
jest lot autorotacyjny. Na mapkach rozkładu widać podobieństwo do teoretycznych założeń
(rys. 3). świadczy to o prawidłowości przebiegu zjawiska autorotacji.
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SłaWomIr CIeślak

ANALYSiS Of ThE POSSibiLiTY Of iNCREASiNg CRUiSE
SPEEd ANd REdUCE AUTOgiRO’S NOiSE

Abstract

The article contains a preliminary analysis of the possibility of increasing autogiro cruise speed

and noise reduction. Numerical calculations were performed which aim were to verify if rotor

autorotation operation is possible at a comparatively high value of the relative speed of flight (μ).
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ANALizA WPłYWU CzYNNikóW kONSTRUkCYjNYCh ORAz
PARAmETRóW STEROWANiA NA CzAS TRWANiA i WYSOkOść

bEzROzbiEgOWEgO STARTU WiATRAkOWCA

SłaWomIr CIeślak
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Streszczenie

W pracy zaprezentowano porównanie wyników obliczeń parametrów bezrozbiegowego startu

wiatrakowca dla kilku wariantów zastosowanego wirnika nośnego przy niezmiennej masie star-

towej statku powietrznego. Zbadano wpływ średnicy wirnika, jego momentu bezwładności,

prędkości prerotacji a także sposobu sterowania kątem skoku ogólnego łopat na efektywność

omawianego manewru. Oceniono głównie wysokość wyskoku a także czas jej osiągnięcia od chwili

rozprzęgnięcia układu przeniesienia napędu na wirnik nośny.

1. WProWaDZeNIe

możliwość wykonania bezrozbiegowego startu pozwala na użytkowanie wiatrakowców
niezależnie od sieci infrastruktury lotniskowej, szczególnie w trudnodostępnym obszarze zabu-
dowanym a także przy występowaniu naturalnych przeszkód ukształtowania terenu. Posia-
danie tej cechy czyni statki powietrzne uniwersalnymi środkami transportu oraz
konkurencyjnymi w swojej dziedzinie.

Bezrozbiegowy start („jump-start”) jest metodą szybkiego poderwania wiatrakowca
z powierzchni lądowiska, różniącą się od typowego manewru śmigłowcowego, lecz dającą
podobny efekt. W śmigłowcach odbywa się ciągła transmisja mocy z silnika, przez przekładnię,
na wirnik nośny. Wiatrakowiec natomiast wykorzystuje akumulator energii kinetycznej ruchu
obrotowego, jakim jest inercyjny układ wirnika. energia ta zostaje zgromadzona tuż przed
startem przez wykorzystanie sprzężenia z silnikiem, zazwyczaj poprzez prostą przekładnię
pasową.

manewr startu bezrozbiegowego można podzielić na cztery umowne etapy.
W pierwszej fazie następuje prerotacja, czyli zwiększanie prędkości obrotowej wirnika

nośnego. Podczas tego etapu wirnik nośny sprzężony jest mechanicznie z silnikiem a także ze
śmigłem, które zwiększa swój ciąg w miarę nabierania wyższych obrotów. Podwozie wia-
trakowca zostaje zahamowane w celu zrównoważenia momentu reakcyjnego pochodzącego
od wirnika oraz siły ciągu śmigła. kąt nastawienia łopat wirnika nośnego ustawiony jest na
wartość bliską zeru, odpowiadającą minimalnemu oporowi profilowemu, bez wytwarzania siły
ciągu. Pozwala to na uzyskanie wysokich prędkości obrotowych, od których w drugiej potędze
uzależniona jest wartość gromadzonej energii kinetycznej.



W drugim stadium, kiedy prędkość obrotowa osiągnie możliwie najwyższą wartość (zwykle
około 0,74 ma na końcach łopat) następuje rozprzęgnięcie wirnika nośnego od układu
napędowego, gwałtowne ściągnięcie drążka skoku ogólnego i zwolnienie hamulców. Wia-
trakowiec rozpoczyna start.

Trzecia faza – wznoszenie przebiega przy wytracaniu prędkości obrotowej wirnika, a więc
spadku zakumulowanej w nim energii kinetycznej. Pilot musi kontrolować nastawienia skoku
ogólnego, a tym samym wartość ciągu, dobraną według założonej procedury startu. rośnie
osiągana przez obiekt wysokość, a w wyniku działania poziomego ciągu śmigła zwiększa się
prędkość lotu postępowego.

Podczas gdy wiatrakowiec znajdzie się w najwyższym punkcie wznoszenia zdetermi-
nowanym minimalną wartością prędkości kątowej następuje zakończenie procedury startu.
Wirnik nośny przy mniejszych obrotach nie jest w stanie wygenerować ciągu pozwalającego na
dalszy wzrost wysokości i w celu kontynuacji lotu autożyro musi poruszać się już z prędkością
postępową umożliwiającą rozwinięcie się zjawiska autorotacji.

2. CZYNNIkI WPłYWaJĄCe Na eFekTYWNośĆ STarTU

Wielkości fizyczne stanowiące o jakości bezrozbiegowego startu wiatrakowca będą zależeć
od wielu aspektów związanych zarówno z konstrukcją statku powietrznego oraz jej
ograniczeniami jak i z procedurą wykonania tego manewru. Na pierwszą grupę czynników, ta-
kich jak: maksymalny skok ogólny, średnica i moment bezwładności wirnika nośnego, do-
puszczalna prędkość końca łopat, masa startowa, moc silnika czy rodzaj śmigła decydujący
wpływ mają głównie konstruktorzy przy uwzględnieniu barier stawianych przez własności
aerodynamiczne oraz wytrzymałościowe elementów struktury. Druga grupa natomiast jest zde-
terminowana przez samego użytkownika, jego umiejętności pilotażowe i doświadczenie
z danym typem wiatrakowca. od pilota, bowiem zależy sposób i tempo sterowania skokiem
ogólnym łopat wirnika nośnego, łopat śmigła czy też samej jednostki napędowej.

Podział czynników wpływających na efektywność startu bezrozbiegowego przedstawia
schemat zamieszczony na rysunku 1.

rys. 1. Czynniki wpływające na efektywność startu bezrozbiegowego
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W pracy przeanalizowano wpływ czterech z wymienionych czynników, dotyczących jedynie
wirnika nośnego wiatrakowca, a mianowicie: średnicy, momentu bezwładności, prędkości pre-
rotacji oraz tempa sterowania skokiem ogólnym łopat.

ocena jakości startu polegać będzie na prześledzeniu parametrów opisujących stan wiatra-
kowca w danych interesujących chwilach czasowych. Z punktu widzenia mechaniki lotu można
tutaj rozpatrywać przemieszczenia liniowe (dystans wzdłuż linii horyzontu, wysokość wzno-
szenia) i ich pierwsze oraz drugie pochodne po czasie (prędkość lotu, prędkość wznoszenia,
przyspieszenie poziome oraz pionowe), prędkość obrotową wirnika nośnego i tempo jej
spadku, a także zależności energetyczne (kinetyczna energia układu wirującego, energia po-
tencjalna wysokości) oraz bilans mocy rozporządzalnej i niezbędnej.

Najważniejszymi jednak wynikowymi wielkościami fizycznymi, interesującymi potencjal-
nego użytkownika będzie wysokość wznoszenia „z” oraz czas jego trwania „t”. Te właśnie dwa
parametry są poddane ocenie w niniejszej pracy.

oczywiste jest, że wiatrakowiec podczas startu bezrozbiegowego powinien wznieść się moż-
liwie najwyżej, choćby ze względu na wystąpienie przeszkód w pobliżu lądowiska, np. zabu-
dowa, zalesienie, zmienne ukształtowanie terenu.

Czas trwania wznoszenia powinien być natomiast na tyle długi, aby wiatrakowiec był w sta-
nie rozpędzić się do minimalnej prędkości zapewniającej stały napływ powietrza na łopaty
wirnika nośnego, co jest niezbędne do zaistnienia na nim zjawiska autorotacji, utrzymania jego
obrotów i wytworzenie siły ciągu równoważącej ciężar w locie poziomym.

3. meToDYka I ZakreS oBlICZeŃ

Parametry startu bezrozbiegowego wiatrakowca wyznaczyć można za pomocą metody symu-
lacyjnej [3], [4], polegającej na obliczaniu poszczególnych wielkości zmieniających się w stałych,
określonych przedziałach czasowych. Bazując na teoretycznych wzorach z zakresu teorii stru-
mieniowej oraz mechaniki ogólnej z dużą dokładnością odtwarza się krok po kroku wartości
opisujące stan lotu autożyra w dowolnej chwili jego trwania.

Istotne w wykorzystanej metodyce są m.in. równania pozwalające obliczyć tempo spadku
prędkości obrotowej (1) oraz zależność pomiędzy ciągiem wirnika nośnego a skokiem ogól-
nym łopat (2):

, (1)

, (2)

gdzie:
ω – prędkość kątowa wirnika nośnego (WN),
PW – moc niezbędna WN,
I – masowy moment bezwładności WN względem osi obrotu,
T – ciąg WN,
θ0 – skok ogólny łopat WN,
tw3 i tw2 – współczynniki charakteryzujące geometrie łopaty,
λ0 – względny przepływ przez WN,
ρ – gęstość powietrza,
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R – promień WN,
a – gradient siły nośnej profilu łopaty,
kw – ilość łopat,
b – cięciwa łopaty.
W pracy wykonano analizy pozwalającej na porównanie startu z wyskokiem wiatrakowca

o stałej masie z trzema wariantami wirnika nośnego, zbudowanego z tych samych łopat.
Wyszczególniono tu cztery, opisane poniżej przypadki obliczeniowe.

1. Pierwszy wirnik nośny ma średnicę D = 8,8 m i moment bezwładności względem osi obrotu
I = 217 kgm2. Prędkość prerotacji wynosi n = 550,8 obr/min, co odpowiada około 0,74 ma na
końcu łopat.

2. średnica drugiego wirnika nośnego została powiększona do D = 9,4 m przez zastosowanie
dłuższych ramion głowicy, ale tych samych łopat jak poprzedni rotor. Jego moment
bezwładności z racji oddalenia od osi obrotu wzrósł do wartości I = 261 kgm2. Prędkość pre-
rotacji wynosi n = 515,7 obr/min (ok. 0,74 ma na końcu łopat).

3. W trzecim wirniku o średnicy D = 9,4 m umieszczono dodatkowe obciążniki na końcach
łopat, każdy o ciężarze md = 1 kg w celu zwiększenia masowego momentu bezwładności do
wartości I = 311 kgm2. Prędkość prerotacji wynosi n = 515,7 obr/min (ok. 0,74 ma na końcu
łopat).

4. W tym przypadku wirnik nośny jest identyczny jak w punkcie 3, jednak prerotacja odbywa
się z obniżoną prędkością wynoszącą n = 483,6 obr/min (ok. 0,70 ma na końcu łopat).

Głównym kryterium dla porównania wyników wymienionych przypadków obliczeniowych
będzie osiągnięcie przez wiatrakowiec minimalnej prędkości poziomego ustalonego lotu au-
torotacyjnego, która według [6] wynosi około 50 km/h dla wiatrakowca o masie startowej
600 kg przy skoku ogólnym łopat θ0 = 2°. Czas rozpędzenia statku powietrznego będzie zależał
od przyjętego modelu śmigła i wytwarzanego przez nie ciągu Ts. W pracy posłużono się mode-
lem [2], gdzie ciąg statyczny Ts wynosi 299 kG i maleje liniowo wraz z prędkością lotu osiągając
przy V = 50 km/h wartość Ts = 270 kG.

Dla tak przyjętego modelu śmigła wiatrakowiec osiągnie prędkość lotu poziomego Vxmin = 50 km/h
po czasie tmin = 3 s. Będzie to pierwsze kryterium oceny wyników.

Drugim kryterium poddanym analizie jest prędkość kątowa wirnika nośnego, która w czasie
wznoszenia nie może zmaleć poniżej wartości 33 rad/s dla wirnika o średnicy D = 9,4 m
(prędkość kątowa dla ustalonej autorotacji wg [1]) oraz odpowiadającej jej pod względem
zbliżonej prędkości końca łopat wielkości 35 rad/s dla mniejszego wirnika o średnicy D = 8,8 m.

aby start był uznany za prawidłowy muszą więc być jednocześnie spełnione warunki:
• czas wznoszenia t ≥ 3 s,
• po czasie t = 3 s prędkość kątowa wirnika ω ≥ 33 rad/s dla wirnika o średnicy D = 9,4 m oraz

ω ≥ 35 rad/s dla wirnika nośnego D = 8,8 m.
Zauważalny wpływ na wyniki obliczeń będzie miał sposób sterowania skokiem ogólnym

łopat wirnika nośnego. Założono model sterowania, w którym pilot w określonym tempie
(dθ0/dt) zwiększa skok ogólny od θ0 = –2° (wielkość dla zerowej siły nośnej profilu, zgodnie
z [5]) aż do osiągnięcia wartości θ0 = 10°. Następnie kąt taki utrzymywany jest na stałym
poziomie w ciągu 0,5 s, po czym skok ogólny zmniejsza się do przelotowej wartości θ0 = 2°
z takim samym tempem sterowania jak przy wzroście kąta θ0. Założono kilka wariantów
z następującym tempem sterowania dθ0/dt: 6 deg/s, 8 deg/s, 10 deg/s, 12 deg/s, 14 deg/s oraz
16 deg/s. Przykładowe, z wykorzystanych modeli sterowania skokiem ogólnym w czasie przed-
stawia wykres na rysunku 2.
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rys. 2. Przykładowe modele sterowania skokiem ogólnym w czasie (6 deg/s oraz 16 deg/s)

4. INTerPreTaCJa WYNIkóW

Dla porównania wyników obliczeń startu bezrozbiegowego zestawiono wykresy zależności
przemieszczenia pionowego „z” w funkcji czasu wznoszenia dla wcześniej wymienionych przy-
padków obliczeniowych od 1 do 4 przy najkorzystniejszym tempie sterowania – rysunek 3.

rys. 3. Porównanie wyników startu bezrozbiegowego dla przypadków obliczeniowych „1-4”

Z rysunku 2 wynika, że wiatrakowiec z wirnikiem nośnym o średnicy D = 8,8 m (przypadek
1) w czasie t = 3 s znajduje się na wysokości 6,41 m. Powiększenie tego samego wirnika nośnego
do średnicy D = 9,4 m (przypadek 2) pozwala na uzyskanie w tym samym czasie wysokości
8,11 m.

Poprzez dodatkowe dociążenie końców łopat wirnika o średnicy D = 9,4 m, a tym samym
zwiększenie masowego momentu bezwładności (przypadek 3), wiatrakowiec po czasie t = 3 s
osiąga wartość z = 9,8 m ciągle się wznosząc, aby po kolejnych 0,3 s znaleźć się na wysokości
maksymalnej równej 10,04 m. Tempo sterowania w tym manewrze wynosi 8 deg/s i jest to naj-
lepszy wynik otrzymany we wszystkich przedstawionych analizach.
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ogromny wpływ na wysokość wyskoku ma prędkość prerotacji wirnika nośnego. obliczenia
wykazały, że zmniejszenie tej wielkości z początkowej n = 515,7 obr/m do 483,6 obr/min
powoduje spadek wysokości wznoszenia o około 3 m (30%). Ważne jest więc, aby przekrój
łopaty był profilem, którego praca możliwa jest w zakresie prędkości zbliżonych do 0,75 ma.

W tabeli 1 sporządzono zestawienie porównawcze dla największych uzyskanych wysokości
wznoszenia po czasie t = 3 s w analizowanych przypadkach obliczeniowych.

Tabela 1. Wysokości wyskoku uzyskiwane po czasie t = 3 s dla poszczególnych
przypadków obliczeniowych

rysunek 4 zawiera wykresy wysokości wznoszenia w funkcji czasu przy różnych wariantach
tempa sterowania dla przykładowego przypadku obliczeniowego.

rys. 4. Wysokość wyskoku wiatrakowca w funkcji czasu wznoszenia dla obliczeniowego
przypadku „3” w zależności od tempa sterowania skokiem ogólnym łopat

analizując rysunek 4 można zauważyć, że ważną kwestią jest tempo sterowania skokiem
ogólnym łopat wirnika nośnego. Zbyt wolne ściąganie dźwigni kąta skoku ogólnego powoduje
bardzo późny wzrost ciągu, odwlekając oderwanie się wiatrakowca od podłoża. Zanim to
nastąpi, w wyniku oporów aerodynamicznych łopat znacznie spada prędkość obrotowa wirnika
nośnego, a tym samym zbyt wcześnie wytracana jest energia kinetyczna układu wirującego.
Skraca to znacznie czas i wysokość wyskoku. Przy najniższym (spośród zadanych) tempie
sterowania 6 deg/s jedynie w przypadku wirnika o zwiększonym masowym momencie
bezwładności wiatrakowiec przekroczył czas wznoszenia 3 s, pozwalający na uzyskanie mini-
malnej prędkości postępowej.

Zbyt szybkie zasterowanie skokiem ogólnym sprawia, że manewr jest bardziej dynamiczny,
wznoszenie odbywa się w krótszym czasie, ale szybko wytracana jest też prędkość obrotowa
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wirnika nośnego, przez co faza opadania zaczyna się wcześniej. W rezultacie przy tempie
sterowania 16 deg/s wiatrakowiec po czasie t = 3 s znajduje się niżej niż podczas startu
z szybkością zmiany skoku ogólnego 8 deg/s czy 10 deg/s. optymalnym tempem sterowania
jest 10 deg/s dla przypadków obliczeniowych 1, 2 i 4, natomiast 8 deg/s dla przypadku 3.

Na rysunkach 5 i 6 przedstawiono wykresy pozwalające prześledzić zmienność podsta-
wowych wielkości informujących o stanie lotu wiatrakowca w czasie manewru startu bezro-
zbiegowego dla przykładowego przypadku obliczeniowego.

rys. 5. Zmiany wartości prędkości kątowej wirnika nośnego oraz prędkości lotu w czasie
startu bezrozbiegowego – przypadek obliczeniowy „3”

rys. 6. Zmiany wartości skoku ogólnego łopat oraz wysokości i prędkości wznoszenia
wiatrakowca w czasie startu bezrozbiegowego – przypadek obliczeniowy „3”

5. PoDSUmoWaNIe

Wyniki obliczeń metodą symulacyjną pozwoliły na analizę wpływu parametrów sterowania
oraz czynników konstrukcyjnych na wysokość bezrozbiegowego startu wiatrakowca oraz czas
jego trwania.

W modelu symulacyjnym wykorzystanym do obliczeń analizuje się jedynie start z wytwo-
rzeniem siły ciągu przez wstępnie rozpędzony wirnik za pomocą układu napędowego.
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model nie uwzględnia pojawiania się zjawiska autorotacji, generującego cząstkowy ciąg już
przy mniejszych prędkościach napływu niż 50 km/h. Uwzględnienie tego faktu w obliczeniach
mogłoby nieznacznie wpłynąć na uzyskane wyniki.

mimo wszystko wykorzystany model symulacyjny może posłużyć do porównawczych analiz
optymalizacji techniki bezrozbiegowego startu oraz parametrów konstrukcyjnych wiatrakowca
I-28.
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Abstract

The article presents the results of comparison of autogiro’s jump start parameters calculation

methods for few variants of applied rotor with invariable take-off weight of the aircraft. The impact

of the rotor’s diameter, its moment of inertia, prerotation speed, as well as method of blade’s

general pitch steering on manoeuvre’s effectiveness were examined. The assessment contained

the height of climb and the time of its achievement, starting from the moment of uncoupling of the power

transmission system to rotor.
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Streszczenie

W artykule opisano system do pomiaru i rejestracji parametrów wiatrakowca. Szczegółowo

przedstawiono funkcje systemu oraz opisano zasadę pracy wybranych czujników pomiarowych.

Przedstawiono też wyniki wybranych badań laboratoryjnych systemu i badań na ruchomym obiek-

cie, samochodzie. Zamieszczono niektóre z zarejestrowanych przebiegów. Dotychczasowe pozy-

tywne wyniki badań pozwalają na wykonanie w następnym kroku badań na pokładzie

wiatrakowca.

1. WStĘP

loty na wiatrakowcu bardzo często wykonuje się na małych wysokościach i małych
prędkościach. Z reguły są to loty w strefach niebezpiecznych H-V, dla których bezpieczne
lądowanie w autorotacji nie jest możliwe [2]. Ze względów bezpieczeństwa w trakcie tych lotów
pilot jest zmuszony śledzić najbliższe otoczenie, a nie tablicę przyrządów. W związku z tym
powstała koncepcja stworzenia systemu, który z jednej strony mierzyłby na bieżąco krytyczne
parametry lotu wiatrakowca i rejestrowałby je na odpowiednim nośniku. a z drugiej strony w
oparciu o odpowiednie kryteria dałby na bieżąco ocenę bezpieczeństwa lotu. W przypadku
wystąpienia stanu obniżonego bezpieczeństwa system za pomocą sygnału akustycznego
ostrzegałby pilota przed zagrożeniem.

Niniejsza praca dotyczy wykonania pierwszej części zadania, w ramach, której wykonano
system pomiarowo-rejestrujący parametry lotu wiatrakowca. Parametry te mogłyby stanowić
podstawę do wyznaczenia kryterium bezpieczeństwa.

2. oPIS WykoNaNeGo SySteMU PoMIaroWo-reJeStrUJąceGo

Strukturę systemu pomiarowo rejestrujący przedstawiono na rys. 1. Jak widać system
złożony jest z czujników pomiarowych wielkości fizycznych, jednostki centralnej, urządzeń
wejścia/wyjścia, zewnętrznej pamięci i układu zasilania.



rys. 1. Schemat systemu pomiarowo-rejestrującego

W systemie wykorzystano różne czujniki pomiarowe oraz dla każdego z nich dobrano
odpowiednie częstotliwości próbkowania. Pierwowzorem wykonanego systemu był wykonany
układ pomiarowy do pomiarów i rejestracji parametrów śmigłowca [1]. Podstawowym układem
pomiarowym jest system orientacji wykorzystujący trzy giroskopy, trzy przyspieszeniomierze
oraz trzy czujniki temperatury giroskopów do kompensacji błędów temperaturowych (adIS).
częstotliwość tych pomiarów ustalono na 400 Hz. Z tym systemem współpracuje sonda ma-
gnetyczna, która dostarcza kurs magnetyczny, składowe wektora indukcji magnetycznej ziem-
skiego pola magnetycznego oraz zgrubne kąty pochylenia i przechylenia. częstotliwość tych
pomiarów wynosi 10 Hz. Następnym ważnym systemem jest odbiornik GPS, który dostarcza
dane o położeniu (trzy współrzędne), kącie drogi oraz trzech składowych prędkości względem
ziemi. częstotliwość dostępności tych danych wynosi 5 Hz. Mierzone są też wielkości ciśnienia
statycznego i całkowitego (rurka Prandtla i czujniki ciśnienia typu MeMS) z częstotliwością 10
Hz oraz prędkości względem powietrza w dowolnych punktach wiatrakowca (do 8 punktów
pomiarowych w zakresie ±20 m/s). Pomiary prędkości względem powietrza dokonywane są za
pomocą anemometrów wiatraczkowych [3]. do tego samego wejścia, co anemometry,
dołączono bezkontaktowe czujniki prędkości obrotowej wirnika i silnika napędowego. Poza
wymienionymi czujnikami istnieje możliwość dołączenia czterech sygnałów napięciowych do
czterech przetworników analog-cyfra. Wszystkie sygnały z czujników dochodzą do jednostki
centralnej, zbudowanej na module mini2440 firmy Samsung. Sterowanie pracą układu
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i zapisem danych odbywa się za pomocą dwuklawiszowej klawiatury, a wyświetlanie stanu
pracy systemy zorganizowano na trzech diodach led. Zapis mierzonych parametrów jest na
karcie pamięci typu Sd.

rys. 2 Widok układu pomiarowo-rejestrującego (bez obudowy)

Zasilanie systemu jest z oddzielnego akumulatora 12 V, pobór prądu na poziomie poniżej
0,5 a. Na rysunku 2 przedstawiono widok jednostki centralnej wraz z czujnikami ciśnienia
i inercjalnymi zabudowanymi w obudowie, a na rys. 3 widok zewnętrzny urządzenia.

rys. 3. Widok systemu pomiarowo-rejestrującego
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rys. 4. elementy systemu pomiarowo-rejestrującego

3. FUNkcJe SySteMU PoMIaroWo-reJeStrUJąceGo

opracowany system pomiarowo-rejestrujący parametrów lotu wiatrakowca realizować ma
następujące funkcje:
1. akwizycję danych z modułu czujników inercjalnych adIS 16355:

a. prędkości kątowych i przyspieszeń w trzech osiach z częstotliwością 400 Hz,
b. temperatur czujników (giroskopów) z częstotliwością 100 Hz;

2. akwizycję danych z modułu odbiornika nawigacji satelitarnej Garmin18 z częstotliwością 5 Hz:
a. czasu,
b. liczby satelitów w zasięgu,
c. długości i szerokości geograficznej oraz wysokości,
d. prędkości: wschodnią, północną, pionową oraz wypadkową w płaszczyźnie horyzontu,
e. kąta drogi;

3. akwizycję danych z sondy magnetycznej Honeywell HMc6343 z częstotliwością 10 Hz:
a. kursu magnetycznego,
b. pochylenia i przechylenia,
c. składowych pola magnetycznego w trzech osiach;

4. pomiar ciśnienia statycznego i dynamicznego z częstotliwością 100 Hz;
5. akwizycję wyników pomiaru prędkości powietrza z modułu anemometrów z częstotliwością

10 Hz (do 8 kanałów);
6. pomiar 4 wartości napięć z zakresy 0-3,3 V, z częstotliwością 100 Hz;
7. zapis danych z pkt. 1-6 do pliku tekstowego o następujących cechach:

a. format dat,
b. nazwa pliku nadawana automatycznie na podstawie czasu startu pomiaru:

rok-MIeSIąc-dZIeŃ GodZINa.MINUta.SekUNda.dat,
c. zapis do pliku numeru każdej próbki i czasu pobierania próbki,
d. zapis ilości pobranych próbek i objaśnienia pól,
e. zapis na karcie pamięci Sd;

8. automatyczne przenoszenie danych z pamięci Sd po podłączeniu do złącza USb zewnętrznej
pamięci;
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9. sterowanie urządzeniem za pomocą klawiatury dwuprzyciskowej;
10.wyświetlanie informacji o pracy urządzenia za pomocą 3 diod led:

a. sygnalizacja stanu spoczynku i stanu zbierania danych,
b. sygnalizacja błędu komunikacji z modułami,
c. sygnalizacja procesu kopiowania danych oraz braku miejsca na karcie pamięci.
Po podłączeniu zewnętrznych czujników oraz urządzenia sterującego (rys. 4) przeprowa-

dzono szereg badań i testów w celu wyeliminowania błędów, zarówno oprogramowania, jak
i sprzętu. Po zakończeniu badań osiągnięto stan zgodny z przedstawionymi na wstępie
założeniami.

4. oPIS WybraNycH cZUJNIkóW PoMIaroWycH SySteMU
PoMIaroWo-reJeStrUJąceGo

bezkontaktowe czujniki prędkości silnika i wirnika
Zaprojektowano i wykonano czujnik prędkości obrotowej silnika oraz czujnik pomiaru

prędkości obrotowej wirnika. czujniki są elektrycznie i mechanicznie odizolowane od badanych
elementów wiatrakowca, są bezkontaktowe.

Pomiar prędkości obrotowej silnika napędowego (rys. 5) wykorzystuje pole elektryczne
wytwarzane przez iskrowy układ zapłonowy silnika, indukowanie napięcia następuje w prze-
wodzie pomiarowym umieszczonym obok przewodu wysokiego napięcia układu zapłonowego.
Indukowany sygnał wprowadzany jest ekranowanym przewodem do układu pomiarowego,
gdzie jest kształtowany do postaci sygnału logicznego. Sygnał ten jest podawany na wejście do
procesora, który wylicza częstotliwość wirowania silnika napędowego. Wynik pomiaru wy-
stawiany jest w postaci cyfrowej zgodnie z protokołem rS232.

rys. 5. Idea bezkontaktowego czujnika prędkości obrotowej silnika o zapłonie iskrowym

Pomiar prędkości obrotowej wirnika (rys. 6 i 7) polega na wychwytywaniu i zliczaniu
w czasie zmian natężenia światła. Modulacja amplitudy strumienia świetlnego wywoływana
jest przysłonięciem tła świetlnego przez łopatę wirnika nośnego. Pomiar realizowany jest
przy pomocy dwóch układów F1 i F2 będących przetwornikami światło-napięcie. Jeden
z tych układów stanowi odniesienie zmierzonej ilości światła. różnica napięć przetworników
będąca następstwem przesłonięcia jednego układu, powoduje, że wyjście logiczne kom-
paratora przechodzi w stan wysoki. Sygnał ten jest podawany na wejście do procesora, który
wylicza częstotliwość wirowania wirnika nośnego i wystawia sygnał częstotliwości łączem
rS232.
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rys. 6. Idea bezkontaktowego czujnika prędkości obrotowej wirnika

rys. 7. Widok bezkontaktowego czujnika do pomiaru prędkości obrotowej wirnika

5. oProGraMoWaNIe SySteMU PoMIaroWo-reJeStrUJąceGo

oprogramowanie systemu pomiarowo-rejestrującego jest oparte na systemie operacyjnym
linux. Jest to wielozadaniowy systemem operacyjny ogólnego przeznaczenia, stosowany
zarówno w komputerach osobistych, serwerach, jak również w systemach wbudowanych. Jego
znamienitą cechą jest dostępność kodu źródłowego i liberalne licencjonowanie pozwalające na
przeprowadzanie dowolnych modyfikacji i korzystanie z systemu bez opłat również do celów
komercyjnych.

Zasadniczą trudnością podczas tworzenia oprogramowania, było uzyskanie odpowiedniej
charakterystyki czasowej. Głównym problemem było uzyskanie stałej częstotliwości 400 Hz
akwizycji z układu adIS. Ponieważ linux bez odpowiednich dodatków nie spełnia rygorów
czasu rzeczywistego, to wymaganą pracę układu zapewniło dopiero użycie rozszerzenia adeoS [4].

adeoS (adaptive domain environment for operating Systems) jest rozszerzeniem jądra
linuksa polegającym na dodaniu bloku przechwytującego przerwania sprzętowe, i decy-
dującym czy przekazać dane przerwanie do jądra, czy obsłużyć je natychmiast. W ten sposób
krytyczne przerwania mogą być obsłużone z minimalnym narzutem czasowym. W uzyskanym
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systemie czas od pojawienia się do obsługi przerwania jest ograniczony i ma praktycznie
charakter deterministyczny.

Schemat oprogramowania znajduje się na rysunku 8. W proponowanym systemie zrezy-
gnowano ze sterownika magistrali SPI dostępnego standardowo w linuksie i zastąpiono
własnym, korzystającym z rozszerzenia adeoS. W sterowniku tym, można wydzielić dwie za-
sadnicze części. Pierwsza z nich odpowiada za komunikację z układem adIS i synchronizację
czasu z zegarem sprzętowym 400 Hz. ten fragment sterownika jest uruchamiany w dokładnie
ustalonych odstępach czasu dzięki umieszczenia go w przestrzeni adeoS. danym odczytanym
z adIS-a jest nadawany „stempel czasowy”, a następnie są one buforowane w pozostałej części
sterownika umieszczonej w przestrzeni jądra. ta z kolei odpowiada za transfer danych do
przestrzeni użytkownika, gdzie wygórowane rygory czasowe nie występują, ponieważ
dokładny czas akwizycji został zapamiętany w „stemplach”.

rys. 8. Schemat oprogramowania

częstotliwość akwizycji z pozostałych urządzeń jest na tyle niska, że nie było potrzeby
stosowania rozszerzenia adeoS i komunikacja odbywa się z udziałem standardowych sterow-
ników dostarczonych wraz z jądrem.

6. WStĘPNe WyNIkI badaŃ UkładU PoMIaroWo-reJeStrUJąceGo

badania naziemne wykonanego systemu podzielono na dwie części. W pierwszej dokonano
prób w warunkach laboratoryjnych, polegających na wzorcowaniu poszczególnych czujników
oraz na sprawdzeniu działania całego systemu na stacjonarnym stoisku pomiarowym do
torowania łopat. część tych badań została przyjęta na podstawie wcześniejszych prac.

Następnie wykonano badania całego systemu pomiarowo-rejestrującego na poruszającym
się obiekcie. Jako obiekt badań wykorzystano samochód.

Wyniki badań laboratoryjnych
Poniżej przedstawiono wyniki badań czujników prędkości obrotowej silnika oraz czujnika

prędkości obrotowej wirnika.
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Na rys. 9 przedstawiono wynik skalowania czujnika prędkości kątowej silnika za pomocą
generatora wzorcowego. Wynik został pozytywnie zweryfikowany. częstotliwość podawana na
wejście czujnika odpowiadała zarejestrowanej w zbiorze wynikowym.

rys. 9. Wzorcowanie czujnika prędkości obrotowej silnika za pomocą generatora

Następnie wykonano rejestracje prędkości obrotowej silnika oraz wirnika na stanowisku do
torowania łopat wiatrakowca. W stanowisku tym silnik jest sztywno sprzężony z wirnikiem
poprzez przekładnię. Pomiar prędkości obrotowej silnika oraz pomiar prędkości wirowania
wirnika odbywał się opisanymi powyżej czujnikami.

Wynik zarejestrowany podczas próby przedstawiono na rys. 10. linia ciągła czerwona, przed-
stawia wykres prędkości obrotowej wirnika, a kropkowana, silnika. Jak widać wykres prędkości
wirnika jest jednoznaczny, przedstawia jedną linię. Za to wykres prędkości obrotowej silnika
tworzą trzy równoległe przebiegi. taka sytuacja podczas badań generatorem nie miała miejsca.
Wynika z tego, że postać tego wykresu jest pochodną cech szczególnych zastosowanego silnika,
w którym pojawiały się impulsy wielokrotne. kształt i charakter obu przebiegów jest zgodny.

rys. 10. Wykres prędkości obrotowej silnika i wirnika uzyskany podczas torowania

54 WItold dąbroWSkI, StaNISłaW PoPoWSkI, radoSłaW rybaNIec



Wyniki badań na obiekcie ruchomym (samochodzie)
Na samochodzie przeprowadzono kompleksowe badania całego systemu pomia-

rowo-rejestrującego. W sumie wykonano 16 pełnych rejestracji o czasie trwania ok. 20 minut
każda. W czasie każdej z prób rejestrowano wszystkie parametry, które w warunkach naziem-
nych dały się zmierzyć. Na rys. 11 przedstawiono sposób instalacji rurki spiętrzeniowej oraz
turbinki anemometru.

czas 20 minut ustalono, jako czas przeciętnego lotu próbnego wiatrakowca.

rys. 11. Sposób zamocowania rurki Prandtla i anemometru na samochodzie

Na rys.12 przedstawiono przykładowe wykresy prędkości kątowych względem osi x i z samo-
chodu. Maksymalne prędkości kątowe zaobserwowano względem osi z. Wynoszą one
ok. 50 deg/s. Na rys. 13 przedstawiono przyspieszenia liniowe mierzone wzdłuż osi x i y samo-
chodu. W osi y osiągają one podczas zakrętów wartości powyżej 0,5 g.

rys. 12. Zarejestrowane prędkości kątowe względem osi x i z samochodu (p i r)
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rys. 13. Zarejestrowane przyspieszenia liniowe względem osi x i y samochodu (ax i ay)

Na rysunku 14 przedstawiono dane uzyskane z odbiornika GPS. Z lewej strony pokazany jest
wykres kąta drogi w czasie, a z prawej strony trajektoria w płaszczyźnie horyzontalnej. Z kolei
na rysunku 15 z lewej strony jest pokazany wykres wysokości w zależności od czasu, a z prawej
strony, wartość ciśnienia statycznego w czasie tego samego przejazdu.

Z racji przejazdu po równym terenie zmiany ciśnienia są niewielkie. Jedynie w połowie
przejazdu można zauważyć gwałtowny uskok o wartości ok. 1,5 hPa. Uskok ten nastąpił
na skutek szybkiego wjazdu na estakadę widoczną na wykresie wysokości z lewej strony
(ok. 260 000 próbka).

Interesujące jest porównanie wykresów na rysunku 16. Przedstawiają one pomiar prędkości
liniowej mierzonej wzdłuż osi pojazdu za pomocą anemometru wiatraczkowego i rurki
Prandtla. korelacja jest widoczna gołym okiem. Istotna różnica pomiędzy tymi wykresami to
pojawiające się w przebiegach z anemometrów podczas zatrzymań wartości ujemne prędkości.
Wynikają one z wiatru i z cechy anemometru, który mierzy prędkości w obu kierunkach.

rys. 14. Z lewej wykres kąta drogi w trakcie przejazdu, z prawej trajektoria
w płaszczyźnie horyzontalnej
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rys. 15. Z lewej wykres wysokości nad poziomem morza (GPS), z prawej ciśnienie statyczne
w czasie tego samego przejazdu

rys. 16. Z lewej, zmierzone ciśnienie dynamiczne, z prawej prędkość względem
powietrza zmierzona anemometrem wiatraczkowym (15 Hz = 1 m/s)

Wykonane pomiary i rejestracje wskazują na poprawne działanie układu. cechą wyróżniającą
pozytywnie jest mały pobór prądu podczas pracy układu pozwalający na długą pracę
w warunkach zasilania autonomicznego z akumulatorów.

7. WNIoSkI

Na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych i na naziemnym obiekcie ruchomym
można stwierdzić:
1. Wykonany system pomiarowo – rejestrujący działa poprawnie i może być wykorzystany do

badań na wiatrakowcu.
2. badania na samochodzie potwierdziły prawidłowość pomiarów parametrów ruchu.
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3. Wykonany system pomiarowo-rejestrujący może w pierwszej kolejności zostać wykorzy-
stany do badań w locie podczas pierwszych lotów wiatrakowca. Szczególnie może okazać się
przydatny przy weryfikacji aerodynamicznych modeli symulacyjnych wiatrakowca podczas
wykonywania różnych manewrów.

4. Następny etap badań należy przeprowadzić na docelowym obiekcie, na wiatrakowcu.
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mEASURiNg ANd dATA ACqUiSiTiON SYSTEm fOR fLighT
PARAmETERS Of AUTOgYRO

Abstract

In the article the system for measurement and data acquisition of flight parameters of autogyro

is presented. The structure of the system, its functionality and operating principles of selected

sensors are addressed in details. Results of selected laboratory tests of the system as well as results

of tests conducted on moving platform – a car, are also presented. Several diagrams of recorded

signals are added. Obtained, positive results allow for the next step of research: in-flight tests

on board of autogyro.
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Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki badań systemu pomiarowo-rejestrującego. Badania te zostały

przeprowadzone na wiatrakowcu Xenon firmy Celier Aviation. Przedstawiono zabudowane na

obiekcie elementy systemu, w tym czujniki pomiarowe i układ przeliczająco rejestrujący wraz z za-

silaniem. Pokazano przykładowy lot badawczy i wybrane parametry, które zostały zarejestrowane

podczas tego lotu. Przedstawiona praca stanowi pierwszy etap powstania systemu ostrzegającego

przed niebezpiecznymi stanami lotu wiatrakowca.

1. WStĘP

Niniejsza praca przedstawia wyniki badań systemu pomiarowo-rejestracyjnego przeprowa-
dzonych na wiatrakowcu Xenon firmy celier aviation. Szczegółowy opis systemu oraz wyniki
wstępnych badań zamieszczono w pracy [2].

Wykonano pomiary i rejestracje parametrów pilotażowo-nawigacyjnych podczas czterech
lotów próbnych. każdy z lotów zawierał elementy niebezpieczne: lot z małą prędkością na
niewielkiej wysokości, lądowanie w autorotacji i manewry na małej wysokości. Na wiatrakowcu
zainstalowano badany system pomiarowo-rejestracyjny wraz z czujnikami pomiarowymi. Poza
rejestracją mierzonych parametrów dla każdego lotu rejestrowano dwiema kamerami widok
z pokładu wiatrakowca i drugi, z płyty lotniska. Po lotach dane pomiarowe poddano obróbce
polegającej na filtracji zakłóceń oraz obliczeniu wielkości pochodnych, które nie są
bezpośrednio mierzone (np. kąty orientacji, kąt natarcia). Wybrane wyniki przedstawiono dla
jednego lotu.

2. oPIS aParatUry I obIektU badaŃ

Strukturę systemu pomiarowego przedstawiono na rys. 1. Pełny opis znajduje się w pracy [2].
Idea takiego systemu powstała podczas prac nad podobnym urządzeniem dla śmigłowców [1].
W skład urządzenia wchodzą: jednostka centralna do przetwarzania danych oraz rejestracji
wyników, odbiornik GPS, sonda magnetyczna, czujniki ciśnienia statycznego i dynamicznego, 3
giroskopy, 3 przyspieszeniomierze, 3 czujniki temperatury, do 8 anemometrów (pomiar



prędkości względem powietrza ±20 m/s, podczas badań wykorzystano jeden pod wirnikiem [3]),
bezkontaktowe czujniki prędkości obrotowej wirnika i silnika oraz 4 kanały przetwornika a/c
do wykorzystania. Wszystkie pomiary wykonane są z różnymi częstotliwościami oraz są za-
pisywane w pamięci na karcie Sd.

rys. 1. Struktura systemu pomiarowo-rejestracyjnego na wiatrakowcu

opis sygnałów do rysunku 1:
XyZ – współrzędne z GPS 5 Hz, długość, szerokość i wysokość,
kd – kąt drogi,
Vn, Ve, Vv – trzy składowe prędkości liniowej , północna, wschodnia i pionowa,
Vh, ls – składowa prędkości liniowej horyzontalna oraz liczba satelitów,
x, y, z – prędkości kątowe względem trzech osi wiatrakowca,
ax, ay, az – składowe przyspieszeń liniowych względem trzech osi wiatrakowca,
tx, ty, tz – temperatury giroskopów w trzech osiach,
Vwir1 … Vwir8 – prędkości względem powietrza do ośmiu kanałów,
Nwir, nsil – prędkości wirowania wirnika i silnika,
a1 … a4 – cztery kanały analogowe, napięciowe do wykorzystania.

System zabudowano na wiatrakowcu Xenon firmy celier aviation [4]. Na tym wiatrakowcu
odbywały się badania. Na rys. 2 przedstawiono egzemplarz wiatrakowca, na którym
przeprowadzono próby. Jest to dwuosobowy wiatrakowiec wyposażony w silnik o mocy
ok. 120 kM napędzający trójłopatowe śmigło marki dUc o ręcznie przestawianym skoku.
Wirnik o średnicy ok. 8,6 m firmy aIrcoPter. Przy masie własnej poniżej 300 kg osiąga przy
prędkości przelotowej 120 km/h zasięg prawie 700 km.
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rys. 2. Wiatrakowiec Xenon, na którym przeprowadzono próby

rozmieszczenie sondy magnetycznej oraz anteny GPS przedstawia rys. 3.

rys. 3. rozmieszczenie sondy magnetycznej oraz anteny GPS
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rys. 4. Umiejscowienie sondy do pomiaru prędkości obrotowej silnika

Na rys. 4 przedstawiono zamocowanie sondy do pomiaru prędkości obrotowej silnika, a na
rys. 5 zabudowę rurki Pitota do elementów podwozia.

rys. 5. Zamocowanie rurki Pitota do elementów podwozia
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rys.6. Zamocowanie anemometru pod wirnikiem

Na rys. 6 pokazano sposób zamocowania jednego anemometru pod wirnikiem wiatrakowca.
anemometr znajduje się 0,7 m od osi obrotu wirnika i 0,7 m pod wirnikiem. Ustalono, że znak
mierzonej prędkości będzie „-” dla przepływu powietrza z dołu do góry, i „+” dla przepływu
z góry do dołu (rys. 21).

rysunek 7 pokazuje miejsce zamocowania czujnika optycznego prędkości obrotowej wirnika.
leży on na przedniej półce w kabinie i jest dociśnięty wkładką styropianową. również z przodu
w kabinie umieszczono kamerę do rejestracji widoku z kabiny podczas lotu (rys. 8).

rys. 7. czujnik prędkości obrotowej łopat
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rys. 8. Zabudowa kamery w kabinie wiatrakowca

Na rys. 9 pokazano moment wyładunku wiatrakowca z zabudowanym systemem.

rys. 9. Moment wyładunku wiartakowca

3. oPIS badaŃ I UZySkaNe WyNIkI

W trakcie badań wykonano rejestracje podczas czterech lotów próbnych. W pierwszym locie
wykonano przelot z bardzo małą prędkością (ok. 40 km/h). W drugim locie wykonano
lądowanie w autorotacji, w trzecim locie wykonano szereg głębokich skrętów i lot w autorotacji,
a w czwartym krótki lot manewrowy na małej wysokości.
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W pracy umieszczono przebiegi z wybranych zarejestrowanych parametrów jak i wyli-
czonych parametrów. Są one przedstawione w formie wykresów. Pierwszy wykres (rys. 10)
przedstawia trajektorię lotu w rzucie na płaszczyznę horyzontalną. Następne dwa wykresy
(rys. 11 i 12) przedstawiają przebiegi trzech składowych prędkości kątowych mierzonych
w układzie obiektu oraz przyspieszeń liniowych, też mierzonych w układzie obiektu. Widać, że
maksymalna prędkość kątowa wystąpiła względem osi pionowej „z” wiatrakowca i wynosiła
ok. 30 deg/s.

Następne dwa wykresy (rys. 13 i 14) przedstawiają orientację kątową wiatrakowca podczas
lotu. Pierwszy z nich przedstawia kąt pochylenia i przechylenia. drugi przedstawia kąt kursu.

Następne dwa wykresy (rys. 15 i 16) przedstawiają pomiar prędkości (zarówno podróżnej
jak i względem powietrza) oraz wyliczony kąta natarcia wiatrakowca. kąt natarcia został wy-
znaczony, jako różnica kąta pochylenia i kąta wznoszenia.

Następne dwa wykresy (rys. 17 i 18) przedstawiają wysokość i prędkość pionową. Wykresy
wysokości są zarówno barometryczne jak i estymowane. Prędkości pionowe są dwie. Jedna to
odczyt z odbiornika GPS, druga to estymowana z pomiaru ciśnienia statycznego oraz składowej
przyspieszenia pionowego.

Następne dwa wykresy (rys. 19 i 20) to wykres prędkości obrotowej silnika otrzymany z czuj-
nika indukcyjnego po wstępnej filtracji oraz wykres prędkości obrotowej wirnika otrzymany
z czujnika optycznego.

ostatni wykres (rys. 21) to prędkość przepływu powietrza pod wirnikiem.

rys. 10. rzut trajektorii lotu numer 3 na płaszczyznę horyzontalną
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rys. 11. Wykresy prędkości kątowych w układzie wiatrakowca

rys. 12. Wykresy przyspieszeń liniowych w układzie wiatrakowca
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rys. 13. Wykresy kąta pochylenia i przechylenia

rys. 14. Wykresy kąta kursu estymowanego
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rys. 15. Wykresy prędkości względem powietrza i podróżnej

rys. 16. Wykres estymowanego kąta natarcia
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rys. 17. Wykres wysokości GPS i estymowanej

rys. 18. Wykres prędkości pionowej GPS i estymowanej
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rys. 19. Wykres prędkości obrotowej silnika

rys. 20. Wykres prędkości obrotowej wirnika
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rys. 21. Wykres prędkości powietrza pod wirnikiem

4. WNIoSkI koŃcoWe Z badaŃ

Przeprowadzone badania miały na celu sprawdzenie działania systemu pomiarowo
rejestrującego w warunkach rzeczywistych lotów wiatrakowca. Wykonane próby pozwalają na
wyciągnięcie następujących wniosków:
1. W wyniku przeprowadzonych prób stwierdzono, że wykonany system pomia-

rowo-rejestrujący działał poprawnie, zarówno wszystkie czujniki pomiarowe jak i moduł
przeliczająco rejestrujący.

2. Stwierdzono w torze pomiaru prędkości obrotowej silnika potrzebę regulacji przesunięcia
fazowego sygnału. W obecnych badaniach efekt tego czynnika poprawiono na drodze
obliczeniowej w trakcie obróbki zarejestrowanych zbiorów.

3. Podobnie należy dokonać regulacji w torze pomiaru prędkości obrotowej wirnika.
4. W obecnej postaci system może z powodzeniem pełnić funkcje rejestratora eksploatacyjnego

parametrów lotu podczas prób i badań nowej konstrukcji.
5. aby z obecnej postaci systemu powstał przyrząd ostrzegający przed niebezpiecznymi fazami

lotu należy zaproponowań kryteria stanów niebezpiecznych na danym obiekcie.
6. Jednym z takich kryteriów może być sygnalizacja wejścia w strefę niebezpieczną H-V.
7. W przypadku sygnalizacji wejścia w strefę H-V potrzebną tam wysokość względną (od wia-

trakowca do ziemi) proponuje się określać na podstawie mierzonej wysokości estymowanej
po uwzględnieniu wprowadzonej wysokości odniesienia (np. lotniska). Innych rozwiązań,
typu radiowysokościomierza czy bazy wysokościowej terenu raczej nie należy wprowadzać.

8. Innymi kryteriami stanów niebezpiecznych mogą być:
a. graniczne wartości prędkości kątowych i przyspieszeń,
b. graniczne wartości kąta natarcia,
c. graniczne wartości prędkości obrotowej silnika i wirnika.
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9. Zaproponowanie właściwego kryterium może nastąpić po przeprowadzeniu dalszych prób
i badań na docelowym obiekcie.
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RESULTS Of TEST Of mEASUREmENT/dATA ACqUiSiTiON
SYSTEm iN AUTOgYRO

Abstract

In the article tests’ results of measurement & data acquisition system are presented. These tests

have been completed on Xenon autogiro, manufactured by Celier Aviation company. System’s units

installed on-board are discussed, including sensors, computing/data acquiring unit and power

supply. The example test – flight is discussed as well as some diagrams of selected parameters

recorded during this flight are attached. Presented work is the first step of realizing the idea

of warning system against dangerous flight phases of aytogyro.
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Streszczenie

Przedstawiono strukturę układu antykolizyjnego mającego na celu wspomaganie działania

pilota śmigłowca w warunkach lotów niskich przy omijaniu przeszkód terenowych. Opisano moduł

radarowy wykrywający przeszkody oraz blok pomiarowy do rejestracji parametrów lotu

śmigłowca. Zamieszczono wyniki symulacyjnego wyznaczania dystansu niezbędnego do wykona-

nia manewru omijania przeszkody. W programie obliczeniowym działanie pilota modelowano

pośrednio poprzez wyznaczanie możliwych do realizacji przyspieszeń śmigłowca przy założonych

ograniczeniach mocy napędu, ciągu wirnika i tempa sterowania.

1. WStĘp

podczas użytkowania śmigłowców, zwłaszcza w przypadku zadań o charakterze wojskowym,
może zachodzić konieczność utrzymywania małej wysokości lotu ponad powierzchnią ziemi.
Loty manewrowe w pobliżu przeszkód terenowych wymagają dużej uwagi pilota. Dodatkowe
urządzenie wspomagające działanie pilota przy określaniu granicznych parametrów
przeprowadzania manewrów omijania przeszkód może wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa
wykonywania lotów niskich.

rys. 1. Schemat systemu ostrzegającego o przeszkodzie



Wydaje się, że funkcje wspomagania pilota w podejmowaniu decyzji o wykonywaniu manewru
może spełniać układ (rys. 1) składający się z radarowego bloku wykrywającego przeszkodę,
bloku pomiarowego parametrów lotu śmigłowca, modułu do symulacyjnego obliczenia dy-
stansu niezbędnego do wykonania manewru ominięcia przeszkody oraz wygenerowania in-
formacji dla pilota o wzajemnej wielkości odległości przeszkody i dystansu manewru jej
ominięcia.

2. GłoWICa raDaroWEGo DEtEktora przESzkÓD GrDp

Głowica radarowego detektora przeszkód jest źródłem informacji o odległości i prędkości
radialnej przeszkód pojawiających się na torze lotu śmigłowca. Dane te są odbierane i wyko-
rzystywane przez blok pomiarowo-rejestrujący systemu antykolizyjnego śmigłowca. uprosz-
czony schemat GrDp przedstawiono na rys. 2.

Głowica radarowego detektora przeszkód GrDp zawiera dwa mikrofalowe moduły nadaw-
czo-odbiorcze i dwa współpracujące z nimi moduły z układami modulatora, wzmacniacza
sygnału wizyjnego, przetwornika analogowo-cyfrowego i mikrokontrolera MCu1(2) oraz
moduł nadrzędny synchronizujący pracę układów i zapewniający transmisję danych do
urządzenia zewnętrznego jakim jest blok pomiarowo-rejestrujący systemu. Moduły nadaw-
czo-odbiorcze pracują w tym samym paśmie o częstotliwości 24,000-24,250 GHz i włączane są
do pracy na zmianę (EN) aby uniemożliwić ich wzajemne zakłócanie się. Dla zapewnienia
bezkolizyjnej pracy wytwarzane są sygnały pr1 i pr2 informujące, który moduł nadaw-
czo-odbiorczy aktualnie generuje sygnał wielkiej częstotliwości. Sygnałami traNS1(2) moduły
informują mikrokontroler MCu3 o zakończeniu algorytmów przetwarzania i analizy
próbkowanego sygnału wizyjnego oraz o gotowości do wysłania informacji o odległościach
i prędkościach wykrytych obiektów. Dane cyfrowe między modułami przesyłane są inter-
fejsem SpI.

rys. 2. Schemat blokowy głowicy radarowego detektora przeszkód (GrDp)

Moduł nadawczo-odbiorczy jest jednym z głównych zespołów radarowego detektora. Jest to
k-Band VCo transceiver pracujący w paśmie częstotliwości 24,000-24,250 GHz. zawiera zin-
tegrowane we wspólnej obudowie układy nadawczy i odbiorczy oraz anteny mikropaskowe.
Wbudowany generator VCo umożliwia przestrajanie częstotliwości napięciem. Efektywna moc
promieniowana wynosi +20 dBm. Szerokość emitowanej wiązki w azymucie ma 12o,
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a w elewacji 25o. układ odbiorczy modułu zawiera mieszacz kwadraturowy na wyjściu, którego
są dwa sygnały: synfazowy I i kwadraturowy Q. Sygnały I/Q są wstępnie wzmacniane 30 dB
w pasmie 50÷100 kHz. posiadają składową stałą o wartości 2,5 V. Moduł zasilany napięciem
+5 V pobiera 60 ma prądu.

opracowany moduł elektroniczny zawiera układ modulatora generujący sygnał tuNE wyko-
rzystany do modulacji emitowanej fali (24 GHz), układ wzmacniacza sygnału wizyjnego modułu
nadawczo-odbiorczego, przetwornika analogowo-cyfrowego (a/C) do realizowania procesu
próbkowania sygnału wizyjnego, regulatorów napięcia zapewniających wymagane wartości
3,3 V i 5 V dla zasilania wymienionych układów i mikrokontrolera MCu1(2). zasadniczym ele-
mentem modułu jest mikrokontroler MCu, który naprzemiennie współpracuje z modulatorem
i przetwornikiem a/C. Mikrokontroler generuje dwa synchroniczne ciągi impulsów, z których
jeden taktuje pracę układu modulatora, drugi zaś – proces próbkowania przetwornikiem a/C.
ponadto mikrokontroler wykonuje algorytm obsługi modulatora i odczytuje wynik próbkowa-
nia z przetwornika a/C. podstawowym układem modulatora jest przetwornik cyfrowo-analo-
gowy (C/a). Na jego analogowym wyjściu generowany jest sygnał tuNE o przebiegu
zapewniającym wymaganą modulację emitowanej fali. przebieg sygnału modulującego tuNE
pokazany jest na rys. 3.

rys. 3. zasada modulacji nadawanej fali zastosowana w GrDp

zastosowana modulacja sygnału radarowego jest kombinacją modulacji liniowej LfM
(Linear frequency Modulation) i fSk (frequency Shift keying) [1]. pozwala ona na poprawną
detekcję w jednym cyklu pomiarowym wielu przeszkód pojawiających się jednocześnie.
odcinki sygnału modulującego (tuNE) oznaczone na rysunku 3 indeksami parzystymi
odpowiadają częstotliwości odniesienia dla odcinków o indeksach nieparzystych przesuniętych
w częstotliwości o fs = dF/2N. oznaczenie dF dotyczy częstotliwości dewiacji sygnału wielkiej
częstotliwości (24 GHz). Wypromieniowana zmodulowana fala po odbiciu od przeszkody
powraca do układu odbiornika gdzie jest miksowana z sygnałem wyjściowym i na wyjściach I/Q
otrzymujemy sygnały małej częstotliwości. Na wyjściowy sygnał użyteczny nakłada się
składowa pochodząca od sygnału modulującego. W celu zredukowania sygnału modulującego
wykonano sumowanie sygnału Q z odwróconym sygnałem I. uzyskany sygnał małej
częstotliwości jest próbkowany na koniec każdego odcinka przebiegu modulującego
z częstotliwością f = 1/t. okres cyklu modulacji wynosi T = 2Nt. uzyskane próbki dzieli się na
dwa zbiory. Jeden zbiór zawiera próbki o indeksach parzystych, drugi – o indeksach
nieparzystych. Następnie wykonuje się dwie transformaty fft i przeprowadza analizę
uzyskanych widm w celu detekcji prążków odpowiadających wykrytym obiektom. W widmach

75DEtEkCyJNy SyStEM aNtykoLIzyJNy śMIGłoWCa z fuNkCJą przEWIDyWaNIa MaNEWru...



uzyskanych z obu ciągów próbek, prążki o tych samych indeksach odpowiadają tej samej
przeszkodzie określonej przez odległość i prędkość. Sygnały wyjściowe odpowiadające wy-
znaczonym prążkom mają różne fazy. zastosowanie modulacji koherentnej umożliwia oblicze-
nie różnicy tych faz w celu wykorzystania przy wyznaczaniu odległości i prędkości. Do detekcji
prążków wykorzystana została technika Cfar (Constant false alarm rate). Dla wykrytych
obiektów obliczana jest odległość i prędkość ze wzorów:

, (1)

, (2)

gdzie:
k – indeks prążka,
ΔL – rozdzielczość odległości,
ΔV – rozdzielczość prędkości,
Δφ – różnica kąta fazowego prążków o indeksie k.

po wykonaniu obliczeń mikrokontroler MCu3 wysyła przez interfejs rS232 informację
o odległości L i prędkości V wykrytych przeszkód oraz o module, który realizował dany pomiar
do bloku pomiarowo-rejestrującego systemu antykolizyjnego śmigłowca.

rys. 4. Moduł radarowy podczas testowego pomiaru odległości ściany budynku
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tabela 1. przewidywane parametry techniczne GrDp

poprawność pracy modułu radarowego w zakresie pomiaru odległości testowano w warun-
kach stacjonarnych umieszczając w zadanej odległości gładką płytę o powierzchni około 1 m2.
płytę zawieszano na stelażu na wysokości 2 m ponad powierzchnią gruntu. Na rys. 5. pokazano
wyniki testowych pomiarów wykonanych dla płyty znajdującej się kolejno w odległości 20 m,
25 m, 30 m i 35 m od radaru.

rys. 5. testowe pomiary odległości przeszkody (płyta 1 m2)
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próby w locie modułu radarowego przeprowadzone zostaną po jego zabudowie na
sterowanym radiem modelu śmigłowca (rys. 6).

rys. 6. Sterowany radiem model śmigłowca do prób w locie modułu radarowego

3. BLok poMIaroWo-rEJEStruJąCy

zadaniem bloku jest wykonanie pomiaru podstawowych parametrów lotu śmigłowca, ich
rejestracja oraz przekazanie wybranego pakietu danych do programu obliczeniowego wy-
znaczania dystansu niezbędnego do ominięcia przeszkody. Schemat ideowy układu do pomiaru
i rejestracji parametrów lotu przedstawiono na rys. 7.

rys. 7. Schemat układu pomiaru i rejestracji parametrów lotu

78 JaN DzIupIńSkI, StaNISłaW popoWSkI, JaroSłaW StaNISłaWSkI



Do realizacji układu pomiarowego [2] przyjęto platformę sprzętową opartą na procesorze
arM 9 firmy Samsung mini2440. Na rys. 8 przedstawiono widok tego modułu wraz z układami
towarzyszącymi czujnikami inercjalnymi, czujnikami ciśnienia, układem zasilającym oraz
układami wyjściowymi. Na rys. 9 pokazano powyższy moduł zabudowany w obudowie
z wyprowadzonymi złączami elektrycznymi oraz króćcami ciśnieniowymi od czujników
ciśnienia statycznego oraz ciśnienia całkowitego. Do złącz umieszczonych na obudowie
dołączane są: odbiornik GpS, radarowy czujnik odległości, sonda magnetyczna do pomiaru
kursu magnetycznego i natężenia pola magnetycznego oraz pulpit sterowania zaopatrzony
w dwa przyciski i trzy diody sygnalizacyjne. przed lotem moduł wraz z zasilaniem i czujnikami
zewnętrznymi montowany jest na badanym obiekcie latającym. Następnie układ jest urucha-
miany przez załączenie zasilania. po wygrzaniu czujników (ok. 5 min. pracy) należy włączyć
rejestrację. W tym momencie układ jest gotowy do przeprowadzenia badań na obiekcie. Czas
pracy przy akumulatorze 14,4 V/2 ah około 2 h.

rys. 8. Widok układu pomiarowo-rejestrującego bez obudowy

rys. 9. Moduł pomiarowo-rejestrujący, widok od strony złączy elektrycznych i pneumatycznych

W bloku pomiarowo-rejestrującym wykorzystano następujące podzespoły i czujniki
pomiarowe:
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• zestaw uruchomieniowy z mikrokontrolerem S3C2440a,
• moduł żyroskopów-akcelerometrów aDIS16355,
• sonda magnetyczna Honneywell HMC6343,
• czujniki ciśnienia Honneywell,
• moduł GpS Garmin 18,
• karta pamięci SD o pojemności 2 GB,
• radar wykrywający przeszkodę (ILot).

oprogramowanie modułu mini 2440 w zakresie obsługi czujników pomiarowych, rejestracji
i zgrywania zarejestrowanych zbiorów wykonano w języku C pod systemem operacyjnym
Linux. realizowane funkcje obejmują:
• akwizycja danych z modułu aDIS16355:

– prędkości kątowe i przyspieszenia w trzech osiach z częstotliwością 400 Hz,
– temperatury w 3 osiach z częstotliwością 100 Hz;

• akwizycja danych z modułu Garmin GpS 18 z częstotliwością 5 Hz:
– czas,
– liczba satelitów w zasięgu,
– długość i szerokość geograficzna oraz wysokość,
– prędkości: wschodnia, północna, pionowa oraz prędkości w płaszczyźnie horyzontu,
– kąt drogi;

• akwizycja danych z sondy magnetycznej Honneywell HMC6343 z częstotliwością 10 Hz:
– kąty kursu, pochylenia, przechylenia,
– składowe magnetyczne x, y, z;

• pomiar ciśnienia statycznego i dynamicznego z częstotliwością 10 Hz;
• akwizycja wyników pomiaru prędkości powietrza z modułu anemometrów z częstotliwością

10 Hz (opcja);
• pomiar czterech wartości napięć z zakresu 0...3,3 V z częstotliwością 100 Hz (pomiar

położenia tarczy sterującej);
• zapis danych pomiarowych do pliku tekstowego:

– format CSV – Comma Separated Values,
– nazwa pliku nadawana automatycznie na podstawie czasu startu pomiaru:

rok-MIESIąC-DzIEń GoDzINa.MINuta.SEkuNDa.CSV,
– zapis do pliku numeru każdej próbki i czasu pobrania próbki,
– zapis ilości pobranych próbek i objaśnienia pól,
– zapis na karcie pamięci SD;

• automatyczne przenoszenie danych z pamięci SD po podłączeniu do złącza uSB zewnętrznej
pamięci;

• sterowanie urządzeniem za pomocą klawiatury dwuprzyciskowej;
• wyświetlanie informacji o pracy urządzenia za pomocą 3 diod LED:

– sygnalizacja stanu spoczynku i stanu zbierania danych,
– sygnalizacja błędu komunikacji z modułami,
– sygnalizacja procesu kopiowania danych oraz braku miejsca na karcie pamięci.

4. MoDEL SyMuLaCyJNy oMIJaNIa przESzkoDy W MaNEWrzE S

przy opracowaniu modelu symulacyjnego omijania przeszkody wykorzystano
zmodyfikowaną metodę określania sposobu wykonania przeskoku śmigłowca ponad
przeszkodą [3]. założono, że płaski manewr S (żmijka) będzie realizowany w formie dwóch
kolejnych zakrętów skierowanych w przeciwne strony. Na promień toru lotu wykonywanego
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zakrętu ma wpływ wielkość możliwej do wygenerowania siły dośrodkowej, zależnej od kąta
przechylenia oraz ciągu wirnika. W ustalonym zakręcie pionowa składowa ciągu wirnika
równoważy ciężar śmigłowca

, (3)

gdzie:
φs – przechylenie osi wału wirnika (śmigłowca),
m – masa śmigłowca,
g – przyspieszenie ziemskie.
przyspieszenie dośrodkowe można określić w zależności od kąta przechylenia śmigłowca

. (4)

ograniczenie możliwego do uzyskania kąta przechylenia w ustalonym zakręcie może być
wynikiem osiągnięcia maksymalnej mocy napędu lub ciągu krytycznego wirnika nośnego przy
wystąpieniu strefy oderwania na łopatach.

Modelując manewr S przyjęto, że w trakcie kroku czasowego będzie wykonywany ustalony
zakręt przy chwilowym stałym promieniu toru lotu i stałym przechyleniu śmigłowca. W kolej-
nych krokach czasowych Δt pogłębianie lub zmniejszanie zakrzywienia toru lotu poprzez
zmianę przechylenia będzie zachodzić bez przekraczania tempa przechylania Δφs/Δt

wprowadzanego jako dana wejściowa do programu symulacyjnego. uwzględniając tempo
zmian przechylania, utrzymywano w trakcie manewru wielkość kąta przechylania na poziomie
poniżej ograniczenia

, (5)

wynikającego z mocy silników i ciągu wirnika nośnego.
przebieg manewru S wyznaczano iteracyjnie, zakładając dla pierwszego z dwóch składowych

zakrętów, w kolejnych cyklach obliczeń, zwiększanie o jeden liczby kroków dla pogłębiania
zakrętu z narastającym przechyleniem i odchyleniem oraz odpowiednio przyjmując
zwiększanie o jeden liczby kroków ze zmniejszaniem przechylenia przy nadal rosnącym od-
chyleniu (patrz tabela 2). zwiększanie liczby kroków obliczeń dla warunków pogłębiania i zmniej-
szania przechylenia prowadzono, aż do momentu spełnienia warunku osiągnięcia przemieszczenia
bocznego większego od połowy wymiaru przeszkody

, (6)

W przypadku wcześniejszego dochodzenia do dopuszczalnej wartości przechylenia
zwiększano odpowiednio liczbę kroków symulacji przy granicznym kącie przechylenia
śmigłowca (tabela 3).

Druga część manewru S – zakręt w przeciwną stronę był realizowany zgodnie z przebiegiem
narastania zmian kąta przechylenia oraz przyspieszenia dośrodkowego określonymi przy
iteracji pierwszej część manewru S (tabele 2 i 3).

W programie symulacyjnym dotyczącym manewru S wykorzystano metodę wyznaczania do-
puszczalnych impulsów sterowania analogiczną do przedstawionej w [3]. Spośród przyjętych
ograniczeń dla mocy, ciągu wirnika i wychyleń tarczy sterującej w każdym kroku czasowym
określano najmniejszy impuls sterowania wyznaczany dla zachodzącej, w porównaniu do
poprzedniego kroku, zmianie przyspieszenia dośrodkowego ays. uwzględniając założenie, że
ruch śmigłowca odbywa się po torze składającym się z odcinków łuków, procedura określająca
współrzędne jego położenia wymagała wprowadzenia następujących uzupełnień:
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• promień zakrętu w manewrze S w kroku ∆t

, (7)

gdzie: V – prędkość lotu po torze;
• prędkość kątowa w ruchu po łuku o promieniu rzakr

; (8)

• zmiana kąta odchylenia w manewrze S w kolejnym kroku czasowym ∆t

; (9)

• współrzędne położenia śmigłowca po pierwszym kroku lotu w zakręcie

, (10a)

; (10b)

• kąt odchylenia po kolejnym kroku czasowym

; (11)

• współrzędne położenia śmigłowca w kolejnych krokach lotu w zakręcie

, (12a)

. (12b)

Na rys. 10÷20 przedstawiono przykładowe wyniki symulacji manewru S dotyczące omijania
przeszkody o wymiarze yprzesz = 46 m. Na rys. 10 pokazano wymagany ciąg wirnika, a na rys. 11
moc niezbędną w warunkach ustalonego zakrętu dla śmigłowca o masie m = 5800 kg lecącego
z prędkością V = 50 km/h. przy wzrastającym przechyleniu (ciaśniejszy zakręt) wcześniej
wystąpiło ograniczenie przechylenia w zakręcie (φgran = 45,67o) ze względu na przekroczenie
poziomu mocy rozporządzalnej napędu. przebieg przemieszczenia bocznego w trakcie kolej-
nych iteracji fragmentów manewru pokazano na rys. 12 oraz dokładniej na rys. 13. W trakcie
manewru maksymalne przechylenie śmigłowca osiągnęło φs = 30,54o w trakcie 31 kroku symu-
lacji (tabela 2) nie przekraczając wartości granicznej. Narastanie przechylenia śmigłowca
w trakcie kolejnych prób wykonania pierwszego zakrętu manewru S przedstawiono na rys. 18.
Dystans konieczny do wykonania manewru ominięcia przeszkody o wymiarze yprzesz = 46 m
(tutaj w lewo) przy prędkości V = 50 km/h i masie śmigłowca wyniósł x = 122,4 m (patrz rys. 14
i tabela 2).

W tabeli 3 zamieszczono dane liczbowe dla próby ominięcia przeszkody o tym samym wy-
miarze yprzesz = 46 m dla śmigłowca o masie m = 6400 kg lecącego z prędkością v = 250 km/h.
W warunkach lotu z dużą prędkością przy większej masie śmigłowca ograniczenie wykonania
zakrętu wystąpiło przy niższej wartości granicznego przechylenia φgran ≈ 17,2o. Większa część
manewru została przeprowadzona z uwzględnieniem warunku ograniczenia przechylenia.
Dystans wymagany do przeprowadzenia manewru wzrósł do x = 777,9 m.

W tabeli 4 zebrano wyniki obliczeń dystansu niezbędnego do wykonania manewru S przy
omijaniu przeszkody o wymiarze yprzeszk = 46 m w zależności od prędkości lotu oraz masy
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śmigłowca. W przypadku lotu z prędkością V = 50 km/h przy różnych masach śmigłowca otrzy-
mano jednakowy dystans manewru, co jest związane z osiąganym kątem przechylenia dalekim
od wartości granicznej. przy zadanym tempie narastania przechylania otrzymywano ten sam
przebieg zmian przyśpieszenia dośrodkowego w kolejnych krokach czasowych rozwiązania
symulacyjnego. W przypadkach dotyczących zmiany prędkości lotu od 50 km/h do 250 km/h
przy masie śmigłowca m = 6400 kg daje się zauważyć kilkukrotny wzrost dystansu manewru
(rys. 23). Dla warunków lotu z prędkością V = 250 km/h wystąpiło ograniczenie kąta przechyle-
nia w czasie manewru S związane z oderwaniem na łopatach i osiąganie ciągu krytycznego
wirnika.

Można stwierdzić, że czynnikiem dominującym ze względu na wielkość dystansu potrzeb-
nego do wykonania manewru S przy omijaniu przeszkody jest prędkość lotu śmigłowca.

tabela 2. fragment przebiegu iteracji manewru S dla śmigłowca o masie m = 5800 kg przy ominięciu
przeszkody o wymiarze yprzesz = 46 m w locie z prędkością V = 50 km/h
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tabela 2. c.d. fragment przebiegu iteracji manewru S dla śmigłowca o masie m = 5800 kg
przy ominięciu przeszkody o wymiarze yprzesz = 46 m w locie z prędkością V = 50 km/h
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tabela 3. fragment przebiegu iteracji manewru S dla śmigłowca o masie m = 6400 kg przy ominięciu
przeszkody o wymiarze yprzesz = 46 m w locie z prędkością V = 250 km/h
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tabela 3. c.d. fragment przebiegu iteracji manewru S dla śmigłowca o masie m = 6400 kg
przy ominięciu przeszkody o wymiarze yprzesz = 46 m w locie z prędkością V = 250 km/h

oznaczenia kolumn tabeli 2 i tabeli 3:
x – przebyty dystans,
y – przemieszczenie boczne śmigłowca,
ays – przyspieszenie dośrodkowe śmigłowca,
φx – przechylenie śmigłowca,
Ψ – odchylenie śmigłowca,
θX – przechylenie tarczy sterującej,
θ0 – skok ogólny.
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rys. 10. kąt przechylenia i wymagany ciąg wirnika nośnego w warunkach ustalonego zakrętu
dla śmigłowca o masie m = 5800 kg przy prędkości v = 50 km/h

rys. 11. kąt przechylenia i wymagana moc niezbędna w warunkach ustalonego zakrętu
dla śmigłowca o masie m = 5800 kg przy prędkości v = 50 km/h
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rys. 12. przebieg iteracji manewru S – bocznego ominięcia przeszkody przez śmigłowiec
w locie poziomym ze zmianą odchylenia, wymiar przeszkody (w lewo) yprzeszk = 46 m,

prędkość lotu v = 50 km/h, masa śmigłowca m = 5800 kg

rys. 13. przebieg początkowej fazy iteracji manewru S – bocznego ominięcia przeszkody przez
śmigłowiec w locie poziomym ze zmianą odchylenia, wymiar przeszkody (w lewo) yprzeszk = 46 m,

prędkość lotu v = 50 km/h, masa śmigłowca m = 5800 kg
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rys. 14. tor lotu śmigłowca w trakcie iteracji manewru S – bocznego ominięcia przeszkody przez
śmigłowiec w locie poziomym ze zmianą odchylenia, wymiar przeszkody (w lewo) yprzeszk = 46 m,

prędkość lotu v = 50 km/h, masa śmigłowca m = 5800 kg

rys. 15. przebieg prędkości bocznej śmigłowca w trakcie iteracji manewru S – bocznego ominięcia
przeszkody w locie poziomym ze zmianą odchylenia, wymiar przeszkody (w lewo) yprzeszk = 46 m,

prędkość lotu v = 50 km/h, masa śmigłowca m = 5800 kg
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rys. 16. prędkość wzdłużna śmigłowca (zbliżanie się do przeszkody) w trakcie iteracji manewru
S – bocznego ominięcia przeszkody w locie poziomym ze zmianą odchylenia, wymiar przeszkody

(w lewo) yprzeszk = 46 m, prędkość lotu v = 50 km/h, masa śmigłowca m = 5800 kg

rys. 17. Skok ogólny łopat wirnika śmigłowca w trakcie iteracji manewru S – bocznego ominięcia
przeszkody w locie poziomym, wymiar przeszkody yprzeszk = 46 m, prędkość lotu v = 50 km/h,

masa śmigłowca m = 5800 kg
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rys. 18. przechylenie śmigłowca w trakcie iteracji manewru S – bocznego ominięcia przeszkody
w locie poziomym, wymiar przeszkody (w lewo) yprzeszk = 46 m, prędkość lotu v = 50 km/h,

masa śmigłowca m = 5800 kg

rys. 19. odchylenie śmigłowca w trakcie iteracji manewru S – bocznego ominięcia przeszkody
w locie poziomym, wymiar przeszkody (w lewo) yprzeszk = 46 m, prędkość lotu v = 50 km/h,

masa śmigłowca m = 5800 kg
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tabela 4. Dystans manewru S w zależności od prędkości lotu i masy śmigłowca

rys. 20. Dystans wymagany do wykonania manewru ominięcia przeszkody w manewrze S
w zależności od prędkości lotu, masa śmigłowca m = 6400 kg,

wymiar przeszkody yprzesz = 46 m

5. uWaGI

opracowano radarowe urządzenie służące do wykrywania przeszkody oraz określenia jej
odległości od śmigłowca. przetestowano blok pomiarowo-rejestrujący we współpracy z rada-
rowym detektorem przeszkód.

rozbudowano program symulacyjny wprowadzając możliwość wyznaczenia dystansu
niezbędnego do wykonania manewru omijania przeszkody.
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uwzględniając stały wymiar rozległości przeszkody można stwierdzić, że dominującym czyn-
nikiem mający wpływ na wielkość dystansu niezbędnego do realizacji manewru omijania
przeszkody jest prędkości lotu śmigłowca.

W zakresie dużych prędkości lotu (v = 250 km/h) przy wzroście masy śmigłowca w trakcie
przebieg manewru S ujawnia się ograniczenie dopuszczalnego przechylenia śmigłowca ze
względu na osiąganie krytycznej wartości ciągu przy wystąpieniu strefy oderwania na łopatach
wirnika nośnego.
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HELiCOPTER ANTiCOLLiSiON AND DETECTiNG SYSTEM
WiTH FUNCTiON FOR PREDiCTiON OF OBSTACLES

OMiTTiNG MANOEUVRE

Abstract

Elements of system aiding the helicopter pilot to avoid the terrain obstacles at low flight

conditions are presented. The system consists of radar for detection of obstacles, flight data

recorder and simulation program for prediction the distance demanded for avoiding manoeuvre.

The pilot action is modeled by calculating at each time step the helicopter accelerations possible

to create without exceeding the flight limits.
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idENTYfikACjA zAChOWANiA Się STRUmiENiA SPALiN
W OTOCzENiU PO OdPłYWiE z kOLEkTORA

WYLOTOWEgO SiLNikA W LOCiE śmigłOWCA

StefaN fIjałkoWSkI

Politechnika Lubelska

Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki rozważań teoretycznych, dotyczących rozprzestrzeniania się

w otoczeniu i zmian parametrów fizycznych: prędkości, temperatury i stężeń składników w stru-
mieniu spalin odpływających z silnika turbinowego śmigłowca w trakcie ekstremalnych manew-
rów lotnych. Wyniki analizy wspomnianych zjawisk stanowiły podstawę do opracowania
symulacyjnego programu komputerowego. Symulacją obliczeniową przeprowadzono dla ma-
newrów: hamowanie z nawrotem, wyskok do góry, szybkie rozpędzanie z zawisu. Ze względu na
ograniczanie miejsca wyniki symulacji przedstawiono na wykresach dla manewru szybkie roz-
pędzanie z zawisu.

1. WPRoWaDZeNIe

Skład spalin opuszczających komorę spalania silnika turbinowego powstaje  nie tylko w wy-
niku spalania paliwa z optymalnym nadmiarem powietrza, ale również w skutek dopływu do-
datkowego, wtórnego strumienia powietrza do strumienia spalin odpływających ze strefy
spalania; sumaryczny współczynnik nadmiaru powietrza dla spalin opuszczających komorę
jest większy od optymalnego współczynnika, z jakim zachodzi spalanie. W przypadku silników
śmigłowcowych współczynnik ten waha się w granicach 3-5, [3]. Dalsza zmiana składu spalin
odbywa się pod wpływem wnikania do strumienia spalin, strumieni  powietrza chłodzących
podzespoły turbin.

Spaliny o tak ustalonym składzie – wypływając bezpośrednio do otoczenia z kolektorów wy-
lotowych – posiadają parametry termiczne i gazodynamiczne o wielkościach wynikających
z intensywności przebiegu procesów wewnątrzsilnikowych, związanych z zakresami działania
silników, a poprzez to z warunkami lotu śmigłowca. Po wypływie z kolektorów do otoczenia
spaliny tworzą charakterystyczne środowiska – w postaciach strumieni – stygnących miesza-
nin gazowych (głównie azotu, tlenu, dwutlenku węgla, pary wodnej), przemieszczających się
względem śmigłowca i otoczenia.



Początkowo poza przekrojami wylotowymi kanałów kolektorów strumienie spalin są zwarte,
z wyraźnie zaznaczonymi stożkami przepływów potencjalnych, [5]. W dalszej odległości stru-
mienie powiększają swoje wymiary poprzeczne i ulegają odchyleniu od osi wzdłużnych kolek-
torów. Następnie pod wpływem strumienia zawirnikowego i strug opływu śmigłowca rozpadają
się w chmury gazowe. Zjawiska te istotnie zależą od temperatur początkowych spalin jak rów-
nież od tempa ich ostygania. Zarówno rozkłady temperatur i stężeń składników spalin jak i geo-
metrie strumieni mają wpływ na intensywność emisji podczerwieni przez nie w otoczeniu.

2. SfoRmułoWaNIe ZaGaDNIeNIa RoZPłyWu SPalIN W otocZeNIu
lecĄceGo ŚmIGłoWca

W locie śmigłowca do przodu, strumienie spalin wypływają z kolektorów wylotowych
z prędkościami zależącymi od warunków lotu (prędkości lotu i zapotrzebowania mocy
niezbędnej do lotu), co oznacza że prędkości średnie spalin Vs w strumieniach – określone
względem kolektorów – są większe przy niewielkich i dużych prędkościach lotu śmigłowca (sil-
niki rozwijają moce zbliżone do maksymalnych), a najmniejsze przy prędkościach ekono-
micznych (silniki rozwijają minimalne moce przelotowe). Prędkości Vs wahają się w granicach
50-80 m/s, rzadko osiągają prędkości zbliżone do 100 m/s [3], co odpowiada liczbom lavala
mniejszym od jedności.

jak wskazują wyniki wizualizacji zachowania się tych strumieni, wykonanej przy użyciu
kamery termowizyjnej [5] (rys. 1), a także zwykłych kamer fotograficznych (rys. 2), zwarte
początkowo strumienie na niewielkich odcinkach dróg zmieniają swoje struktury,
przekształcając się w swoistego rodzaju chmury gazów spalinowych (rys. 3).

a) b)
Rys. 1. fotografia w podczerwieni wypływu strumienia spalin z kolektora silnikowego w trakcie

manewru śmigłowca PZl W-3 Sokół po gwałtownym wyrwaniu z zawisu, a) strumień silnika prawego
(strona nawietrzna), b) strumień silnika lewego (strona zawietrzna). Na fotografiach oznaczają:

a – kolektor wylotu gazów spalinowych, B – strumień gazów spalinowych. Badania własne

Wraz z narastaniem odległości od przekrojów wylotowych kolektorów – wskutek inten-
sywnego chłodzenia – temperatury spalin w strumieniach maleją, osiągając w konsekwencji
wielkości zbliżone do temperatur powietrza atmosferycznego TH. Zmianom ulegają również
stężenia składników co2, h2o odpowiedzialnych za emisję podczerwieni.
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a) b)
Rys. 2. fotografia lotu śmigłowca PZl W-3 Sokół w terenie górzystym z umiarkowaną prędkością

postępową z uwidocznionymi stygnącymi środowiskami gazów spalinowych obydwu silników
napędowych, a) fotografia lotu śmigłowca, b) fotografia lotu z zaznaczeniem obrzeży środowisk
gazów spalinowych. Na fotografii oznaczają: a – środowisko gazów spalinowych silnika prawego

(strona nawietrzna), B – środowisko gazów spalinowych silnika lewego (strona zawietrzna).
opracowanie własne na podstawie strony internetowej

Rozprzestrzenianie się i zmiany form geometrycznych, a także zmiany parametrów
promieniowania stygnących środowisk mieszanin gazów spalinowych – po wypływie z kolek-
torów silnikowych śmigłowca – zależą zarówno od położenia kolektorów wylotu spalin
względem kadłuba oraz osi wirnika nośnego, jak i od zjawisk przepływowych w śladzie za-
wirnikowym, a także wywołanych opływem wynikającym z lotu, [3].

a) b)
Rys. 3. hipotetyczny schemat bezpośredniego wypływu spalin z kolektorów silnikowych śmigłowca
w strefę strumienia zawirnikowego i strumienia wynikającego z lotu, w locie poziomym śmigłowca,

a) widok z boku, b) widok z góry

W przypadku śmigłowca z dwoma silnikami napędowymi umieszczonymi klasycznie nad
kadłubem (np. w śmigłowcu PZl W3 Sokół), z wylotami kolektorów położonymi w niewielkiej
odległości poza płaszczyzną przechodzącą przez oś wirnika prostopadłą do osi wzdłużnej
śmigłowca, wypływ spalin z kolektorów odbywa się w tylną część sfery otoczenia śmigłowca
(rys. 3). Na rys. 4 przedstawiono uproszczony schemat geometrii tylnej półsfery otoczenia dla
takiego przypadku.
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Rys. 4. Schemat geometrii strefy w tylnej półsferze otoczenia śmigłowca do jakiej wypływają
spaliny z kolektorów wylotowych silników

Przy niewielkim odchyleniu osi kanałów wylotowych kolektorów od osi wzdłużnej
śmigłowca, opływ dyfuzorów wylotowych strugami wynikającymi z lotu, zbliżony jest do
opływu równoległego, a prędkości tych strug zależą od prędkości lotu śmigłowca. W lotach eks-
tremalnych mogą osiągać wartości 40-60 m/s.

W technice śmigłowcowej przepływy powietrza w strumieniach zawirnikowych – w zależności
od potrzeb – rozważane są z wykorzystaniem teorii strumieniowej, przy założeniu średnich
prędkości przepływu w strumieniach i założeniu równomiernych rozkładów sił ciągu na
dyskach aktywnych lub z wykorzystaniem teorii wirowej o różnych stopniach uproszczenia [6], [7].

Wyniki uzyskiwane przy stosowaniu teorii strumieniowej bywają wykorzystywane w ana-
lizach przepływów metodami teorii wirowej (rys. 5).

Rys. 5. Schemat do modelu przepływu powietrza w strumieniu zawirnikowym wg. teorii
strumieniowej. lot do przodu z ewentualnym wznoszeniem i wiatrem czołowym
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Bardziej zawansowaną jest teoria swobodnych wirów spływających z każdej z łopat.
W świetle tej teorii wg [7], ślad zawirnikowy wykazuje postać skoszonego walca wirowego,
rozpoczynającego się na dysku aktywnym (rys. 6).

Rys. 6. Schemat linii wirowej schodzącej z punktu a1 łopaty położonego na promieniu r,
a) widok boczny walcowej struktury śladu zawirnikowego, b) widok z góry walcowej
struktury śladu zawirnikowego, prawe obroty wirnika nośnego, c) układ wektorów

na dysku aktywnym. opracowanie własne na podstawie [7]

Na hipotetycznej powierzchni walca układają się swobodne wiry spiralne, a wewnątrz wiry
spiralne i wiry promieniowe, indukujące między innymi prędkości ukierunkowane prostopa-
dle do powierzchni dysku aktywnego. kąt skosu linii środkowej śladu zależy od prędkości lotu
śmigłowca i siły nośnej na wirniku. Swobodne wiry spiralne unoszone są w śladzie w tylną
dolną część sfery otoczenia śmigłowca pod wpływem prędkości normalnej i stycznej do
powierzchni dysku.

Przedstawiony opis pozwala określić rozkład prędkości indukowanych w przestrzeni ota-
czającej bezpośrednio kolektory wylotowe silników i strumienie wypływających spalin.
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3. moDel RoZPRZeStRZeNIaNIa SIę StRumIeNIa SPalIN W otocZNIu Po oDPłyWIe
Z kolektoRa WylotoWeGo

model sformułowano przy założeniu, że w przypadku śmigłowca (np. W3 Sokół) początkowy
odcinek drogi strumienia spalin po wypływie z kolektora, kiedy strumień jest jeszcze zwarty,
znajduje się w środkowej części śladu zawirnikowego, w hipotetycznym „tunelu” (rys. 3),
w którym ruch powietrza generowany przez wirnik nośny odbywa się z prędkościami mniej-
szymi niż w zewnętrznej strefie śladu zawirnikowego, dotyczy to prędkości obwodowych
i wzdłużnych. Na dalszych odcinkach drogi strumienia, wpływ śladu zawirnikowego jest więk-
szy i strumień spalin ulega dalszemu odchylaniu ku dolnej części sfery otoczenia, a jednocze-
śnie wchodząc w strefę na zewnątrz hipotetycznego tunelu, traci stateczność przepływu
zwartego, a wiry w śladzie zawirnikowym rozczłonkowują go w postać chmury. Założenie znaj-
duje potwierdzenie w wynikach badań eksperymentalnych promieniowania podczerwonego
spalin, wykonanych przy użyciu kamery termowizyjnej.

Zgodnie z tym założeniem geometria obszaru śladu zawirnikowego, w którym zachodzą
wspomniane zjawiska przedstawiona jest na rys. 7.

układy współrzędnych przedstawione na rys. 7 są następujące: współrzędne ok, xk, yk, zk,
związane są z końcowym przekrojem kolektora wylotowego, współrzędne oWN, x, y, z, zwią-
zane są z wirnikiem nośnym śmigłowca przy czym obydwa układy współrzędnych spełniają
związki:

, (1)

, (2)

. (3)

Współrzędna naturalna strumienia ξ pokrywa się z osią strumienia spalin, przy czym
początek współrzędnej ξ = 0 pokrywa się z punktem ok, a położenie hipotetycznego przekroju
końca strumienia zwartego określa współrzędna ξ = ξz. Współrzędna ξ pokrywa się z osią śladu
zawirnikowego.

Rys. 7. Geometria obszaru śladu zawirnikowego otaczającego strumień spalin
wypływających z kolektora silnika

oddziaływanie strumieni: zawirnikowego i wynikającego z lotu na strumienie spalin

zastąpiono napływem bocznym powietrza o polu prędkości określonym wektorem (x, y, z).

Na odcinku drogi określonym współrzędnymi naturalnymi 0 < ξ ≤ ξz strumień spalin zgodnie
z [5] przemieszcza się w kierunku prawie zgodnym z kierunkiem prostoliniowej osi kolektora

99IDeNtyfIkacja ZachoWaNIa SIę StRumIeNIa SPalIN W otocZeNIu Po oDPłyWIe Z kolektoRa...



wylotowego, co przy modelowaniu pozwala wykorzystać teorię turbulentnych strug pros-
toosiowych. Na dalszym odcinku można wykorzystać teorię turbulentnych strug zakrzy-
wionych.

Schemat strumienia spalin przepływającego przez zaburzoną część śladu zawirnikowego
przedstawiono na rys. 8.

Na odcinku zwartej postaci strumienia, niewiele odchylonego od kierunku prostoliniowego,
podobnie jak w strumieniach prostoliniowych wg [1] wyróżniono:
• strefę początkową, w której stożek przepływu potencjalnego oddzielony jest od

poruszającego się ośrodka zewnętrznego z prędkością Vp warstwą graniczną z intensywnym
mieszaniem obydwu przepływów, natomiast parametry przepływowe i termiczne w stożku
są identyczne jak w przekroju wylotowym kolektora;

• strefę zasadniczą strumienia, w której mieszanie obydwu przepływów odbywa się w całym
przekroju, a parametry przepływowe – prędkości i temperatury maleją wzdłuż drogi
przepływu i przy końcu odcinka zbliżają się do wartości panujących w śladzie zawirnikowym.

Rys. 8. Schemat geometrii strumienia spalin wypływającego z kolektora wylotowego silnika,
poddanego oddziaływaniu strumienia powietrza nabiegającego skośnie pod kątem αS do osi
wzdłużnej kanału kolektora. Na schemacie zaznaczono hipotetyczne rozkłady prędkości
w strumieniu spalin i w otoczeniu bliskim strumienia, a) schemat strumienia, b) schemat

stożka przepływu potencjalnego z układem współrzędnych promieniowych

opis sformułowano dla odcinka początkowego łącznie z odcinkiem przejściowym i odcinka
zasadniczego.

Do opisu przepływu strumienia wprowadzono zastępujące wielkości bezwymiarowe:

– bezwymiarowa prędkość strumienia nabiegającego skośnie, (4)

– bezwymiarowa temperatura na wylocie z kolektora, (5)

– bezwymiarowe stężenia składników spalin na wylocie z kolektora (co2, h2o). (6)

charakterystyczny układ współrzędnych przedstawiono na rys. 8.
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formuły opisujące zachowanie się strumienia w części strumienia zwartego w przedziale
współrzędnych naturalnych 0 < ξ ≤ ξz, opracowano na podstawie wyników badań ekspery-
mentalnych, dotyczących strumieni prostoosiowych, [1], (o współrzędnych 0 < ξ ≤ ξz, rys. 7).

opisy te są następujące:
• długość odcinka początkowego:

, (7)

• długość odcinka przejściowego:

, (8)

• szerokość warstwy granicznej w strumieniu na odcinku początkowym:

dla . (9)

opisy poprzecznych rozkładów prędkości, temperatury i stężeń składników w strumieniu
są następujące:
• profil rozkładu poprzecznego prędkości wzdłużnej w strumieniu:

, (10)

• profil rozkładu poprzecznego temperatury w strumieniu:

, (11)

• profil rozkładu poprzecznego stężeń składników w strumieniu: 

, (12)

gdzie:

– bezwymiarowa współrzędna promieniowa liczona od pobocznicy strumienia

w głąb strumienia, ;

– współrzędne promieniowe warstwy granicznej strumienia.

Na odcinku początkowym w obszarze potencjalnego stożka, a także na osi strumienia
spełnione są związki:

(13)
Na odcinku zasadniczym, poprzeczne rozkłady prędkości, temperatury i stężeń składników

opisane są funkcjami:

, (14)

, (15)

, (16)

gdzie:

dla (na odcinku zasadniczym),
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– wielkości: prędkości, temperatury i stężeń składników na osi strumienia,

– kąt odchylenia prędkości nabiegania przepływu bocznego w części śladu zawirnikowego

otaczającej strumień spalin, względem osi strumienia spalin.

Wyznaczenie zmienności po długości strumienia przeprowadzono na podstawie

równań zachowania dla strumienia (przy pomijalnie małych zmianach ciśnienia), a mianowicie:
• równanie ilości ruchu:

, (17)

• równanie zachowania energii:

, (18)

• równanie zachowania substancji poszczególnych składników:

, (19)

gdzie:

– przekrój początkowy strumienia,

– bieżący przekrój strumienia.

Równania (17), (18), (19), przekształcono do postaci bezwymiarowych posługując się
bezwymiarowymi wielkościami (1), (2), (3). Postacie te są one następujące:

, (20)

, (21)

. (22)

funkcje E1, E2, F1, F2, J1, J2 występujące w równaniach są wyrażeniami całkowymi,

uzyskanymi z równań zachowania (17), (18), (19), po wprowadzeniu wielkości bezwymia-

rowych , , i ich rozkładów poprzecznych – związki „Szlichtinga 3/2” wg. [1], (14,

15, 16) oraz bezwymiarowego promienia . W niniejszych rozważaniach (w celach

uproszczenia) aproksymowano je na podstawie wyników eksperymentu [1] wyrażeniami:
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(23)

gdzie:

Wzory (23) przybliżają wartości tych funkcji z dokładnością ok. 3%.
Podobna forma równań (23), pozwala na przyjęcie następujących związków sprzęgających:

, (24)

. (25)

Wielkości kT i kr występujące w równaniach (24), (25) wyrażają związki:

, (26)

, (27)

gdzie:

– współczynnik charakteryzujący rozkład prędkości strumienia w dyfuzorze

wylotowym, wg  „prawa 1/7” [2], [8];

– współczynnik charakteryzujący rozkład prędkości strumienia opływającego

dyfuzor wylotowy, wg „prawa 1/7” [2], [8].

a zatem w celu wyznaczenia zmienności i po długości – w podstawowej części

strumienia – należy wyznaczyć zmiany z uwzględnieniem związków (24), (25).

tak więc podstawowe równanie dla wyznaczenia zmian jest następujące:

. (28)

gdzie:

– bezwymiarowa szerokość strumienia.
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Równanie (28) oszacowano ze względu na rząd wielkości członu zwierającego bezwymia-

rową temperaturę . Dla przedmiotowego zakresu człon ten jest pomijalnie mały. uprosz-

czone równanie (28) wraz z równaniem (20) tworzy układ o postaci:

, (29)

. (30)

układ równań (29), (30) po zastosowaniu metody rozdzielenia zmiennych i odpowiednich
podstawieniach sprowadzono do jednego równania różniczkowego:

, (31)

gdzie:

– pomocnicza funkcja zmiennej ,

– pochodna funkcji H po zmiennej .

Równanie (31) jest dość skomplikowane matematycznie. można jednakże uzyskać jego

prostszą postać biorąc pod uwagę przesłanki wynikające z rozkładów wielkości (dla

) i (dla ) po długości strumienia, uzyskanych z badań eksperymentalnych.

Rys. 9. Rozkład zmian bezwymiarowej prędkości (dla ) i (dla )

po długoœci strumienia, uzyskany z badañ eksperymentalnych, wg. [1]

Z wykresu (rys. 9) wynika że różnice w rozkładach i są niewielkie. Stąd kierując

się spostrzeżeniem, że dla słuszna jest relacja uzyskano uproszczony układ

równań (służący do wyprowadzenia ostatecznego równania) o postaci:

, (32)
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, (33)

, (34)

, (35)

co po przekształceniach a także po wprowadzeniu związku o postaci:

(36)

sprowadza się do poszukiwanego, prostszego względem (31), równania różniczkowego:

, (37)

przy warunku brzegowym: dla , , (38)

gdzie: .

Rozwiązaniem równania (37) jest całką szczególną, w uogólnionej postaci ze względu na za-

kres zmienności . Rozwiązanie ma formę:

. (39)

Postacie funkcji i występujące w równaniu (39), zależą od zakresów zmienności

bezwymiarowej temperatury .

Dla przedmiotowych zakresów zmian wzory tych funkcji zestawiono w tablicy 1.
Dla celów prowadzonych badań istotne jest natomiast wyznaczenie funkcji odwrotnej do

(39), co oznacza, że należy wyznaczyć funkcję o ogólnej postaci:

. (40)

Rozwiązanie tak postawionego zagadnienia przeprowadzono na drodze numerycznej,

stosując następujące kroki postępowania:

1. krok pierwszy, zestawić tablicę wyników obliczeń dla oraz

, .

2. krok drugi, sporządzić wykresy zależności dla różnych .

3. krok trzeci, kierując się przebiegami zilustrowanymi na wykresach należy dobrać postaci

funkcji aproksymujących zależności: , z odchyleniem standardowym

rzędu .
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tok symulacyjnych obliczeń numerycznych zgodny z przyjętym sposobem postępowania
zilustrowano na schemacie blokowym rys. 11.

funkcja jest niezbędna do wyznaczenia rozkładów ,

.
Rozkłady te opisane są wzorami:

, (41)

, (42)

gdzie:

,

– udział objętościowy i-tego gazu w spalinach,

– udział objętościowy i-tego gazu w powietrzu,

.
Dla realizacji dalszych celów pracy istnieje potrzeba wyznaczenia zmian szerokości stru-

mienia L(x). Wyznacza się to z zależności dotyczących odcinka początkowego i odcinka zasad-
niczego strumienia, jednakże w zależności czy wypływ spalin odbywa się bezpośrednio
z kolektora wylotowego, czy też ze schładzacza.

A. Wariant wypływu spalin z dyfuzora (bez schładzacza)
Na odcinku początkowym szerokość strumienia dla wariantu bez schładzacza:

dla :

, (43)

gdzie:

,

– zastępczy promień wylotu dyfuzora.

Na odcinku zasadniczym szerokość strumienia dla wariantu bez schładzacza:

dla :

. (44)

B. Wariant wypływu spalin ze schładzacza
Na odcinku początkowym szerokość strumienia dla wariantu ze schładzaczem:

dla :
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, (45)

gdzie:

,

– zastępczy promień wylotu schładzacza.
Na odcinku zasadniczym szerokość strumienia dla wariantu bez schładzacza:

dla :

, (46)

gdzie:

.

4. NumeRycZNa Symulacja ZachoWaNIa SIę StRumIeNIa SPalIN Po WyPłyWIe
Do otocZeNIa Z ukłaDu WylotoWeGo

Symulację numeryczną rozprzestrzeniania się strumienia spalin w otoczeniu po wypływie
z kolektora wylotowego śmigłowca przeprowadzono z wykorzystaniem autorskiego programu
obliczeniowego INfReD – com Gas_1.0.exe. Program przedstawiony na uproszczonym sche-
macie (rys. 10) pozwala obliczać parametry fizyczne spalin odpływających z kolektorów wylo-
towych w różnych manewrach ekstremalnych śmigłowca.

Rys. 10. ogólny schemat podprogramów wchodzących w skład programu INfReD-com Gas_1.0.exe
służącego między innymi do obliczeñ symulacyjnych parametrów fizycznych strumieni spalin

w otoczeniu oraz wymiarów poprzecznych tych strumieni
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obliczenia natomiast wartości do wyznaczenia rozkładów temperatury i stężeń co2, h2o w
strumieniach spalin, a także poprzecznych wymiarów strumieni, po ich wypływie do otoczenia
przeprowadzono wg podprogramu, którego podstawę stanowił numeryczny sposób wyzna-
czania tych rozkładów (rys. 11).

Rys. 11. Schemat blokowy numerycznego sposobu wyznaczenia funkcji rozkładu temperatury
i stężeń co2 i h2o na osi strumienia spalin

Symulację komputerową przeprowadzono, jak wspomniano, dla dwóch układów wylotu spa-
lin a mianowicie: dla klasycznego kolektora dyfuzorowego oraz dla układu ze schładzaczem.
Symulacją objęto następujące manewry śmigłowca: hamowanie z nawrotem, wyskok do góry,
szybkie rozpędzanie z zawisu.

tabela 1. Zestawienie wzorów opisujących funkcje fΘ i FΘ dla dwóch charakterystycznych

zakresów zmienności temperatury bezwymiarowej Θ. W tablicy przedstawiono również

wzory uzyskane w wyniku aproksymacji związków:
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tabela 1. c.d. Zestawienie wzorów opisujących funkcje fΘ i FΘ dla dwóch charakterystycznych

zakresów zmienności temperatury bezwymiarowej Θ. W tablicy przedstawiono również

wzory uzyskane w wyniku aproksymacji związków:

5. WyNIkI oBlIcZeŃ SymulacyjNych

Wyniki obliczeń symulacyjnych przedstawiono na wykresach.
Na wykresach (rys. 12 a, b, c) przedstawiono zmiany temp. spiętrzenia T3* za komorą spala-

nia, temp. statycznej T5 za turbiną napędową i temp. statycznej T6 za dyfuzorem w czasie (sil-
nik bez schładzacza spalin), podczas manewru: 1 – hamowanie z nawrotem, 2 – wyskok do
góry, 3 – szybkie rozpędzanie z zawisu.
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Rys. 12. Wykresy zmian temperatur T3*, T5, T6 w czasie (silnik bez schładzacza spalin),
podczas manewru: 1 – hamowanie z nawrotem, 2 – wyskok do góry, 3 – szybkie

rozpędzanie z zawisu

Na wykresach (rys. 13 a, b) przedstawiono zmiany ciśnień cząstkowych ps
co2, ps

h2o w czasie
(silnik bez schładzacza spalin), podczas manewru: 1 – hamowanie z nawrotem, 2 – wyskok do
góry, 3 – szybkie rozpędzanie z zawisu.

Rys. 13. Wykresy zmian ciśnień cząstkowych ps
co2 i ps

h2o w czasie (silnik bez schładzacza spalin),
podczas manewru: 1 – hamowanie z nawrotem agro, 2 – wyskok do góry, 3 – szybkie

rozpędzanie z zawisu

Na wykresach (rys. 14 a, b, c) przedstawiono zmiany temperatur statycznych w czasie: T7

temperatury spalin na wlocie do schładzacza, Tm temperatury mieszaniny w komorze miesza-
nia, TW temperatury na wylocie ze schładzacza (silnik ze schładzaczem spalin), podczas
manewru: 1 – hamowanie z nawrotem, 2 – wyskok do góry, 3 – szybkie rozpędzanie z zawisu.
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Rys. 14. Wykresy zmian temperatur statycznych T7, Tm, TW w czasie (silnik ze schładzaczem spalin),
podczas manewru: 1 – hamowanie z nawrotem, 2 – wyskok do góry, 3 – szybkie rozpędzanie z zawisu

Na wykresach (rys. 15 a, b) przedstawiono zmiany ciśnień cząstkowych pw
co2, pw

h2o w cza-
sie (silnik ze schładzaczem spalin), podczas manewru: 1 – hamowanie z nawrotem, 2 – wyskok
do góry, 3 – szybkie rozpędzanie z zawisu.

Rys. 15. Wykresy zmian ciśnień cząstkowych pw
co2 i pw

h2o w czasie (silnik ze schładzaczem spalin),
podczas manewru: 1 – hamowanie z nawrotem agro, 2 – wyskok do góry, 3 – szybkie

rozpędzanie z zawisu

Ze względu na ograniczoność miejsca na wykresach przedstawiono zmiany temperatur
gazów wylotowych TGW (rys. 16), szerokości strumienia spalin L (rys. 17), zmiany ciśnień
cząstkowych pco2 (rys. 18) i ph2o (rys. 19) dla wybranych chwil czasu podczas manewru szybkie
rozpędzanie z zawisu, (silnik bez schładzacza spalin).
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Rys. 16. Wykresy zmian temperatury gazów wylotowych TGW w wybranych chwilach czasu, podczas

manewru szybkie rozpędzanie z zawisu po długości strumienia spalin ( – współrzędna

bezwymiarowa); (silnik bez schładzacza spalin)

Rys. 17. Wykresy zmian wymiaru poprzecznego strumienia L w wybranych chwilach czasu, podczas

manewru szybkie rozpędzanie z zawisu po długości strumienia spalin ( – współrzędna

bezwymiarowa); (silnik bez schładzacza spalin)

Rys. 18. Wykresy zmian ciśnień cząstkowych pco2 w wybranych chwilach czasu, podczas

manewru szybkie rozpędzanie z zawisu po długości strumienia spalin ( – współrzędna

bezwymiarowa); (silnik bez schładzacza spalin)
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Rys. 19. Wykresy zmian ciśnień cząstkowych ph2o w wybranych chwilach czasu, podczas manewru

szybkie rozpędzanie z zawisu po długości strumienia spalin ( – współrzędna bezwymiarowa);

(silnik bez schładzacza spalin)

Na wykresach przedstawiono zmiany temperatur gazów wylotowych TGW (rys. 20),
szerokości strumienia spalin L (rys. 21), zmiany ciśnień cząstkowych pco2 (rys. 22) i ph2o

(rys. 23) dla wybranych chwil czasu podczas manewru szybkie rozpędzanie z zawisu, (silnik ze
schładzaczem spalin).

Rys. 20. Wykresy zmian temperatury gazów wylotowych TGW w wybranych chwilach czasu, podczas

manewru szybkie rozpędzanie z zawisu po długości strumienia spalin ( – współrzędna

bezwymiarowa); (silnik ze schładzaczem spalin)

Rys. 21. Wykresy zmian wymiaru poprzecznego strumienia L w wybranych chwilach czasu, podczas

manewru szybkie rozpędzanie z zawisu po długości strumienia spalin ( – współrzędna

bezwymiarowa); (silnik ze schładzaczem spalin)
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Rys. 22. Wykresy zmian ciśnień cząstkowych pco2 w wybranych chwilach czasu, podczas manewru

szybkie rozpędzanie z zawisu po długości strumienia spalin ( – współrzędna bezwymiarowa);

(silnik ze schładzaczem spalin)

Rys. 23. Wykresy zmian ciśnień cząstkowych ph2o w wybranych chwilach czasu, podczas manewru

szybkie rozpędzanie z zawisu po długości strumienia spalin ( – współrzędna bezwymiarowa);

(silnik ze schładzaczem spalin)

6. PoDSumoWaNIe

W pracy przedstawiono sposób opisu rozprzestrzeniania się strumienia spalin w otoczeniu
po odpływie z kolektora wylotowego śmigłowca, sformułowany na podstawie teorii i empirii
strug turbulentnych. Z przeprowadzonych rozważań wynikają spostrzeżenia i wnioski:
1. Porównanie wyników symulacji komputerowej modelu rozprzestrzeniania się strumienia

spalin w otoczeniu z wynikami badań eksperymentalnych wykonywanych przy użyciu ka-
mery termowizyjnej [5] wykazuje dobrą zgodność jakościową co do geometrii strumienia, jak
i ilościową określoną rozkładami temperatury.

2. Z przeprowadzonej analizy wynika, że trudno mierzalne wielkości fizyczne w strumieniu
spalin, istotne dla oceny własności promienistych w zakresie podczerwieni takie jak:
rozkłady temperatury w poprzek i wzdłuż strumienia, a także rozkłady ciśnień cząstkowych
co2 i h2o mogą być określane z wystarczającą dokładnością na podstawie przedstawionego
modelu teoretyczno – empirycznego strumienia spalin.

3. W przypadku śmigłowców średnich klasy PZl W3 Sokół, o podobnych układach kolektorów
wylotowych względem struktur konstrukcyjnych śmigłowców, fragmenty strumieni spalin
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o zwartej geometrii – odpowiadające głównie za emisję podczerwieni, są prawie prostoosiowe,
co znacznie ułatwia analizę i opis rozkładów parametrów fizycznych w tych fragmentach.

4. Stosowanie schładzaczy spalin w układach wylotowych silników turbinowych śmigłowców
znacząco zmniejsza przyczyny nadmiernej emisji podczerwieni, a także zmienia konfiguracje
geometrii strumieni w otoczeniu. I tak zakresy zmian temperatur statycznych w przekrojach
wylotowych układów w zależności od manewru śmigłowca kształtują się następująco:
w manewrze hamowanie z nawrotem – w przypadku kolektora klasycznego (607 k-690 k),
w przypadku zastosowania schładzacza (344 k-372 k); w manewrze wyskok do góry – w przy-
padku kolektora klasycznego (641 k-720 k), w przypadku zastosowania schładzacza
(355 k–383 k); w manewrze szybkie rozpędzanie z zawisu – w przypadku kolektora kla-
sycznego (646 k–731 k), w przypadku zastosowania schładzacza (359 k–389 k).

5. Rozkłady temperatury po długości strumienia – na osi strumienia są funkcjami monoto-
nicznie malejącymi we wszystkich chwilach czasu obserwacji, zarówno w przypadku kolek-
tora klasycznego jak i schładzacza. Np. w manewrze szybkie rozpędzanie z zawisu – kolektor
klasyczny: w 5 sekundzie, temperatury zmieniają się od 663 k dla x = 0 [m] – poprzez 468 k
dla x = 1,25 [m] – do 351 k dla x = 5 [m]; w przypadku zastosowania schładzacza w 5 sekun-
dzie temperatury zmieniają się od: 389 k dla x = 0 [m] – poprzez 362 k dla x = 2,5 [m] – do
332 k dla x = 5 [m].

6. Zmiany ciśnień cząstkowych co2 i h2o wzdłuż długości strumienia – na osi strumienia są
funkcjami monotonicznie malejącymi we wszystkich chwilach czasu obserwacji, zarówno
w przypadku kolektora klasycznego jak i schładzacza. Np. w manewrze szybkie rozpędzanie
z zawisu – kolektor klasyczny: w 2 sekundzie, ps

co2 zmienia się od 3,378 kPa dla x = 0 [m] – po-
przez 1,832 kPa dla x = 1,25 [m] – do 0,902 kPa dla x = 5 [m], a ps

h2o zmienia się od 5,255 kPa
dla x = 0 [m] – poprzez 4,086 kPa dla x = 1,25 [m] – do 3,382 kPa dla x = 5 [m]; w przypadku
zastosowania schładzacza w 5 sekundzie, ps

co2 zmienia się od 0,928 kPa dla x = 0 [m] – po-
przez 0,668 kPa dla x = 2,5 [m] – do 0,548 kPa dla x = 5 [m], a ps

h2o zmienia się od 2,891 kPa
dla x = 0 [m] – poprzez 2,582 kPa dla x = 2,5 [m] – do 2,365 kPa dla x = 5 [m].

7. W przypadku wypływu spalin z dyfuzora silnika zmiany szerokości strumienia L w poszcze-
gólnych manewrach są następujące: w manewrze szybkie rozpędzanie z zawisu – w 1 se-
kundzie, szerokość strumienia zmienia się od 0,835 m dla x = 0 [m] – poprzez 1,205 dla
x = 1,25 [m] – do 2,046 dla x = 5 [m]. W przypadku wypływu spalin ze schładzacza zmiany
szerokości strumienia L w poszczególnych manewrach są następujące: w manewrze szybkie
rozpędzanie z zawisu – w 1 sekundzie, szerokość strumienia zmienia się od 1,084 m dla
x = 0 [m] – poprzez 1,202 dla x = 2,5 [m] – do 2,077 dla x = 5 [m].
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A hELikOPTER ENgiNE diffUSER iN fLighT

Abstract

The paper presents the results of the theoretical considerations on the spread in the environment

and changes in the following physical parameters: speed, temperature and concentrations

of components in a jet stream leaving a helicopter turbine engine during  experimental flight

maneuvers. The results of the analysis on these phenomena were the basis for developing a simulation

computer programme. Computational simulations were carried out for maneuvers like braking

and returning, a jump up, fast acceleration from hovering. Due to space limitations the simulation

results given in graphs concern the maneuver of fast acceleration from hovering.

116 StefaN fIjałkoWSkI



PRACE iNSTYTUTU LOTNiCTWA ISSN 0509-6669
219, s. 117-134, Warszawa 2011

ANALiZA EMiSJi PODCZERWiENi PRZEZ SPALiNY
ODPŁYWAJĄCE Z SiLNiKÓW W CZASiE

LOTU ŚMiGŁOWCA

StefaN fIjałkoWSkI

Politechnika Lubelska

Streszczenie

W pracy przestawiono analizę emisji podczerwieni przez spaliny odpływające do otoczenia

z silników turbinowych śmigłowca w ekstremalnych manewrach lotnych. Spaliny w otocze-

niu – po wypływie z kolektora wylotowego klasycznego lub w formie schładzacza – trakto-

wane są jako środowisko stygnących mieszanin gazowych w postaci strumienia,

przemieszczającego się względem śmigłowca i otoczenia. W spalinach gazami aktywnymi

w podczerwieni są gazy trójatomowe CO2 i H2O, a ich stężenia w spalinach charakteryzują

ciśnienia cząstkowe.

Rozważania przeprowadzono w ujęciu modelowym przy założeniu, że gazy CO2 i H2O emitują

i pochłaniają podczerwień selektywnie z całych objętości. Podstawą do określenia fizycznych włas-

ności promienistych stanowił model pasm szerokich Edwards – Balakrishnana.

1. ZjaWISka I CZYNNIkI WYWołUjĄCe eMISjĘ PoDCZeRWIeNI PRZeZ SPaLINY
oDPłYWajĄCe Do otoCZeNIa Z SILNIkÓW ŚMIGłoWCa

Zgodnie z prawem Prevosta, spaliny posiadające temperaturę bezwzględną znacznie więk-
szą od zera bezwzględnego, emitują do otoczenia promieniowanie podczerwone [2], [5], [9].
tak więc emisja promieniowania podczerwonego związana jest w zasadzie ze stanami ter-
micznymi ciał, ale przenoszenie energii pomiędzy promieniującymi ciałami (zgodnie z prawem
Stefana – Boltzmana i II Zasadą termodynamiki) wykazuje w zakresie skutków cechy ciepła.
jeśli promieniowanie zachodzi w środowisku gazowym, to dodatkowo pojawia się przenosze-
nie ciepła na drodze konwekcji. Dzieje się tak również ze zjawiskami emisji podczerwieni przez
spaliny odpływające do otoczenia z silników śmigłowca. Stąd spaliny w otoczeniu należy trak-
tować jak wspomniano w [3], jako stygnące środowisko mieszaniny gazów.

Schemat układu sprzężeń pomiędzy konwekcyjnym ruchem ciepła oraz promieniowaniem
podczerwonym, a stanami termicznymi odlotowych gazów spalinowych przedstawia rys. 1.
W wyniku istniejących sprzężeń ustalają się warunki dla emisji promieniowania podczerwonego



do otoczenia, ustalają się również sprzężenia pomiędzy strumieniem ciepła przekazywanego

przez spaliny do chłodnego powietrza w otoczeniu oraz strumieniem energii promienio-

wania wymienianego pomiędzy spalinami i otoczeniem , a stanami termicznymi spalin cha-

rakteryzowanymi wg [4] rozkładami temperatury TSO po długości strumienia.
Istnieją dwie podstawowe grupy przyczyn wywołujących emisję podczerwieni o określonych

parametrach przez spaliny, a mianowicie:
1. Przyczyny bezpośrednie, wywołujące zjawiska podwyższonej emisji podczerwieni ponad

stan przeciętny i wpływające bezpośrednio na jego intensywność. Są to przyczyny natury
procesowej, związane z procesami termodynamiczno – przepływowymi i cieplnymi prze-
biegającymi w silnikach napędowych.

2. Przyczyny pośrednie wpływające dodatkowo na intensywność promieniowania. W skład tej
grupy wchodzą przyczyny natury materiałowej związane z fizycznymi własnościami radia-
cyjnymi gazów. Należy podkreślić, ze pomiędzy tymi symptomami, a symptomami grupy pro-
cesowej istnieją sprzężenia jednokierunkowe. ta grupa przyczyn obejmuje również
przyczyny natury geometrycznej, wynikające z układu struktury strumienia spalin w oto-
czeniu (część początkowa, przejściowa i zasadnicza).
Na rys. 1 przedstawiono schemat układu sprężeń w systemowym ujęciu emisji podczerwieni

i ostygania strumienia spalin w otoczeniu.

Rys. 1. Schemat układu sprężeń w systemowym ujęciu emisji podczerwieni i ostygania
strumienia spalin w otoczeniu, wg [2]

Strumień gazów spalinowych wg [1], [6], [10] emituje w otoczeniu promieniowanie pod-
czerwone z całej swojej objętości na sposób selektywny, w określonych pasmach długości fal lub
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częstości falowej. emisja spowodowana jest obecnością w spalinach głównie gazów trójato-
mowych: Co2, H2o. Zakresy i układ pasm promieniowania zależą od temperatury spalin,
a emisyjność dodatkowo od zawartości wspomnianych gazów w spalinach i od charakterysty-
cznych poprzecznych wymiarów liniowych strumieni.

a zatem czynnikami wywołującymi emisję promieniowania spalin i wpływającymi na jej za-

kres są czynniki: termiczne – określane rozkładami temperatur spalin , fizyczno – pro-

cesowe określone rozkładami udziałów objętościowych składników oraz rozkładami

emisyjności składników i geometryczne określone rozkładem wymiaru poprzecznego

.
Należy wspomnieć, że wspomniane czynniki kształtują się pod wpływem rozkładów pręd-

kości spalin w strumieniach .
Charakterystycznymi symptomami emisji podczerwieni strumienia gazów spalinowych

w rozumieniu omawianej problematyki są natomiast: długości fal o maksymalnych intensyw-

nościach oraz wielkości maksymalnych intensywności ISO (dotyczy to pasm promieniowa-

nia dwutlenku węgla i pary wodnej).

2. CeCHY eMISjI PoDCZeRWIeNI PRZeZ StYGNĄCe ŚRoDoWISko oDLotoWYCH
GaZÓW SPaLINoWYCH

Śmigłowiec w locie emituje do otoczenia gazy spalinowe o temperaturach i stężeniach
składników różniących się od parametrów takich samych składników w otoczeniu, co oznacza,
brak równowagi termodynamicznej spalin z otoczeniem. temperatury spalin w przekrojach
wylotowych kolektorów (bez schładzaczy) są znacznie większe od temperatur otaczającego
powietrza atmosferycznego i wahają się w granicach 400-450°C. Stężenia Co2 i H2o są również
większe od stężeń w otoczeniu.

Spaliny wypływają do przestrzeni wypełnionej powietrzem atmosferycznym o parametrach
termicznych (pH, TH) związanych z wysokością H i o określonych stężeniach objętościowych

głównych składników . atmosfera wykazuje selektywną przepuszczalność,

a także selektywne pochłanianie promieniowania podczerwonego. Przepuszczalność atmos-
fery istotnie maleje wraz ze wzrostem grubości jej warstwy i przy grubościach większych od
100 m dla niektórych pasm spada do zera (pasma: 2,7 µm, 4,3 µm, 5-7 µm), [8].

Na rys. 2 przedstawiono fragment wykresu zależności spektralnej gęstości emisji ciała
doskonale czarnego od długości fali i temperatury (zgodnie z prawem Plancka), obejmujący
zakres emisji charakterystyczny dla promieniowania podczerwonego spalin odpływających
z silników śmigłowca w locie. W rozważaniach spaliny traktowane są jako stygnące środowisko
mieszaniny gazów pasmowo – szarych w sensie prawa kirchoffa, emitujących promieniowanie
podczerwone.

Na rys. 3 i rys. 4 przedstawiono rozkłady charakterystycznych pasm absorbcji podczerwieni
przez główne ze względu na emisję składniki spalin H2o i Co2, poza tymi pasmami występują
pasma, które można traktować jako całkowicie przeźroczyste dla podczerwieni, zwane w tech-
nice oknami. Gazy dwuatomowe Co, N2, o2 w strumieniach spalin są nieaktywne lub znikomo
aktywne w podczerwieni.
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Rys. 2. Rozkład spektralnej gęstości emisji ciała  doskonale czarnego zgodnie z prawem Plancka
w skali półlogarytmicznej. Zakres temperatur 100-1000 k jest charakterystyczny dla emisji

podczerwieni przez spaliny śmigłowca w locie, wg [8]

Rys. 3. Pasma absorpcji promieniowania podczerwonego H2o w zakresie
widma 0,8-30 μm, wg [5, 11]

Rys. 4. Pasma absorpcji promieniowania podczerwonego Co2 w zakresie
widma 1,6-20 μm, wg [5, 11]
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obecnie dla obydwu gazów przyjmuje się po 10 pasm emisji i absorpcji oraz po 5 pasm istot-
nie znaczących dla przenoszenia energii promieniowania. Podstawowe parametry pasm emisji
Co2 i H2o zamieszczono w tabeli 1.

tabela 1. Podstawowe parametry pasm emisji gazów Co2 i H2o, wg [13]

Schemat struktury stygnącego i promieniującego środowiska gazów spalinowych
odpływających z silnika śmigłowca w postaci strumienia przedstawiono na rys. 5.

Na schemacie uwidoczniono cechy promieniującego środowiska gazowego, zilustrowano
również układ sprzężeń pomiędzy parametrami termicznymi, oraz określającymi stężenia
składników, a wielkościami określającymi pasmową emisję podczerwieni Co2 (znacznik – i)
i H2o (znacznik – k).
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Rys. 5. Schemat struktury stygnącego środowiska promieniującej mieszaniny gazów spalinowych
w otoczeniu śmigłowca oraz sprzężeń pomiędzy czynnikami określającymi emisję

podczerwieni w środowisku

Wpływ otoczenia bliskiego śmigłowca na emisję podczerwieni przez środowisko stygnącej
mieszaniny gazów (strumień spalin) ujmuje temperatura powietrza TH. Wpływ pozostałych
czynników na emisję ujęto w [2], [3].

3. MoDeL eMISjI PoDCZeRWIeNI PRZeZ GaZY SPaLINoWe oDPłYWajĄCe
Z SILNIkÓW ŚMIGłoWCa Do otoCZeNIa

Badaniami emisyjnych i absorpcyjnych własności gazów zajmowało się szereg badaczy,
a wyniki ich prac przedstawiane są na różne sposoby w postaci tabelarycznej, wykresów lub
formuł analitycznych. Wspomnieć tutaj należy badania Schack’a, eckerta, Hottela i egberta.
Najnowsze badania przeprowadzone zostały przez edwarda, Nelsona, Balakrishnana. Wśród
badaczy polskich wyróżnić należy prace kostkowskiego, Wandrasza, karasińskiego.

Selektywna, pasmowa natura widm podczerwieni gazów, a także objętościowy charakter ra-
diacji brył gazowych, stwarzają pewne trudności w określaniu ich radiacyjnych własności fizycz-
nych. trudności potęguje wpływy warunków termicznych w jakich odbywa się promieniowanie.
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Stąd – w zależności od potrzeb wynikających z jakości rozpatrywanych zagadnień – przy
określaniu cech i własności radiacyjnych gazów stosuje się odpowiednie podejście modelowe.

Przy modelowaniu rozróżnia się gazy promieniujące samodzielnie lub w mieszaninach
np. gazy spalinowe, a różnice dotyczą ujmowania wpływu stężeń i właściwości budowy
cząsteczek na cechy radiacyjne a także na ewentualne, wzajemne przesłanianie pasm.

Układ modeli gazów promieniujących, stosowanych obecnie w technice radiacji podczer-
wieni przedstawiono na rys. 6 z uwzględnieniem pasmowych modeli radiacji.

Rys. 6. Układ modeli gazów promieniujących w zakresie podczerwieni i ich parametrów radiacji.
opracowanie własne na podstawie [5], [10]

W przypadku gazów promieniujących w zasadzie samodzielnie wprowadza się wg [5], [10]
dwie różne grupy modeli:
1. Modele gazu szarego z uśrednionymi parametrami radiacji, w zakres grupy wchodzą dwa

modele: model gazu ściśle szarego, w którym przyjmuje się średnie, równe sobie
współczynniki emisyjności i absorpcyjności, zastępcze dla całego widma podczerwieni,
zależne od temperatury gazu Tg i ciśnienia pg oraz model gazu prawie szarego, w którym
średnie, zastępcze współczynniki emisyjności i absorpcyjności nie są sobie równe, chociaż
obydwa zależą od temperatury gazu Tg i ciśnienia pg.

2. Modele pasmowe gazu, w zakres grupy wchodzą:
• modele pasm wąskich, elsassera, w którym zakłada się jednakową intensywność

promieniowania prążków wąskich, rozłożonych równomiernie w paśmie szerokim; model
Goody’ego, zakładający istnienie prążków wąskich, o różnych rozkładach intensywności
promieniowania, i rozłożonych w paśmie szerokim stochastycznie,

• modele pasm szerokich.
Modele pasm szerokich, stanowią ważną grupę modeli, uwzględniających selektywny, pa-

smowy charakter gazów w zakresie podczerwieni.
obecnie stosuje się model pasm szerokich edwardsa i Balakrishnana [1], którego

podstawę stanowią przesłanki wynikające ze skwantowania energii ruchów oscylacyjnych
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i oscylacyjno-rotacyjnych cząstek gazów w tym gazów trójatomowych (Co2, H2o). W modelu
wprowadzono trzy współczynniki charakteryzujące określone pasmo, (w warunkach ter-
micznych promieniowania określonych temperaturą odniesienia T0 = 100 k), a mianowicie:

współczynnik emisji energii pasma – , współczynnik szerokości pasma – , wielkość stan-

dardowej szerokości pasma – oraz wielkość – określającą położenie i-tego pasma.

Współczynniki te uzależnione od skwantowanych wielkości pasm ujmują wpływ tempe-
ratury gazu na własności radiacyjne pasma.

W celu uproszczenia obliczeń przy określaniu parametrów radiacji gazu dla każdego pasma,
wprowadza się dodatkowo trzy parametry charakteryzujące pasmo: parametr grubości optycz-
nej τH, parametr wpływu ciśnienia η oraz parametr absorpcji promieniowania a. Parametr
grubości optycznej τH opisany jest formułą:

, (1)

zaś parametr uwzględniający wpływ ciśnienia η opisuje związek:

. (2)

Parametr absorpcji promieniowania zdefiniowany jest równaniem:

, (3)

gdzie:

– standardowa szerokość pasma zależna od temperatury gazu,

Δω0 – standardowa szerokość pasma dla temperatury T = 100 k,
p1 · L1 = 101,325 kPam – gęstość optyczna odniesienia,
b, n – współczynniki wpływu ciśnienia cząstkowego charakterystyczne dla każdego pasma,
β(Tg) – współczynnik szerokości pasma zależny od temperatury gazu,
pg – ciśnienie mieszaniny gazów w strumieniu spalin,
pgi – ciśnienie cząstkowe i-tego składnika mieszaniny gazów,
Tg – temperatura mieszaniny gazów w strumieniu,
T0 – temperatura odniesienia, T0 = 100 k,
L0 – średnia droga promieni – charakterystyczny wymiar poprzeczny strumienia,

.

Pojęcie grubości L warstwy gazu (poprzecznego wymiaru strumienia) utożsamianej z drogą
biegu promieni podczerwieni przez warstwę gazu, wynika z prawa Bouguera–Lamberta za-
stosowanego do teoretycznego przypadku jednokierunkowej, monochromatycznej propagacji
promieni podczerwieni [5], [12]. W rzeczywistości w bryłach gazowych promienie podczer-
wieni propagują się w obszarze kąta bryłowego 4π. Stąd istnieje potrzeba wprowadzenia pojęcia
zastępczej, średniej drogi promieni L0 przy niezmiennym strumieniu emitowanej energii.

W ogólnym przypadku bryły gazowej otoczonej nie wklęsłą powierzchnią średnia droga
promieni opisana jest ogólnym równaniem o postaci:
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, (4)

gdzie:
V – objętość bryły gazowej,
Pb – powierzchnia boczna bryły gazowej.

Dla emisji podczerwieni z przestrzeni strumienia spalin śmigłowca do otoczenia, przyjmuje
się współczynnik poprawkowy cL ≈ 0,9, co w konsekwencji daje zależność:

, (5)

gdzie:
L0 – średnia droga promieni.

Parametry τH, η, a służą do wyznaczania przepuszczalności optycznej pojedynczego pasma
zgodnie z zależnością:

dla . (6)

emisyjność pasma szarego (zgodnie z prawem kirchoffa) i wykorzystaniem związku:

, (7)

wyraża natomiast równość:

. (8)

Schemat struktury numerycznych sprzężeń pomiędzy poszczególnymi wielkościami według
modelu edwardsa i Balakrishnana przedstawiono na rys. 7.

Rys. 7. Schemat do opisu własności radiacyjnych gazu według kompleksowego modelu
pasmowego pasm szerokich edwardsa i Balakrishnana
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Schemat przedstawiony na rys. 7 ujmuje sprzężenia dla jednego z pasm promieniowania Co2
lub H20. Ze względu na trudności obliczeniowe symulacji prowadzonej wg pełnego modelu
edwardsa i Balakrishnana stosuje się postępowanie uproszczone przy wyznaczaniu absorbcji Ai.
obliczeniowe wzory aproksymujące zależności współczynników τH1 i β od bezwymiarowej
temperatury gazu Θ = t/100 k oraz od parametrów poszczególnych charakterystycznych pasm
promieniowania H2o i Co2 są następujące:

wzór aproksymujący wielkość ma postać:

, (9)

przy czym wykładnik we wzorze (9) przedstawiony jest w postaci szeregu potęgowego:

, (10)

zaś wzór aproksymujący współczynnik β jest następujący:

, (11)

przy czym wykładnik we wzorze (11) przedstawiony jest w postaci szeregu potęgowego:

. (12)

Współczynniki aproksymacyjnych rozwinięć wielkości τH1 i β według wzorów (9), (11) po-
dano w tabeli 2.

Dla oceny zmian pasmowej gęstości emisji po długości strumienia spalin wprowadzono
wskaźnik rozkładu bezwymiarowej pasmowej gęstości emisji zdefiniowany wzorem:

, (13)

gdzie:

– rozkład pasmowej gęstości emisji po długości strumienia,

– pasmowa gęstość emisji na wylocie z dyfuzora lub schładzacza.

Wpływ schładzania spalin na pasmową gęstość emisji opisano wskaźnikiem:

, (14)

gdzie:

– pasmowa gęstość emisji spalin odpływających ze schładzacza,

– pasmowa gęstość emisji spalin odpływających ze dyfuzora.
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tabela 2. Współczynniki wzorów aproksymujących parametry τH i β w zależności
od pasma szerokiego dla H2o i Co2 wg [13]

4. SYMULaCja koMPUteRoWa eMISjI PoDCZeRWIeNI PRZeZ SPaLINY oDPłYWajĄCe Z SIL-
NIka ŚMIGłoWCa

Symulację emisji podczerwieni przez strumień spalin odpływających z silnika śmigłowca do
otoczenia (przez stygnące środowisko mieszaniny gazów) przeprowadzono z wykorzystaniem
autorskiego programu obliczeniowego INfRD-Com Gas_1.0.exe. W odróżnieniu od [3], na rys. 8
przedstawiono schemat całego programu z podziałem na poszczególne bloki (podprogramy).

Bloki na schemacie tworzą logiczne ciągi operacji obliczeniowych przy czym wyniki nie-
których operacji, wprowadzane są do bloków następnych, co ilustrują linie sprzężeń pomiędzy
blokami (oznaczające przepływy określonych informacji obliczeniowych).
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Rys. 8. Schemat blokowy komputerowego programu obliczeń symulacyjnych parametrów
promieniowania podczerwonego spalin po wypływie do otoczenia

Program napisany jest w języku fortran 95 i w tej postaci przystosowano go do obliczeń
związanych z lotem śmigłowca PZL W3 Sokół w warunkach ekstremalnych. Program może być
przystosowany dla dowolnego śmigłowca średniego, po wprowadzeniu zmian dotyczących sil-
nika napędowego oraz wyników badań śmigłowca w locie.

jest on sformułowany w dwóch wariantach – niezależnych od siebie w tokach obliczeń, a mia-
nowicie:
1. Wariant I obejmuje obliczenia symulacyjne:

• działania silnika turbinowego w ujęciu modelu „eksperymentalnego”,
• wypływu strumienia spalin z klasycznego kolektora wylotowego (dyfuzora) do przestrzeni

śladu zawirnikowego i kształtowanie się strumienia w otoczeniu,
• emisji promieniowania podczerwonego strumienia spalin do otoczenia.

2. Wariant II obejmuje obliczenia symulacyjne:
• działania silnika turbinowego w ujęciu modelu „eksperymentalnego”,
• działania schładzacza spalin, współpracującego z silnikiem turbinowym śmigłowca,
• wypływu strumienia spalin ze schładzacza do przestrzeni śladu zawirnikowego

i kształtowania się strumienia w otoczeniu,
• emisji promieniowania podczerwonego spalin do otoczenia.
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Podstawę opracowania obydwu wariantów programu stanowiły następujące algorytmy:
1. algorytm opisu „eksperymentalnego” modelu działania silnika w różnych fazach lotu, a także

podstawowe cechy silnika PZL 10W i zakresy jego działania.
2. algorytm obliczeniowy schładzacza spalin współdziałającego ze śmigłowcowym silnikiem

turbinowym PZL 10W.
3. algorytm opisu parametrów geometrycznych, termicznych i przepływowych strumienia

spalin.
4. algorytm numerycznego wyznaczania własności radiacyjnych spalin i natężenia pro-

mieniowania podczerwonego z uwzględnieniem pasmowej natury emisji podczerwieni
gazów.

5. WYNIkI oBLICZeŃ SYMULaCYjNYCH

Wyniki obliczeń symulacyjnych dotyczących emisji podczerwieni przez strumień spalin
odpływających z silnika śmigłowca PZL W3 Sokół do otoczenia w manewrach: hamowanie
z nawrotem, szybkie rozpędzanie z zawisu zilustrowano na wykresach.

Na wykresach (rys. 9a, b) przedstawiono zmiany emisyjności Co2 i H2o po długości stru-
mienia w wybranych chwilach czasu podczas manewru hamowanie z nawrotem (silnik bez
schładzacza spalin).

Rys. 9. Wykres zmian emisyjność Co2 i H2o po długosci strumienia ( – współrzędna bezwymiarowa)
w wybranych chwilach czasu, podczas manewru hamowanie z nawrotem

(silnik bez schładzacza spalin)

Na wykresach (rys. 10a, b) przedstawiono zmiany emisyjności Co2 i H2o po długości stru-
mienia w wybranych chwilach czasu podczas manewru hamowanie z nawrotem (silnik ze
schładzaczem spalin).

Rys. 10. Wykres zmian emisyjność Co2 i H2o po długosci strumienia ( – współrzędna bezwymiarowa)
w wybranych chwilach czasu, podczas manewru hamowanie z nawrotem

(silnik ze schładzaczem spalin)
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Na wykresach (rys. 11a, b) przedstawiono zmiany emisyjności Co2 i H2o po długości stru-
mienia w wybranych chwilach czasu podczas manewru szybkie rozpędzanie z zawisu (silnik
bez schładzacza spalin).

Rys. 11. Wykres zmian emisyjność Co2 i H2o po długosci strumienia ( – współrzędna bezwymiarowa)
w wybranych chwilach czasu, podczas manewru szybkie rozpędzanie z zawisu

(silnik bez schładzacza spalin)

Na wykresach (rys. 12a, b) przedstawiono zmiany emisyjności Co2 i H2o po długości stru-
mienia w wybranych chwilach czasu podczas manewru szybkie rozpędzanie z zawisu (silnik ze
schładzaczem spalin).

Rys. 12. Wykres zmian emisyjność Co2 i H2o po długosci strumienia ( – współrzędna bezwymiarowa)
w wybranych chwilach czasu, podczas manewru szybkie rozpędzanie z zawisu

(silnik ze schładzaczem spalin).

Na wykresach (rys. 13a, b ,c) przedstawiono rozkłady wskaźnika wpływu schładzania

na emisję Co2 i H2o w charakterystycznych chwilach czasu, podczas manewru

hamowanie z nawrotem (silnik bez schładzacza spalin).
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Rys. 13. Rozkłady wskaźnika ηep dla emisji Co2 (pasma podano na wykresach) w charakterystycznych
chwilach czasu w trakcie manewru hamowanie z nawrotem, a) t = 6 s, b) t = 8 s, c) t = 11 s

(silnik bez schładzacza)

Na wykresach (rys. 14a, b, c) przedstawiono rozkłady wskaźnika wpływu schładzania

na emisję Co2 i H2o w charakterystycznych chwilach czasu, podczas manewru

hamowanie z nawrotem (silnik ze schładzaczem spalin).

Rys. 14. Rozkłady wskaźnika ηep dla emisji H2o (pasma podano na wykresach) w charakterystycznych
chwilach czasu w trakcie manewru hamowanie z nawrotem, a) t = 6 s, b) t = 8 s, c) t = 11 s

(silnik ze schładzaczem)

Na wykresach (rys. 15a, b, c) przedstawiono rozkłady bezwymiarowej gęstości emisji po

długości strumienia Co2 i H2o w charakterystycznych chwilach czasu, podczas

manewru hamowanie z nawrotem (silnik bez schładzacza spalin).
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Rys. 15. Rozkłady bezwymiarowej gęstości emisji δep Co2 i H2o (pasma podano na wykresach)
w charakterystycznych chwilach czasu w trakcie manewru hamowanie z nawrotem,

a) t = 6 s, b) t = 8 s, c) t = 11 s (silnik bez schładzacza spalin)

Na wykresach (rys. 17a, b, c) przedstawiono rozkłady bezwymiarowej gęstości emisji

Co2 i H2o w charakterystycznych chwilach czasu, podczas manewru hamowanie

z nawrotem (silnik ze schładzaczem spalin).

Rys. 16. Rozkłady bezwymiarowej gęstości emisji δep Co2 i H2o (pasma podano na wykresach)
w charakterystycznych chwilach czasu w trakcie manewru hamowanie z nawrotem,

a) t = 5 s, b) t = 8 s, c) t = 11 s, (silnik ze schładzaczem spalin)
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6. PoDSUMoWaNIe

1. Składniki spalin odpływających z silnika turbinowego śmigłowca, w różnych fazach lotu, ak-
tywne w podczerwieni (Co2, H2o), emitują promieniowanie podczerwone w określonych
pasmach: Co2 – 2,0 μm, 2,7 μm, 4,3 μm, 9,4 μm, 10,4 μm, 15,0 μm; H2o – 1,38 μm, 1,87 μm,
6,3 μm, co uwzględniono w rozważaniach. Nie uwzględniono natomiast nakładania się pasm
promieniowania Co2 i H2o – 2,7 μm i 15,0 μm.

2. W zakresie temperatur spalin panujących w strefie początkowej strumienia (strefie
przepływu potencjalnego) 400-500 k, dominującymi pasmami emisji są pasma: w przy-
padku Co2 – 4,3 μm i 15,0 μm, zaś w przypadku H2o – 5,7 μm i 6,7 μm.

3. Pasmowa gęstość emisji podczerwieni spalin po wypływie z silnika turbinowego śmigłowca
do otoczenia (charakteryzowana gęstością bezwymiarową δep) istotnie zmniejsza się wzdłuż
strumienia spalin, co ma miejsce zarówno w przypadku klasycznego kolektora dyfuzorowego
jak i kolektora ze schładzaczem. Spadek gęstości dostrzega się we wszystkich charak-
terystycznych pasmach emisji Co2 i H2o przy czym zachodzi to w odległościach od przekroju
wylotowego, w których strumień spalin zachowuje jeszcze swoją zwartą formę, głównie na
odcinkach: potencjalnym i przejściowym – (3-4)dH, dH – średnica hydrauliczna przekroju
wylotowego kanału spalin.

4. Po zastosowaniu schładzacza spalin pasmowe gęstości emisji Co2 i H2o ulegają znacznemu
zmniejszeniu we wszystkich charakterystycznych pasmach emisji, przy czym dotyczy to
szczególnie pasm emisji H2o. Spowodowane jest to zmianą składu spalin jaka ma miejsce
w schładzaczu.

5. W przyszłości należy podjąć badania dotyczące wpływu przesłaniania niektórych pasm Co2
i H2o na gęstość emisji spalin.
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THE ANALYSiS OF THE iNFRARED EMiSSiON
BY THE EXHAUST GASES FLOWiNG OUT
OF AN iN-FLiGHT HELiCOPTER ENGiNE

Abstract

The paper second part presents an analysis of the infrared emission by the exhaust gases

that flow out of a helicopter turbine engine to the environment during extreme flight

maneuvers. The exhaust gases in the environment – after leaving a standard exhaust manifold or

as a cooling agent – are treated as an environment of a cooling down gas mixture to take the form

of a stream moving in relation to a helicopter and the general environment. The active gases in

exhaust gases in infrared light are triatomic gases of CO2 and H2O; and their concentration in

exhaust gases is characterized by partial pressures. The analysis was carried out on a model

assuming that CO2 and H2O can emit and absorb infrared light selectively from the whole volume.

The model of wide bands gases radiation model of Edwards – Balakrishnan is the basis for

determining the physical radial properties.
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WPŁYW ZMiANY GEOMETRii KOLEKTORA WYLOTU SPALiN
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Streszczenie

W celu ograniczenia nadmiernej emisji podczerwieni, w wojskowej technice śmigłowcowej sto-

suje się między innymi dwa rodzaje eżekcyjnych schładzaczy spalin odpływających z silników

napędowych do otoczenia, a mianowicie: schładzacze integralne i schładzacze dobudowane.

W obydwu przypadkach pojawia się wszakże potrzeba zmiany geometrii kanału wylotu spalin

z postaci dyfuzora – co jest charakterystyczne dla silników śmigłowcowych, w postać kanału

zbieżnego, bowiem proces eżekcji chłodnego powietrza z otoczenia do wnętrza schładzacza

wymaga obniżenia ciśnienia na wylocie z kanału kolektora poniżej poziomu ciśnienia otoczenia.

Jednakże taka zmiana wpływa w określony sposób na działanie i osiągi silnika turbinowego,

szczególnie z oddzielną turbiną napędową.

1. WPRoWaDZeNIe W teMatYkĘ PRaCY

W śmigłowcach wojskowych – szczególnie pola walki istotne jest zagadnienie emisji pod-
czerwieni przez bryłę śmigłowca i jego gazy spalinowe. Chodzi zarówno o natężenie emisji jak
i o częstotliwość falową promieniowania. Natężenie powinno być minimalizowane, a częstotliwość
falowa tak konstytuowana aby nie pokrywała się z zakresem częstotliwości działania detek-
torów pelengacyjnych.

Postulaty te w odniesieniu do promieniowania strumieni spalin w otoczeniu, można spełnić
poprzez schładzanie i zmianę składu spalin [6], na ogół w schładzaczach mieszalnikowych typu
eżekcyjnego. Mogą to być schładzacze integralne – których formy konstrukcyjne powstają na
etapie projektowania, wkomponowane są w struktury brył śmigłowców i dostosowane do
współdziałania z określonymi silnikami napędowymi (z uwzględnieniem skutków tego
działania), lub schładzacze dobudowane, stosowane w śmigłowcach już istniejących, w których
początkowo nie przewidziano schładzania spalin. Stąd pojawia się potrzeba zmiany geometrii
kanału kolektora wylotu spalin, z geometrii dyfuzora na geometrię dyszy. jednakże zamiana
kanału dyfuzorowego w kanał dyszowy wpływa w określony sposób na działanie i osiągi
turbinowego silnika napędowego śmigłowca, przystosowanego uprzednio do współdziałania
z dyfuzorowym kolektorem wylotowym.

Bezprzeponowy, mieszalnikowy schładzacz spalin należy do grupy urządzeń eżekcyjnych [11],
przy czym czynnikiem roboczym (zasysającym) są spaliny, a czynnikiem zasysanym – chłodne



powietrze w otoczeniu [8]. takie rozwiązanie schładzania spalin pozwala odzyskać część
energii „odpadowej” spalin opływających do otoczenia, wykorzystując ją do podwyższenia
bezpieczeństwa lotu śmigłowca wojskowego.

Schładzanie spalin w schładzaczu bezprzeponowym (wymiana ciepła: gorące spaliny – chłodne
powietrze) odbywa się poprzez bezpośredni kontakt obydwu czynników, połączony wg. [1],
[11] z wymianą energii całkowitej i pędu pomiędzy czynnikami wskutek procesu mieszania
obydwu gazów.

Zjawisko eżekcji w schładzaczu wywoływane jest natomiast rozprężaniem strumienia spalin
w przyśpieszającej części kanału kolektora, której wylot umieszczony jest w przestrzeni
schładzacza [8].

tak więc klasyczne rozwiązanie kolektora spalin w postaci dyfuzora sprężającego i wyha-
mowującego strumień spalin jest nieprzydatne w koncepcji bezprzeponowego schładzania spa-
lin z eżekcją chłodnego powietrza czerpanego z otoczenia.

2. SfoRMUłoWaNIe PRoBLeMU BaDaWCZeGo

W przypadku bezprzeponowego, eżekcyjnego schładzania spalin odpływających z silnika
turbinowego śmigłowca, kanał kolektora powinien być zakończony częścią przyspieszającą
strumień i rozprężającą spaliny poniżej ciśnienia otoczenia. Może to być osiągnięte wg. [11]
w dyszy zbieżnej lub zbieżno – rozbieżnej. Do schładzania spalin silników śmigłowcowych naj-
bardziej przydatne są dysze bieżne (zmniejszenie drgań układu i obniżenie poziomu hałasu).

jednakże zastosowanie w części końcowej kolektora spalin tylko kanału rozprężającego
w miejsce kanału sprężającego, spowodowałaby znaczne zmniejszenie stosunku ciśnień
w turbinie napędowej, a tym samym zmniejszenie użytecznej pracy jednostkowej turbiny
napędowej.

aby zapobiec niepożądanym skutkom takiego rozwiązania należy zgodnie z [8], podzielić
kanał przepływowy kolektora na część dyfuzorową i dyszową, w których realizowane są dwa
różne procesy przekształcania składników energii całkowitej spalin (rys. 1).

W pierwszej – dyfuzorowej położonej za wylotem spalin z turbiny napędowej silnika prze-
biega proces sprężania spalin z jednoczesnym zmniejszeniem prędkości strumienia, zaś
w drugiej części, mającej kształt dyszy zbieżnej następuje przyspieszenie przepływu strumienia
oraz rozprężanie spalin do ciśnień poniżej ciśnienia otoczenia.

a zatem układ kolektora – zgodnie z przedstawionymi wyżej uwagami – składa się ze skró-
conego kanału dyfuzorowego – D i dyszy zbieżnej – DY (poddźwiękowej), część dyfuzorowa ko-
lektora w tym układzie służy dwóm celom a mianowicie:
• uzyskaniu stosunku ciśnień w turbinie napędowej o wartości zbliżonej do wartości jak

w przypadku kolektora klasycznego,
• uzyskaniu ciśnienia statycznego przed dyszą zbieżną, niezbędnego do rozpędzenia spalin

w dyszy i uzyskania zjawiska eżekcji chłodnego powietrza z otoczenia do wnętrza
schładzacza spalin.
Zmodyfikowany kolektor współpracuje z zespołem turbin silnika składającym się z turbiny

wytwornicowej TW i napędowej TN.
W podukładach TW i TN zachodzą procesy politropowe połączone z odprowadzaniem pracy

od przepływających spalin, zaś w podukładach D i DY przebiegają procesy zbliżone do przemian
izoenergetycznych, bez wykonywania pracy zewnętrznej. W zakresie quasi ustalonego działania
strumienie spalin przepływające przez poszczególne podukłady (przedstawione na rys. 2) są
niezmienne i wynoszą .
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Rys. 1. Przebieg procesów w trakcie przepływowym pomiędzy przekrojem za turbiną napędową
i przekrojami końcowymi dwóch wariantów kanału kolektora. a) kolektor z kanałem dyfuzorowym,

b) kolektor z kanałem dyfuzor – dysza. Punkty z indeksem – 0 oznaczają przebieg procesu
w kolektorze klasycznym, z indeksem – 1 oznaczają przebieg procesu

w kolektorze dyfuzor – dysza

3. PRZeSłaNkI DotYCZĄCe WSPÓłDZIałaNIa tURBIN SILNIkÓW Z oDDZIeLNYMI
tURBINaMI NaPĘDoWYMI

turbiny silnika śmigłowca: wytwornicowa i napędowa pomimo braku sprzężenia wspólnym
wałem, tworzą zespól turbinowy posiadający cechy turbiny wielostopniowej [4], [6]. Niektóre
z nich zilustrowano na rys. 2 i rys. 3.

Z teorii i praktyki działania cieplnych turbin wielostopniowych wynikają spostrzeżenia istotne
dla rozważanej problematyki a mianowicie:
• moc rozwijana przez zespół turbin zależy między innymi od geometrii kanału

odprowadzającego spaliny do otoczenia, kanał dyfuzorowy obniża parametry termiczne
spalin w przekroju za zespołem – zwiększa stosunek ciśnień statycznych i spiętrzenia w ze-
spole, kanał w postaci dyszy działa odwrotnie.

• na eksploatacyjnych zakresach działania zespołu turbin składającego się z turbiny wytwor-
nicowej i napędowej (układ zespołu występujący najczęściej w silnikach śmigłowcowych),
zmiany stosunku ciśnień w zespole skutkują głównie zmianami stosunku ciśnień w stopniu
ostatnim – napędowej, stąd stosunek ciśnień w stopniu wytwornicowym pozostaje prawie
niezmienny pomimo zmian częstości obrotów zespołu wytwornicowego.
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• współpracę turbiny wytwornicowej i turbiny napędowej w zespole turbin – na zakresach
ustalonego działania – określa równość strumieni masy przepływających przez najmniejszy
przekrój palisady dyszowej 1st. zespołu turbin (turbiny wytwornicowej) i przekroju wylo-
towego kanału kolektora spalin za turbiną napędową.

Rys. 2. Spadki entalpii na poszczególnych stopniach turbiny trójstopniowej w zależności
od sumarycznego stosunku ciśnień dla całej turbiny, n = 14800 obr/min,

linia ciągła – Tg* = 1300 k, linia przerywana – Tg* = 810 k [2]

Rys. 3. Schemat zmian stosunków ciśnień turbiny wytwornicowej i turbiny napędowej
w zależności od zmian częstości obrotów turbiny wytwornicowej lub od zmian

temperatury spiętrzenia za komorą, wg [6]
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4. MoDeL WPłYWU ZMIaNY GeoMetRII kaNałU koLektoRa SPaLIN Na
DZIałaNIe SILNIka tURBINoWeGo ŚMIGłoWCa

Badanie wpływu zmiany geometrii kolektora wypływu spalin na działanie turbinowego sil-
nika śmigłowca przeprowadzono w ujęciu modelowym, zakładając hipotetycznie „modelową
możliwość” zmiany geometrii kolektora w dowolnej chwili ekstremalnego manewru w locie
śmigłowca. takie podejście pozwala przebadać wpływ wspomnianej zmiany w chwilowym
punkcie działania silnika (na identycznych zakresach działania). Ponadto w rozważaniach
wzięto pod uwagę realia przepływów spalin w kanałach kolektorów wylotu spalin z silników
śmigłowcowych tzn. przepływów podkrytycznych. Przyjęty tok postępowania zilustrowano na
schemacie (rys. 4).

Rys. 4. Myślowy schemat do wstępnej analizy zagadnienia wpływu zmiany geometrii
kolektora spalin na działanie turbinowego silnika śmigłowca

Za podstawę opisu modelu przyjęto układ równań ciągłości strumienia masy dla ustalonych
warunków działania silnika oraz równania prac jednostkowych rozwijanych przez turbinę
napędową po zmianie geometrii kolektora wylotowego.

ogólna postać równania opisującego strumień masy w dowolnym przekroju traktu
przepływowego spalin na zakresach ustalonego działania zgodnie z [5] jest następująca:

, (1)

gdzie: – parametr natężenia przepływu js = 0,0397 dla ks = 1,3;

;
– względna gęstość strumienia
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masy w i-tym przekroju; – liczba Lavala odniesiona do przepływu w i-tym

przekroju, i-liczby naturalne oznaczające kolejne charakterystyczne przekroje traktu.
Moce efektywne jakie można uzyskać w turbinie napędowej współpracującej z kolektorem

w układzie dyfuzora i w układzie dyfuzor – dysza zbieżna opisują wg [6] równania:
• moc efektywna rozwijana przez turbinę TN współpracującą z dyfuzorem:

, (2)

• moc efektywna rozwijana przez turbinę napędową współpracującą z kanałem dyfuzor – dysza
zbieżna:

, (3)

gdzie:

– izentropowa temperatura spiętrzenia spalin za turbiną napędową, współpracującą

z dyfuzorem wylotu spalin,

– izentropowa temperatura spiętrzenia spalin za turbiną napędową, współpracującą

dyfuzorem i dyszą wylotową spalin,

– stosunek ciśnień w turbinie napędowej współpracującej z dyfuzorem,

– stosunek ciśnień w turbinie napędowej współpracującej z układem dyfuzor – dysza.

4.1. Opis modelu wpływu zmiany geometrii kolektora wylotu spalin na działanie
silnika napędowego śmigłowca

Rys. 5. Schemat do modelu współdziałania palisady dyszowej 1st. turbiny wytwornicowej z kolektorem
w układzie dyfuzora, a) przekrój przez pierwszy stopień turbiny wytwornicowej i kolektora

w układzie dyfuzora, b) graf współzależności zmian ciśnienia spiętrzenia w układzie silnik – kolektor
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Rys. 6. Schemat do modelu współdziałania palisady dyszowej pierwszego stopnia turbiny
wytwornicowej z kolektorem w układzie dyfuzor – dysza zbieżna, a) przekrój przez pierwszy

stopień turbiny wytwornicowej i kolektor w układzie dyfuzor – dysza zbieżna,
b) graf współzależność zmian ciśnienia spiętrzenia w układzie silnik – kolektor

Geometrie zespołu turbin i kolektora wylotowego spalin – klasycznego i zmodyfikowanego
przedstawiono na rys. 5 i rys. 6. Na rysunkach przedstawiono również grafy obrazujące współ-
zależność zmian ciśnień spiętrzenia w obydwu układach.

Ciągłość przepływu masy przez najmniejszy przekrój palisady dyszowej pierwszego stopnia
zespołu turbin TW1 i przekrój wylotowy kolektora w formie dyfuzora (rys. 5), opisuje zgodnie
z równaniem (1) zależność:

, (4)

gdzie: – współczynnik strat prędkości w dyfuzorze, pozostałe oznaczenia jak na rys. 5.

Politropowy przebieg rozprężania spalin w zespole turbin TW + TN implikuje związek ciśnień
spiętrzenia z temperaturami spiętrzenia w przekrojach 3 i 5 (rys. 5) o postaci:

, (5)

gdzie: – stosunek ciśnień w zespole turbin współdziałającym z kolektorem w postaci

dyfuzora, nst = 1,28 – 129 – wykładnik politropy rozprężania [4], [5].
Związek (5) uwzględniony w równaniu (4), pozwala uzyskać zależność opisującą względną

gęstość strumienia masy w przekroju minimalnym palisady dyszowej pierwszego stopnia
zespołu turbin (1st. turbiny wytwornicowej):

, (6)

gdzie: , – współczynniki spadku ciśnienia spiętrzenia w dyfuzorze

i minimalnym przekroju palisady dyszowej 1st. turbiny TW [5].
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Równanie to jest rozwiązywalne przy znajomości wielkości oraz wartości stosunku

powierzchni przekrojów AD i ATW1. Stosunek powierzchni przekrojów zależy od geometrii

traktu przepływowego silnika i kolektora, zaś stosunek ciśnień spiętrzenia od zakresu

działania silnika.
W wyniku przeprowadzonego oszacowania wielkości występujących w równaniu (6) należy

stwierdzić, że w badanych zakresach działania silnika np. PZL-10W wartości qTW1 spełniają

relację: , co oznacza, że przepływ spalin w palisadzie dyszowej jest podkrytyczny,

chociaż w niektórych zakresach działania silnika może zbliżać się do jedności.
Stosunek ciśnień w zespole turbin opisany iloczynem:

, (7)

może być wyrażony z równania związku sprężu sprężarki ze stosunkami ciśnień spiętrzenia
w poszczególnych przestrzeniach traktu przepływowego układu silnik – dyfuzor.

Równanie to jest następujące:

, (8)

gdzie oznaczenia symboli we wzorze jak na rys. 5b.
ocenę współdziałania silnika z kolektorem w formie dyfuzor – dysza zbieżna (rys.6),

przeprowadzono również przy założeniu podkrytycznego przepływu spalin w układzie
kanałów kolektora (w minimalnym przekroju dyszy zbieżnej).

Współdziałanie silnika z takim kolektorem na zakresach ustalonych określone jest również
ciągłością przepływu masy, w tym przypadku zgodnie z [5] przez najmniejszy przekrój pa-
lisady dyszowej 1-stopnia zespołu turbin i najmniejszego przekroju dyszy zbieżnej.

Schemat geometrii zmodyfikowanego kolektora w formie dyfuzor – dysza zbieżna przed-
stawiono na rys. 6, łącznie z grafem współzależności zmian ciśnienia spiętrzenia.

Ciągłość przepływu masy w tym układzie, podobnie jak w poprzednim przypadku opisana
jest równością:

. (9)

Związek ciśnień spiętrzenia z temperaturami spiętrzenia w przekrojach 3 i 6 wynika
z przemiany rozprężania politropowego w zespole turbin, a także z właściwości przemian
izoenergetycznych w dyfuzorze i dyszy. Związek ten wyraża zależność:

. (10)

Stosunek ciśnień spiętrzenia w zespole turbin i jego związek ze sprężem sprężarki, w tym
przypadku przepływu opisane są zależnościami:

, (11)

, (12)

gdzie oznaczenia symboli we wzorze jak na rys 6b.
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Po uwzględnieniu związku (10) w równaniu (9) otrzymano równanie opisujące zachowanie
się stosunku ciśnień w zespole turbin, współpracującym ze zmodyfikowanym kolektorem
w formie dyfuzor – dysza zbieżna. jest ono następujące:

, (13)

przy czym stosunek ciśnień i spełnia relację:

, (14)

gdzie: – współczynnik zmniejszenia ciśnienia spiętrzenia [3].

Równanie (13) jest istotne w modelu wpływu zmiany geometrii kolektora wylotowego spalin
na działanie turbinowego silnika śmigłowca.

Spostrzeżenia przedstawione w pkt. 3 usprawiedliwiają założenie dotyczące wpływu zmiany
struktury geometrycznej kanału kolektora wylotu spalin tylko na działanie ostatniego stopnia
zespołu turbin – turbiny napędowej silnika śmigłowca, co oznacza, że wpływ wspomnianej
zmiany na działanie turbiny wytwornicowej jest niewielki i może być pominięty (pierwszy
stopień tej turbiny jest jednocześnie pierwszym stopniem zespołu turbin).

tak więc w określonych warunkach działania silnika (sprężarki i zespołu turbin), po zmia-
nie geometrii kanału kolektora z formy dyfuzora w formę dyfuzor – dysza zbieżna, stosunek
ciśnienia spiętrzenia w turbinie wytwornicowej praktycznie nie ulega zmianie.

a zatem słuszna jest równość:

, (15)

z jednoczesnym spełnieniem następujących warunków:

, (16)

, (17)

co zgodne jest z przyjętym sposobem modelowania (rys. 4).
Równość stosunków ciśnień spiętrzenia w powiązania z identycznością warunków działania

zespołu wytwornicy i komory spalania – w obydwu rozpatrywanych układach geometrii kanału
kolektora – implikują następujące równości:

, (18)

, (19)

a także równości strumieni mas w trakcie przepływowym silnika.

(20)

Uwzględniając związki (15) i (19) w równaniu (13) otrzymuje się zależność opisującą sto-
sunek ciśnień spiętrzenia w turbinie napędowej po zmianie geometrii kanału kolektora
w postaci:
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. (21)

gdzie:

– liczba Lavala w przekroju wylotowym dyszy,

– liczba Lavala w przekroju wylotowym dyfuzora,

cDY, cD – prędkości spalin w przekroju wylotowym kolektora odpowiednio w układzie dyfuzor
– dysza i w układzie z dyfuzorem,

, – temperatury spiętrzenia spalin w przekroju wylotowym kolektora odpowiednio

w układzie dyfuzor – dysza i w układzie z dyfuzorem.
Wielkości mocy efektywnych na wale turbiny napędowej w obydwu przypadkach geometrii

kanału kolektora wylotu spalin opisano biorąc pod uwagę równania (1) i (2), a także zgodnie

z [3], [4] niewielką zależność wielkości wykładnika od sprawności zespołu turbin

i sprawności turbiny napędowej (w przedziale zmian zmiana wykładnika nie

przekracza ±0,01) oraz relacją , wynikającą z równości (16).

Zależności wyrażające moce efektywne turbiny napędowej w obydwu rozważanych przy-

padkach kolektorów opisane są wzorami (2) i (3) przy założeniu równości .
W celu oceny wpływu zmiany geometrii kanału kolektora wylotu spalin na moc efektywną

rozwijaną przez turbinę napędową wprowadzono wielkość KN zdefiniowaną równaniem:

. (22)

Liczba Lavala odnosząca się do strumienia spalin wypływających z dyszy pierwszego stop-
nia turbiny wytwornicowej opisana jest formułą:

, (23)

przy czym bezwzględną prędkość wypływu spalin z dyszy wyraża równanie:

. (24)

tak więc biorąc pod uwagę podstawowe równanie ciągłości przepływu, parametry
spiętrzenia spalin przed wlotem do dyszy, a także ogólny wzór (5), strumień masy w przekroju
wylotowym dyszy opisuje zależność:

144 StefaN fIjałkoWSkI



. (25)

Wzór (25) został wykorzystany wcześniej w pkt. do opisu współdziałania turbiny napędowej
z dyszą wylotową spalin.

5. oCeNa ZMIaN oSIĄGÓW SoLNIka tURBINoWeGo Po ZMIaNIe GeoMetRII
koLektoRa WYLotoWeGo SPaLIN

Wpływ zmiany geometrii kanału kolektora wylotu spalin na działanie silnika turbinowego
przebadano na przykładzie silnika PZL-10W służącego do napędu śmigłowca PZL-W3 Sokół.
Badania przeprowadzono biorąc pod uwagę działanie silnika w ekstremalnych manewrach lot-
nych śmigłowca takich jak: szybkie rozpędzanie z zawisu, wyskok do góry z zawisu, lot nad
przeszkodami, hamowanie z nawrotem i slalom w poziomie [9].

5.1. Geometria i wymiary fragmentu traktu przepływowego w strefie
turbin silnika PZL-10W

Na rys. 7. przedstawiono geometrię i wymiary strefy turbin silnika PZL-10W, zaś na rys. 8.
geometrię kanałów międzyłopatkowych palisady dyszowej pierwszego stopnia turbiny wy-
twornicowej wspomnianego silnika.

Rys. 7. Rzeczywiste wymiary fragmentu traktu przepływowego w strefie turbin silnika
PZL-10W, DTW – palisada dyszowa turbiny wytwornicowej, WTW – dwie palisady
wirnicowe turbiny wytwornicowej, DTN – palisada dyszowa turbiny napędowej,

WTN – palisada wirnicowa turbiny napędowej, D – dyfuzor wylotowy

Minimalna powierzchnia kanałów międzyłopatkowych palisady dyszowej, pierwszego stop-
nia turbiny wytwornicowej opisana jest wzorem:

, (26)
przy czym wymiar poprzeczny kanału wynosi:

, (27)

gdzie oznaczenia jak na rys. 7.
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Rys. 8. Geometria kanałów palisady dyszowej pierwszego stopnia turbiny wytwornicowej
silnika PZL-10W. Geometrię odtworzono na podstawie pomiarów rzeczywistej palisady dyszowej

Minimalna powierzchnia kanałów międzyłopatkowych palisady dyszowej, pierwszego stop-
nia turbiny wytwornicowej opisana jest wzorem:

, (26)

przy czym wymiar poprzeczny kanału wynosi:

, (27)

gdzie oznaczenia jak na rys. 7.

5.2. Symulacja komputerowa badanego zagadnienia
ocenę istotności wpływu zmiany układu kolektora wylotu spalin na działanie silnika

śmigłowca przeprowadzono na drodze symulacji komputerowej.

Rys. 9. Schemat blokowy programu symulacji komputerowej wpływu zmiany układu kolektora wylotu
spalin na działanie silnika śmigłowca sprzężonego z programem Infred-ComGas2.0exe
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W tym celu do istniejącego w Politechnice Lubelskiej programu obliczeń symulacyjnych
działania turbinowego działania śmigłowca w lotach ekstremalnych Infred-ComGas2.0.exe [7]
wprowadzono dodatkowy blok obliczeniowy w postaci podprogramu kolektor, zapisany
również w języku fortran. Sprzężenia obydwu programów przedstawiono na rys. 9. Symulację
obliczeniową przeprowadzono w warunkach wspomnianych wcześniej manewrów w lotach
ekstremalnych śmigłowca PZL-W3 Sokół, z wykorzystaniem charakterystyk silnika [10].

6. WYNIkI BaDaŃ SYMULaCYjNYCH ZaGaDNIeNIa

Wyniki badań przedmiotowego zagadnienia zilustrowano na wykresach (rys. 10 – rys. 14).
Na każdym z rysunków zamieszczono komplet dwóch wykresów, wykresu zmian mocy efekty-
wnej turbiny napędowej silnika PZL-10W, współdziałającego z istniejącym kolektorem spalin
w formie dyfuzora w zależności od czasu wykonywania określonego manewru lotnego przez
śmigłowiec PZL-W3 Sokół oraz wykresu zmian w czasie wielkości KN określającej skutek zmi-
any układu kolektora w formę dyfuzor – dysza zbieżna.

a) b)

Rys. 10. Wyniki obliczeń symulacyjnych: a) mocy efektywnej turbiny napędowej NTND

(z kolektorem w formie dyfuzora), b) wielkości KN charakteryzującej wpływ zmiany
układu kolektora na moc efektywną turbiny napędowej. Wyniki dotyczą poszczególnych

chwil czasu w manewrze szybkie rozpędzanie z zawisu

a) b)

Rys. 11. Wyniki obliczeń symulacyjnych: a) mocy efektywnej turbiny napędowej NTND

(z kolektorem w formie dyfuzora), b) wielkości KN charakteryzującej wpływ zmiany
układu kolektora na moc efektywną turbiny napędowej. Wyniki dotyczą poszczególnych

chwil czasu w manewrze wyskok do góry z zawisu
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a) b)

Rys. 12. Wyniki obliczeń symulacyjnych: a) mocy efektywnej turbiny napędowej NTND

(z kolektorem w formie dyfuzora), b) wielkości KN charakteryzującej wpływ zmiany
układu kolektora na moc efektywną turbiny napędowej. Wyniki dotyczą poszczególnych

chwil czasu w manewrze lot nad przeszkodami

a) b)

Rys. 13. Wyniki obliczeń symulacyjnych: a) mocy efektywnej turbiny napędowej NTND

(z kolektorem w formie dyfuzora), b) wielkości KN charakteryzującej wpływ zmiany
układu kolektora na moc efektywną turbiny napędowej. Wyniki dotyczą poszczególnych

chwil czasu w manewrze hamowanie z nawrotem

a) b)

Rys. 14. Wyniki obliczeń symulacyjnych: a) mocy efektywnej turbiny napędowej NTND

(z kolektorem w formie dyfuzora), b) wielkości KN charakteryzującej wpływ zmiany
układu kolektora na moc efektywną turbiny napędowej. Wyniki dotyczą poszczególnych

chwil czasu w manewrze slalom w poziomie
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Na rys. 15 przedstawiono diagram ilustrujący minimalne i maksymalne wartości wielkości
KN w poszczególnych manewrach lotnych śmigłowca PZL-W3 Sokół.

Rys. 15. Diagram ilustrujący minimalne i maksymalne wartości wielkości KN w poszczególnych
manewrach lotnych śmigłowca PZL W3 Sokół. A – manewr szybkie rozpędzanie z zawisu,

B – manewr wyskok do góry z zawisu, C – manewr lot nad przeszkodami, D – manewr
hamowanie z nawrotem, E – manewr slalom w poziomie

Na rys. 16 przedstawiono wykres ilustrujący zmiany wielkości KN w zależności od mocy efek-
tywnej rozwijanej przez turbinę napędową silnika PZL-10W współdziałającego z kolektorem
spalin w formie dyfuzora.

Rys. 16. Wykres ilustrujący zmiany wielkości KN w zależności od mocy efektywnej rozwijanej przez
turbinę napędową silnika PZL-10W współdziałającego z kolektorem spalin w formie dyfuzora

Proponowana zależność opisująca związek wielkości KN z mocą efektywną turbiny
napędowej silnika PZL-10W współpracującego z kolektorem spalin w formie dyfuzora ma
postać:

, (28)

gdzie:
N = NTND – moc efektywna turbiny napędowej silnika PZL-10W współ- pracującego z kolek-

torem spalin w formie dyfuzora.
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7. PoDSUMoWaNIe

Z przedstawionych rozważań i obliczeń symulacyjnych wynikają spostrzeżenia:
1. Moc turbiny napędowej – utożsamiana z mocą użyteczną silnika po zmianie geometrii kanału

kolektora ulega obniżeniu. Zmiany te opisane wielkością KN wahają się przy badanych
manewrach w granicach 0,94 – 0,99 mocy rozwijanej przez silnik współpracujący z kla-
sycznym kolektorem (dyfuzor).

2. Na przedstawionych wykresach obserwuje się tendencję do podwyższania wartości KN przy
wzroście mocy rozwijanej przez silnik z klasycznym kolektorem.

3. Przedstawione wyniki wskazują na celowość stosowania dwuetapowego przekształcania en-
ergii w kanałach kolektora wylotu spalin przystosowanego do współdziałania ze
schładzaczem eżekcyjnym.
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THE iMPACT OF THE CHANGE iN THE GEOMETRY
OF AN EXHAUST GAS OUTLET MANiFOLD ON

THE OPERATiON OF A HELiCOPTER
TURBiNE ENGiNE

Abstract

To reduce excessive infrared radiation, a military helicopter technology resorts to two types of

ejection-based coolers to cool exhaust gas that goes out of an engine to the environment,

i.e. integrated coolers and built-in coolers. Thus, it is necessary to change the geometry of the

exhaust gas output duct from a diffuser as typical of helicopter engines for a convergent duct since

ejecting cool air coming from the environment into the cooler requires the pressure at the outlet

of the manifold duct to be lowered below ambient pressure. Such a change, however, influences

in a certain way the operation and performance of a turbine engine, especially the one with

a separate turbine.
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ANALiZA CFD OPEROWANiA ŚMiGŁOWCA EC-135P2

NAD OBSZAREM LOTNiSKA

WojcIech Florczuk

Instytut Lotnictwa

Streszczenie
Operowanie śmigłowców ratowniczych o średniej masie (2800-3500 kg) z małymi średnicami

wirników nośnych, nad obszarem lotniska, czy też nad obszarem zurbanizowanym jest dość
istotnym problemem z punktu widzenia logistyki i bezpieczeństwa personelu medycznego oraz
transportowanych osób rannych. Mała średnica wirnika nośnego jest źródłem indukowania
dużych prędkości podmuchu co może stanowić zagrożenie dla otoczenia. Dodatkowo chaotyczne
podmuchy wiatru mogą intensyfikować wypadkową prędkość podmuchu w pobliżu lądującego,
czy też startującego śmigłowca. W sytuacjach krytycznych ciśnienie dynamiczne podmuchu może
osiągać takie wartości, przy których elementy wyposażenia medycznego, personel medyczny,
a nawet ambulanse medyczne operujące w pobliżu pracującego śmigłowca mogą zostać przewró-
cone, co jest niedopuszczalne.

W pracy tej dokonano obliczeń wielu przypadków zawisu śmigłowca ratowniczego EC-135
w wersji P2 (jest to wersja wykorzystywana przez polskie Lotnicze Pogotowie Ratunkowe) nad
płaskim obszarem lądowiska. Uzyskane wyniki jednoznacznie wskazują występowanie obszarów
o dużej prędkości podmuchu pod śmigłowcem. Dzięki temu, informacje te pozwolą w przyszłości
na lepszą logistykę operacji ratowniczych w sytuacjach kryzysowych, tj. wypadkach drogowych,
dostarczaniu pomocy humanitarnej, czy też innym o podobnym znaczeniu.

1. GŁÓWNY cel BADAŃ

Głównym celem wykonanych badań było:
• określenie pól prędkości  na wysokości 1 m nad powierzchnią lotniska w pobliżu operującego

śmigłowca.
• Wyznaczenie obszarów prędkości przekraczającej 15 m/s, jako prędkości krytycznej dla

człowieka.
• Wyznaczenie pól ciśnienia dynamicznego na powierzchni lotniska, jako obciążenia przy-

szłych konstrukcji lotniskowych.

2. BuDoWA MoDelu ŚMIGŁoWcA ec135

Model śmigłowca ec-135 opracowany został w środowisku cAD według dostępnych infor-
macji ze strony producenta oraz innych. Podstawowe wymiary przedstawia poniższy rysunek.



rys. 1. Wymiary śmigłowca ec-135, [1]

Pozostałe dane do obliczeń, takie jak masy śmigłowca i osiągi zamieszczone są w tabelach
1 i 2.

tabela 1. Parametry masowe śmigłowca ec-135, ec135 technical Data by eADS
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tabela 2. Parametry napędu śmigłowca ec-135, ec135 technical Data by eADS

rys. 2 i 3. Model cAD ec-135

tak przygotowany model cAD zaimportowany został do środowiska budowania siatek obli-
czeniowych GAMBIt.

3. PrzYGotoWANIe MoDelu cFD

Modele śmigłowca oraz jego otoczenia do obliczeń cFD opracowane zostały w programie
GAMBIt. Modele te obejmowały kilka wariantów zawisu śmigłowca nad ziemią dla różnych wy-
sokości. Model śmigłowca w każdym z przypadków umieszczony został centralnie w obszarze
obliczeniowym o wymiarach 170 m x 170 m. Wybrano 4 różne wysokości zawisu śmigłowca,
tj. 0 m, 5 m, 10 m i 15 m nad ziemią.
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rys. 4. Siatka obliczeniowa obszaru badawczego

Do poprawnego symulowania pracy śmigłowca użyto warunku brzegowego typu „Fan” na
powierzchniach wirnika głównego i ogonowego. jest to warunek brzegowy, który powoduje
skokową zmianę ciśnienia statycznego na powierzchni do, której zostanie „przyczepiony”. War-
tość skoku ciśnienia określono z poniższej zależności.

tabela 3. Parametry obliczeniowe śmigłowca ec-135
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Skok ciśnienia na wirniku ogonowym obliczono na podstawie danych zawartych w tabeli 3
z użyciem poniższych wzorów.

otoczenie rozpatrywanego obszaru zamodelowano warunkiem brzegowym typu „Pressure
outlet”. obliczenia wykonano programem do obliczeń numerycznych ANSYS FlueNt 13.0.

4. PrzYkŁADoWe WYNIkI oBlIczeŃ cFD

rys. 5. Śmigłowiec na lądowisku, h = 0 m, wiatr boczny Vy = 0 m/s
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rys. 6. Śmigłowiec na wysokości h = 0 m, wiatr boczny od lewej strony Vy = -5 m/s

rys. 7. Śmigłowiec na wysokości h = 5 m, wiatr boczny od lewej strony Vy = -10 m/s
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rys. 8. Śmigłowiec na wysokości h = 0 m, wiatr boczny od lewej strony Vy = -15 m/s

rys. 9. Śmigłowiec na wysokości h = 5 m, wiatr boczny od lewej strony Vy = -15 m/s
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5. WNIoSkI

Na podstawie uzyskanych wyników można zauważyć, że obszar występowania pól prędko-
ści powyżej 15 m/s znajduje się od 0 do 25 metrów od operującego śmigłowca. Powstałe mapy
prędkości będą bardzo przydatną instrukcją dla personelu poruszającego się w pobliżu śmi-
głowca w czasie jego przyziemnych manewrów. Dzięki temu możliwe będzie sprawne zarzą-
dzanie misją ratowniczą bez dodatkowego narażania rannego na urazy. Dodatkowo rozkład pól
ciśnienia dynamicznego pomoże architektom w sprawniejszym określaniu obciążeń budynków
narażonych na podmuchy powietrza powstające od operującego śmigłowca. jak widać na za-
łączonych rysunkach z wynikami, rozkład ciśnień dynamicznych nie jest równomierny, co bę-
dzie skutkowało nierównomiernym obciążeniem danej konstrukcji, czego wynikiem będą
powstałe momenty skręcające. Dalsze planowane prace badawcze związane z operowaniem
wielozadaniowego śmigłowca ec-135P2 lotniczego Pogotowia ratunkowego w sytuacjach kry-
zysowych będą dotyczyły oddziaływania powstałego podmuchu na elementy umieszczone
w pobliżu śmigłowca.

WojcIech Florczuk

CFD ANALYSiS OF hOvER EC-135P2 ROTORCRAFT

Abstract

Operating the rescue helicopters with an average weight of 2800-3500 kg and with small

diameters of rotor over the airports or urban area is a significant problem from the standpoint

of logistics and safety of medical personnel and transported injured people. The small diameter

of the rotor is the source of inducing high-speed blast what may cause a dangerous situations.

Additionally chaotic wind speed may enhance the blast near landing or taking off the helicopter.

In critical situations the dynamic pressure can reach such a values at which elements of medical

equipment, medical personnel, and even medical ambulances operating near the helicopter may

be toppled, what is unacceptable.

In this work the CFD calculations have been performed for many cases of hovering rescue

helicopter EC-135 P2, that is the version used by Polish Medical Air Rescue. The results clearly

indicate the presence of local areas with high velocity (exceeded acceptable values of 15 m/s)

induced by the main rotor of helicopter. Thus, this information will help in the future to better

logistics, rescue operations in crisis situations such as road accidents, the provision of humanitarian

aid, or others actions.
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MODELOWANiE DYNAMiKi STRUKTURY ŚMiGŁOWCA DO
BADAŃ REZONANSOWYCH W PRÓBACH NAZiEMNYCH

TomaSz GoreckI

Instytut Lotnictwa

Streszczenie

W referacie przedstawiono tendencję w budowie śmigłowców o podwyższonym standardzie

użytkowanie. Jako śmigłowce o podwyższonym standardzie użytkowym autor miał na myśli śmi-

głowce I klasy osiągowej przystosowane do lotów w różnych warunkach oraz pilotowane przez

osoby nie posiadające dużego doświadczenia w tym zakresie.

1. WSTĘP

rezonans naziemny jest zjawiskiem dynamicznej niestateczności śmigłowca. Powstaje na
skutek oddziaływania wahań łopat w płaszczyźnie obrotu i drgań środka piasty podpartej wraz
z kadłubem na sprężystym podwoziu. konsekwencją tego jest przyłożenie do wału napędo-
wego w płaszczyźnie obrotów zmiennej w czasie siły bezwładności. Siła ta przenosi się na ka-
dłub śmigłowca wzbudzając jego drgania, które z kolei oddziałując na wirnik inicjują drgania
łopat. Tak więc przyczyną wystąpienia rezonansu naziemnego jest niekorzystne dostrojenie
się częstości drgań układu kadłub-wirnik.

Śmigłowiec powinien być zaprojektowany tak, aby w całym zakresie prędkości obrotowych
wirnika nośnego rezonans naziemny nie występował. częstym obecnie wymaganiem jest aby
śmigłowiec pozostał stateczny po awarii jednego z tłumików łopaty. W klasycznej metodzie
analitycznej badania stateczności zakłada się symetrię wirnika nośnego, co powoduje, że me-
toda ta nie może być stosowana w przypadku awarii tłumika. Do analizy stanów awaryjnych
wirnika nadaje się natomiast technika symulacyjna. [4, 5]

W artykule przedstawiono obliczenia drgań własnych przykładowej konstrukcji śmigłowca
lekkiego o masie 1100 kg z 3 łopatowym wirnikiem nośnym obliczonych przy pomocy me-
tody elementów skończonych. W przedstawionym poniżej modelu obliczeniowym drgań wła-
snych konstrukcji śmigłowca wykorzystano odwzorowany na podstawie modelu
rzeczywistego układ struktury nośnej. Pozostałe elementy takie jak kompozytowa kabina,
belka ogonowa, moduł centralny kratownicy i podwozie płozowe zastąpiono modelem belko-
wym meS. Układ napędowy, wirnik nośny oraz przekładnie główną i ogonową śmigłowca od-
wzorowano przy pomocy mas skupionych, którym zadano momenty bezwładności względem
ich środków mas. obliczenia częstości drgań własnych przeprowadzono przy pomocy bloku
obliczeniowego z grupy Lanczos.



Dla otrzymanych częstości wykonano obliczenia symulacyjne za pomocą programu rezNaz [4]
i sprawdzono czy w danym zakresie pojawia się zjawisko rezonansu dla badanej konstrukcji.

2. moDeL obLIczeNIoWy

2.1. Model obliczeniowy częstości drgań własnych
badania odporności układu na rezonans naziemny przeprowadzono dla dwóch przypadków.

Pierwszy to rzeczywisty przypadek (rys. 1) odwzorowujący śmigłowiec swobodnie stojący na
podłożu z zamodelowanymi amortyzatorami, który przed startem i po wylądowaniu nie powi-
nien być podatny na rezonans naziemny oraz drugi (rys. 2) dla przypadku utwierdzonego na
sztywno śmigłowca do podłoża stosowanego podczas badań prób trwałościowych, kiedy po-
trzebne jest obciążenie śmigłowca przez wirnik nośny w celu sprawdzenia funkcjonalności
układu. Wówczas istnieje obawa, że może nastąpić rezonans jak dla układu „wieża” kiedy czę-
stości własne nie będą znacznie większe niż częstość nominalna obrotów wirnika.

Podstawowym celem analizy modalnej w metodzie elementów skończonych jest wyznacze-
nie częstości i postaci drgań własnych układu w tym przypadku konstrukcji nośnej śmigłowca.
W metodzie obliczeniowej zagadnienie sprowadza się do odwzorowania rzeczywistego obiektu
przez skończona liczbę elementów opisanych w przyjętym układzie współrzędnych oraz przy-
porządkowaniu im odpowiedniej dla każdego z nich stopni swobody. każdy z elementów o zde-
finiowanej masie opisany jest następującym równaniem.

; (1)

gdzie:
M – macierz masowa(bezwładności),
K – macierz sztywności,
q – uogólniony wektor przemieszczeń(wektor stopni swobody układu),
t – czas.

rozwiązanie powyższego układu będzie miało następująca postać:

; (2)

gdzie:
q0 – wektor amplitud drgań własnych,
ω – częstość kołowa własna.

Druga pochodna po czasie powyższego równania po wstawieniu go do równania (1) daje
następujące równanie liniowe:

(3)

równanie to ma sens przy niezerowym rozwiązaniu, kiedy wyznacznik charakterystyczny
układu jest równy 0:

(4)
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Po rozwinięciu powyższego wyznacznika otrzymujemy wielomian n-tego stopnia względem ω2.
Wyznaczając pierwiastki tego wielomianu np. metodą Lanczosa w metodzie elementów skoń-
czonych otrzymujemy częstości drgań własnych konstrukcji.

rys. 1. model obliczeniowy konstrukcji śmigłowca

rys. 2. model obliczeniowy konstrukcji śmigłowca
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rysunki (rys. 1 i 2) przedstawiają dwa omówione modele badanej konstrukcji śmigłowca.
rys.1 przedstawia układ konstrukcji śmigłowca stojącego swobodnie na podłożu natomiast
rys. 2 układ śmigłowca utwierdzonego zamodelowanego jako „wieża badawcza”. Widoczne są
tutaj dodatkowe pręty usztywniające konstrukcje i podpierające belkę ogonową oraz wał wir-
nika napędowego wirnika nośnego.

masa zamodelowanego układu wynosiła 896 kg. Środek masy znajdował się w punkcie:
Xc = 3541,3 – 41,3 mm od punktu przecięcia osi wałów wirnika nośnego i śmigła ogonowego
wzdłuż osi X,
yc = 0,86332 – 0,086332 mm od punktu przecięcia osi wałów wirnika nośnego i śmigła ogo-
nowego wzdłuż osi y,
zc = 1944,1 – od punktu przecięcia osi wałów wirnika nośnego i śmigła ogonowego wzdłuż osi z;
natomiast momenty bezwładności wynosiły:
IXX = 0,3867e+07 kgm2,
Iyy = 0,1587e+08 kgm2,
Izz = 0,1229e+08 kgm2,
IXy = –2429 kgm2,
Iyz = –1299 kgm2,
IzX = –0,6341e+07 kgm2.

masa łopat wirnika nośnego przyjętych od obliczeń wynosiła 21 kg.

rys. 3. model obliczeniowy konstrukcji śmigłowca z dodatkowym obciążeniem

Dodatkowym analizowanym modelem był model śmigłowca obciążonego dodatkowymi ma-
sami zamocowanymi do podwozia. masa dodatkowych elementów wynosiła 800 kg.

masa tak zamodelowanego układu wynosiła 1696 kg. Środek masy znajdował się w punkcie:
Xc = 3347,3 mm,
yc = 0,40739 mm,
zc = 1728,0 mm;
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natomiast momenty bezwładności wynosiły:
IXX = 0.7045e+07 kgm2,
Iyy = 0.2872e+08 kgm2,
Izz = 0.2331e+08 kgm2,
IXy = –2429 kgm2,
Iyz = –1299 kgm2,
IzX = –0,1121e+08 kgm2.

otrzymane wartości częstości drgań własnych konstrukcji przedstawia tabela 1.

Tabela 1. częstości drgań własnych

2.2. Model symulacyjny
Do badań symulacyjnych rezonansu naziemnego przyjęto model kadłub-wirnik przedsta-

wiony na rys. 4. W modelu tym przyjęto, że śmigłowiec na podwoziu może być reprezentowany
przez parametry zredukowane, sprowadzone do płaszczyzny obrotów wirnika.

Parametry modelu symulacyjnego zredukowane do płaszczyzny obrotów wirnika:
mx, my – masa kadłuba;
kx, ky – sztywność podwozia;
cx, cy – tłumienie podwozia;
a – odległość przegubu pionowego od osi obrotów;
b – odległość masy skupionej i-tej łopaty od przegubu pionowego;
mi – masa i-tej łopaty;
ki – sztywność i-tej łopaty;
ci – tłumienie i-tej łopaty;
i = 1, 2,..., n;
n – liczba łopat;
Ω – prędkość obrotowa wirnika;
t – czas;
Ψi = t + 2(i – 1)/n – położenie azymutalnej i-tej łopaty;
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ξi – przemieszczenie kątowe – i-tej łopaty;
ux, uy – przemieszczenia piasty w kierunku x, y;
0xy – nieruchomy układ współrzędnych sztywno związany ze śmigłowcem (w stanie równo-
wagi statycznej; początek 0 w punkcie przecięcia osi obrotów wirnika z płaszczyzną obrotów;
osie x, y równoległe do osi podłużnej i poprzecznej kadłuba).

rys. 4. model układu kadłub-wirnik śmigłowca o n + 2 stopniach swobody
(przykładowo pokazana tylko jedna łopata)

Sztywność i tłumienie podwozia w kierunku podłużnym i poprzecznym zastąpiono układem
sprężyn i tłumików kx, ky i cx, cy. masa kadłuba traktowana jest jako skupiona w piaście wirnika,
posiada dwa stopnie swobody (przemieszczenia ux, uy) i w ogólnym przypadku jest nieizotro-
powa mx, my (zależna od kierunku drgań). Dla n-łopatowego wirnika przyjęto model łopaty
sztywnej z przegubem pionowym w odległości a od osi obrotów. masa skupiona łopaty mi za-
wieszona na nieważkim pręcie w odległości b od przegubu, posiada jeden stopień swobody
(przemieszczenie kątowe względem przegubu) i może być różna dla każdej łopaty. Podobnie
sztywność i tłumienie w przegubie pionowym ki, ci mogą być inne dla każdej łopaty.

W rozważanym modelu płaskim układu kadłub-wirnik liczbę stopni swobody ograniczono do
n + 2, zachowując jednak najistotniejsze dla rezonansu naziemnego cechy. założono, że decy-
dujące znaczenie dla reprezentacji tego zjawiska mają siły bezwładności, a siły aerodynamiczne
i grawitacyjne mogą być pominięte (aerodynamika może ustateczniać układ wprowadzając do-
datkowe tłumienie). W ten sposób uzyskano stosunkowo prosty do analizy model fizyczny,
który eksponuje istotę rezonansu naziemnego polegającą na sprzężeniu zwrotnym układu
kadłub-wirnik.

Przyjęty model fizyczny, po raz pierwszy został wprowadzony przez colemana i Feingolda [1-4].
Istotne różnice są jednak w założeniach. W obecnie prezentowanym modelu nie zakłada się, że
łopaty są identyczne. każda łopata może mieć inne własności. Dzięki temu można badać pewne
przypadki szczególne rezonansu naziemnego np. awarie tłumików, defekty masy (tolerancje
wykonawcze, przestrzelenie, oblodzenie), różnice sztywności łopat.

(5)
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Poniżej zaprezentowane wykresy przedstawiają wyniki obliczeń uzyskane metodą symula-
cyjną. Wykresy (rys. 4, 5) przedstawiają odchylenia środka piasty wirnika nośnego śmigłowca
od położenia równowagi w płaszczyźnie 0Xy. Natomiast wykresy (rys. 6, 7) odchylenia środka
piasty od położenia równowagi w płaszczyźnie 0Xy oraz przemieszczenia kątowe dla każdej ło-
paty wirnika nośnego w funkcji czasu. rys. 4 oraz 5 obrazują wyniki dla konstrukcji śmigłowca
gdzie parametrem zmiennym w przypadku symulacji zjawiska rezonansu naziemnego było
zwiększanie prędkości obrotowej wirnika nośnego. Tabela 2 przedstawia warunki obliczeń wy-
konywanych metodą symulacyjna dla śmigłowca, natomiast tabela 3 dla śmigłowca zamodelo-
wanego jako wieża.

Tabela 2. Wyniki obliczeń metodą symulacyjną dla śmigłowca

rys. 5 przedstawia odchylenia środka piasty od położenia równowagi wirnika nośnego, które
w przypadku analizowanej konstrukcji dla prędkości nominalnej wirnika nośnego były bliskie
zeru. Natomiast przy zmniejszeniu prędkości obrotowej wirnika nośnego do poziomu 2 hz
widać wyraźne odchylenia środka piasty od położenia równowagi. Świadczy to o tym że przy
rozpędzaniu jak i wyhamowywaniu wirnika nośnego przechodzimy przy tej wielkości prędko-
ści obrotowej przez zakres występowania rezonansu. Jest to dla tej konstrukcji zakres niebez-
pieczny i należy jak najszybciej poprzez rozkręcania wirnika lub tez jego wyhamowywaniu
oddalać się od prędkości zbliżonej do 2 hz.

rys. 5. odchylenia środka piasty wirnika
nośnego od położenia „zerowego”

rys. 6. odchylenia środka piasty wirnika
nośnego od położenia „zerowego”
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Tabela 3. Wyniki obliczeń metodą symulacyjną dla wieży

W przypadku analizowania rezonansu naziemnego na wieży parametrem zmiennym była
sztywność wieży natomiast prędkość obrotowa wirnika nośnego pozostawała na równym po-
ziomie 8 hz. masa wieży została przyjęta na poziomie 150 kg. otrzymane wyniki przedsta-
wiają wykresy (rys. 9, 11) dla sztywności wieży wynoszącej 0,426 mN/m gdzie widać wyraźne
występowanie zjawiska rezonansu naziemnego. Natomiast wykresy (rys. 10, 12) przedsta-
wiają wyniki dla dwukrotnie większej sztywności wieży niż prędkość obrotowa wirnika nośnego.

rys. 7. odchylenia środka piasty wirnika
nośnego od położenia „zerowego” oraz

przemieszczenia kątowe dla każdej
łopaty wirnika nośnego w funkcji czasu

rys. 8. odchylenia środka piasty wirnika
nośnego od położenia „zerowego” oraz

przemieszczenia kątowe dla każdej
łopaty wirnika nośnego w funkcji czasu
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Widać tutaj wyraźna stabilizacje układu co nasuwa wniosek, że wieże służące do badań wir-
ników nośnych śmigłowców powinny mieć minimum dwukrotnie większa sztywność w sto-
sunku do prędkości obrotowej uzyskiwanej na wirniku aby badania mogły zostać
przeprowadzone bezpiecznie.

rys. 9. odchylenia środka piasty wirnika
nośnego od położenia „zerowego”

rys. 10. odchylenia środka piasty wirnika
nośnego od położenia „zerowego”

rys. 12. odchylenia środka piasty wirnika
nośnego od położenia „zerowego” oraz

przemieszczenia kątowe dla każdej
łopaty wirnika nośnego w funkcji czasu

rys. 11. odchylenia środka piasty wirnika
nośnego od położenia „zerowego” oraz

przemieszczenia kątowe dla każdej
łopaty wirnika nośnego w funkcji czasu
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3. WNIoSkI

Przedstawiony w tej pracy model meS struktury kadłuba śmigłowca będzie wykorzystywany
do wspomagania prób naziemnych w zakresie badań rezonansu naziemnego (układ swobod-
nie stojący na stanowisku badawczym) dla ciągu bliskiego zeru oraz do prób trwałościowych
(układ w miarę sztywno przytwierdzony do podłoża – typu wieża) przy kolejno zwiększanym
ciągu. Pomimo wielu uproszczeń jakie wystąpiły w tym modelu, zmiany wektora drgań wła-
snych (postaci i częstości drgań) pod wpływem zmian parametrów struktury (zmiany charak-
terystyk amortyzatorów oraz utwierdzeń modelu do podłoża), powinny być o rząd wielkości
dokładniejsze niż poziom „zerowy” wektora drgań i dlatego powinny być przydatne do regulacji
układu w kolejnych fazach prób eksperymentalnych. Na podstawie otrzymanych wyników
warto zwrócić uwagę że dla badań rezonansu naziemnego, dla częstości obrotowej wirnika
np. 8 hz, docelowo powinno się dążyć do uzyskania częstości przechylania 4-5 hz (dla drugiej
postaci drgań przechylania) aby uniknąć rezonansu naziemnego. Natomiast dla utwierdzonego
kadłuba podczas prób trwałościowych należy dążyć, przez wprowadzania sukcesywne jego
mocowania do podłoża, do uzyskania przynajmniej dwukrotnie większej częstości własnej niż
częstość obrotowa wirnika, aby uzyskać swobodę od rezonansu (aperiodycznego) wirnik-wieża.
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HELiCOPTER STRUCTURE DYNAMiCS MODELiNG
FOR GROUND RESONANCE TESTS

Abstract

In the paper an example of modelling of helicopter structure for ground resonance tests is

presented. For this purpose, finite elements method model of helicopter structure was used.

Calculations were performed for fuselage structure fitted with undercarriage and extra masses

modelling propulsion and equipment were taken into account. Influence of attachment elasticity

parameters alteration enabling safe carrying out ground resonance tests was analysed.
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WSPÓŁCZESNE TENDENCJE W BUDOWiE ŚMiGŁOWCÓW
O PODWYŻSZONYM STANDARDZiE UŻYTKOWANiA

TomaSz GoreckI

Instytut Lotnictwa

Streszczenie
W referacie przedstawiono tendencję w budowie śmigłowców o podwyższonym standardzie

użytkowanie. Jako śmigłowce o podwyższonym standardzie użytkowym autor miał na myśli śmi-
głowce I klasy osiągowej przystosowane do lotów w różnych warunkach oraz pilotowane przez
osoby nie posiadające dużego doświadczenia w tym zakresie.

1. WSTĘP

Projektując obecnie śmigłowce lekkie i ultralekkie należy przewidzieć zaostrzone kryteria
użytkowania nawet w dalszej perspektywie (udane śmigłowce bywają długowieczne), a także
możliwości rozwoju technologii śmigłowcowej umożliwiającej rozwiązania konstrukcyjne bę-
dące przedmiotem obecnie prowadzonych prac rozwojowych. W ten sposób śmigłowiec po-
wstający współcześnie będzie konkurencyjnym wyrobem z chwilą jego wytworzenia. Wiele
pomysłów już obecnie rozwiązanych nie zostaje wprowadzonych ze względy na inercję myśle-
nia zespołów konstrukcyjnych. Nadal pokutuje sposób myślenia, że śmigłowce lekkie i ultra-
lekkie mogą być projektowane jako tanie a poprzez to często niebezpieczne w użytkowaniu.
Przemysł samochodowy powinien być wzorcem godnym do naśladowania, z tego względu, że
nawet małe popularne samochody projektowane są z wykorzystaniem najnowszych pomysłów
w obszarze bezpieczeństwa, ekologii i niezawodności.

2. WYmaGaNIa STaWIeNe NoWoczeSNYm koNSTrUkcJom ŚmIGŁoWcÓW

Śmigłowce współcześnie projektowane muszą spełniać podwyższone wymagania, stawiane
przez nowelizowane przepisy i formułowane przez użytkowników oraz konstruktorów. Głów-
nym wymogiem jest poszerzenie obszaru użytkowania z uwzględnieniem lotu w trudnych wa-
runkach (również w nocy), a także spełniających wymagania ekologii i kryteria bezpieczeństwa
na wypadek udarów. 

Śmigłowce tego typu powinny charakteryzować się między innymi:
• napędem wielosilnikowym umożliwiającym kontynuację lotu w wypadku awarii silnika

głównego (oeI) a najlepiej spełniające warunek I klasy osiągowej,
• konstrukcja śmigła ogonowego zapewniającą bezpieczeństwo śmigłowca i osób postronnych

(otunelowanym śmigłem ogonowym lub umieszczonym na wysokości uniemożliwiającej ko-
lizję z osobami znajdującymi się w bliskim otoczeniu śmigłowca),
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• niskim poziomem hałasu wewnątrz kabiny jak i na zewnątrz śmigłowca, spełniając współ-
czesne, zaostrzone normy, odnośnie hałasu emitowanego przez śmigłowiec,

• konstrukcja śmigłowca spełniająca wymagania zwiększające odporność na twarde lądowa-
nia i udary,

• własności osiągowo – pilotażowe takie jak prędkość, zasięg, sterowność zwiększające spraw-
ność wykonywania zadań i zmniejszające pracochłonność pilotażu,

• wyposażenie awioniczne ułatwiające nawigację i wspomagające wykonywanie zadań.

3. SFormUŁoWaNIe PodSTaWoWYcH WYmaGaŃ dLa NoWoczeSNeJ
koNSTrUkcJI mIGŁoWca

Niestety nawet w najnowszych rozwiązaniach konstrukcyjnych wymienionych w rozdziale 2
nie wykorzystuje się wielu dostępnych już rozwiązań istotnie mogących poprawić standardy
użytkowania śmigłowców. Normy hałasowe wkrótce będą drastycznie zaostrzone zwłaszcza
dla śmigłowców użytkowanych w aglomeracjach miejskich. klienci i użytkownicy lekkich i ul-
tralekkich śmigłowców, w tym biznesmeni traktujący śmigłowce jako dyspozycyjne środki
transportu, nie zawsze o najwyższych kwalifikacjach pilotażowych, również potrzebują bez-
piecznych, komfortowych maszyn wspomagających ich pilotowanie w trudniejszych warun-
kach lotu.

Przy obecnym stanie technologii śmigłowcowej, koncepcje „crashowe” mogą być przenie-
sione z techniki wojskowej i nie koniecznie może się to wiązać ze wzrostem kosztów i masy
śmigłowca. Układy zarządzające lotem i wspomagające pilotaż również w skrajnie trudnych
warunkach lotu mogą być przetransponowane z technologii projektowania śmigłowców bez-
załogowych UaV włącznie z realizacją lotu autonomicznego i układami antykolizyjnymi przy
minimalnym wzroście masy. Układy tam stosowane ze względu na miniaturyzację (memS)
i ciągłe ich doskonalenie są już powszechnie dostępne i niezawodne.

Ważne jest również dla tych odbiorców wyposażenie śmigłowców w komputerowe układy
monitorujące i diagnozujące, zważywszy specyficzny sposób eksploatowania niejednokrotnie
bez ciągłego nadzoru zespołów techników obsługi śmigłowca.

Wymagania instalacji przeciwoblodzeniowej ważne dla naszej szerokości geograficznej coraz
częściej mogą być spełnione przy zastosowaniu hydrofobowych (uniemożliwiających zwilżanie)
powierzchni narażonych na oblodzenie. zastosowanie takiego rozwiązania wiąże się z prak-
tycznie pomijalnym wzrostem masy i wystarczającym zabezpieczeniem przed oblodzeniem.

I wreszcie wprowadzenie koncepcji znacznej regulacji nominalnych prędkości obrotowych
wirnika. Nawet do ±20%. Pozwoli w razie potrzeby na akumulację energii inercyjnego układu
wirnika lub spełnienie najostrzejszych wymagań odnośnie poziomu emisji hałasu przez śmi-
głowiec. Takie rozwiązanie pozwoli w razie potrzeby, na chwilowe zwiększanie nadmiaru ciągu
i zakresu sterowania wirnika i śmigła ogonowego. Postęp w technologii wytwarzania łopat,
głowic i przekładni sprawi, że to rozwiązanie nie powinno odbywać się kosztem zwiększonej
masy śmigłowca. Na koniec wprowadzenie rozwiązań „bezobsługowych” powinno być regułą
projektowania śmigłowców przyszłej generacji realnie wprowadzanych już obecnie.

aby zapobiec emisji generowania dużego poziomu hałasu przez wirnik nośny korzystnym
rozwiązaniem jest zaprojektowanie wirnika o większej liczbie łopat w celu zmniejszenia pręd-
kości końca łopat. W wirniku śmigłowca może być zastosowana dowolna liczba łopat, poczy-
nając od jednej a kończąc na kilku. Siła ciągu chwilowego łopaty jest proporcjonalna do CT1,
dlatego też zmienia się ona według reguły określonej równaniem (3.1). ciąg w znacznym stop-
niu jest bowiem uzależniony od azymutu Ψ [6], ponieważ:
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(3.1)

(3.2)

W przypadku zastosowania dwóch łopat chwilowy ciąg sumaryczny będzie równy:

(3.3)

Widać więc, że przy dwułopatowym wirniku nośnym, którego działanie opisane jest wzo-
rem z dokładnością do harmonicznych podstawowych, ciąg staje się bardziej równomierny,
gdyż w równaniu nie występują już składowe zawierające sinΨ i cosΨ. Przy rosnącej liczbie
łopat efekt jest progresywnie większy. W przypadku zastosowania większej liczby łopat ciąg bę-
dzie nieznacznie pulsujący, gdyż będą wówczas występowały harmoniczne wyższych rzędów.
Gdy wahania pionowe rozpatrywane są przy założeniu harmonicznej podstawowej, do równa-

nia określającego iloczyn , wchodzą harmoniczne wyższych rzędów zatem względna

stałość ciągu może być otrzymana dopiero przy zastosowaniu większej liczby łopat.

4. PrzYkŁadoWa reaLIzacJa WYmIeNIoNYcH WYmaGaŃ koNcePcYJNYcH.

Jako przykładowy projekt, w którym spróbowano zastosować koncepcje zawarte w rozdziale 2
przytoczono projekt konstrukcyjny 4 osobowego śmigłowca dyspozycyjnego nowej generacji.

W wyniku prowadzonych badań wpływu zmian na osiągi śmigłowca, prowadzone w [5],
stwierdzono ich istotny wpływ na takie parametry i zjawiska jak: moc niezbędną, akumulację
energii kinetycznej wirujących elementów układu wirnika, zjawiska ściśliwości i oderwania
czy flatter łopat wirnika. W efekcie tego wpływu istnieją możliwości oceny użytkowych para-
metrów śmigłowca jak wpływ prędkości obrotowych na zasięg, długotrwałość lotu, prędkość,
hałas, bezpieczeństwo, poziom drgań czy nadmiary ciągu wirników. rozważane są propozycje
projektu wirników o regulowanych prędkościach obrotowych w granicach zmienności ±20%.
Jest to istotna zmiana koncepcji w porównaniu z dotychczasowymi wartościami zmienności
prędkości obrotowych rzędu ±5% (np. w śmigłowcu Sokół). zwiększony przedział zmienności
prędkości obrotowej pozwala na oszczędne gospodarowanie energią wirnika, przeloty gene-
rujące mniejszy hałas oraz ekonomiczniejszym eksploatowaniem śmigłowca.

analizy dotyczące przydatności zwiększenia zakresów regulacji prędkości obrotowej wir-
nika nośnego w zakresie ±10% przytoczono z [4], gdzie przez zastosowanie adaptacyjnego ste-
rowania wtryskiem paliwa oceniono wpływ regulacji jego wydatku na własności osiągowe
śmigłowca.

W projektowanej konstrukcji śmigłowca przewidziane jest podwozie kołowe z kółkiem
przednim. daje to duże możliwości szybkiego startu śmigłowca przeciążonego przy krótkiej
długości rozbiegu. Układ wirnika nośnego oraz niewielka średnica wirnika nośnego pozwalają
na bezpieczne pochylanie śmigłowca bez obaw o niebezpieczeństwo kolizji z ziemią. daje to
możliwość skrócenia czasu startowania proporcjonalnie do kąta pochylenia śmigłowca. Układ
rozstawienia podwozia przedniego w projektowanym śmigłowcu jest dużo korzystniejszy niż
układ ortodoksyjny. W układzie ortodoksyjnym start z oderwaniem kółka ogonowego zwięk-
sza zakres pochylania znacznie mniej niż w układzie trójkołowym z kółkiem przednim,
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a ponadto zwiększa ryzyko pojawienia się rezonansu naziemnego przy rozpędzaniu na odcią-
żonym podwoziu głównym.

rys. 1. Wpływ regulacji prędkości obrotowej wirnika na zużycie paliwa [10]

Podwozie zostało dobrane nie tylko ze względu na możliwość szybkiego startu śmigłowca co
będzie wykorzystywane tylko w wyjątkowych sytuacjach. rozstawienie kół tylnych zabezpie-
cza konstrukcję także przed lądowaniem w przypadku awarii mechanizmu wysuwającego koła.
mechanizm ten w pozycji schowanej zapewnie także pewien poziom absorbowania energii ude-
rzenia z ziemią. Podwozie kołowe zapewnia także na prawnie dopuszczalny ruch na ziemi
(kołowanie) śmigłowca na większości lotnisk komunikacyjnych.

rys. 2. Układ ortodoksyjny – przy rozpędzaniu śmigłowca przeciążonego
oraz projektowany śmigłowiec posiadający podwozie kołowe w manewrze startu
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rys. 3. Widok izometryczny proponowanej konstrukcji śmigłowca

rys. 4. Parametry geometryczne na kadłub śmigłowca z przodu ze schowanym podwoziem

rys. 5. elementy crashowe zabudowane w strukturze śmigłowca, opracowanie
własne z uwzględnieniem [7]
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MODERN TRENDS iN DESiGN OF iNCREASED OPERATiON
STANDARDS HELiCOPTERS

Abstract

In the paper, trends in design of increased operation standards helicopters were presented.

Helicopters with increased operation standards are understood as Performance Class I helicopters

with all weather flight capability and adapted for pilots with little flight experience.
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ANALiZA AERODYNAMiCZNA WŁASNOŚCi ŚMiGŁOWCA
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Streszczenie

W pracy przedstawiono wyniki symulacji opływu modelu śmigłowca z uwzględnieniem pracy

wirnika nośnego. Trójwymiarowe obliczenia wykonano za pomocą programu FLUENT. Wirnik

nośny modelowano za pomocą modułu Virtual Blade Model (VBM). Na podstawie przeprowa-

dzonych obliczeń dla dwóch wersji modelu śmigłowca w warunkach lotu poziomego wyznaczono

stacjonarne charakterystyki aerodynamiczne.

1. WProWaDzeNIe

ze względu na swoje unikalne cechy śmigłowce wykorzystywane są do różnorodnych zadań
na całym świecie. Dlatego też szeroko prowadzone są badania eksperymentalne i symulacje
numeryczne dotyczące tych statków powietrznych. Wraz z rozwojem narzędzi do projektowa-
nia i symulacji obliczeniowych wzrasta możliwość optymalizacji współczesnych obiektów la-
tających [1], [2], [3]. obecnie coraz większą rolę odgrywają analizy numeryczne, które są tańsze
i często umożliwiają uzyskanie danych trudno osiągalnych w badaniach eksperymentalnych.

Badania obliczeniowe własności aerodynamicznych studialnej geometrii śmigłowca były
przedmiotem prac prezentowanych w [4] i [5]. W [4] skoncentrowano się na analizie opływu
izolowanego kadłuba śmigłowca oraz określeniu wpływu zewnętrznych podwieszeń na jego
własności aerodynamiczne. W [5] przedstawiono wyniki badań parametrów aerodynamicz-
nych kadłuba z symulacją pracy wirnika nośnego. analizy ograniczyły się do zawisu oraz wa-
runków przelotowych. Nie obejmowały one jednak wyznaczenia charakterystyk
aerodynamicznych.

tematem niniejszej pracy jest wyznaczenie charakterystyk aerodynamicznych sił i momen-
tów działających na kadłub śmigłowca z symulacją nadmuchu wirnika nośnego w warunkach
lotu z prędkością postępową. Przedmiotem analiz obliczeniowych jest geometria śmigłowca
w dwóch konfiguracjach (rys. 1).

W pierwszej części opracowania przedstawiono opis wykorzystanej metody numerycznej
oraz zdefiniowano warunków obliczeń. Następnie zaprezentowano wyniki analiz w postaci
charakterystyk globalnych współczynników aerodynamicznych. Na końcu sformułowano
wnioski.



a) b)
rys. 1. modele geometryczne śmigłowca

a) wersja śmigłowca bez podwozia, b) wersja śmigłowca z podwoziem

2. WaruNKI oBlIczeŃ

analizę aerodynamiczną sił i momentów działających na kadłub śmigłowca w dwóch rozpa-
trywanych konfiguracjach wykonano przy użyciu programu FlueNt, stanowiącego obecnie
część pakietu aNSyS. Do odwzorowania pracy wirnika nośnego wykorzystano dodatkowy
moduł VBm (tzw. model Wirtualnej łopaty). W module tym wykorzystując teorię elementu
łopaty [6] wyznaczane są siły i momenty działające na elementarny wycinek łopaty o szerokości dR.
całkowanie sił i momentów cząstkowych od poszczególnych elementów łopaty pozwala na
uzyskanie wartości sił i momentów oddziałujących na cały wirnik. Na tej podstawie obliczany
jest przyrost pędu generowany przez dany element w komórkach siatki obliczeniowej
zawierających powierzchnie wirowania wirnika. Główną zaletą modelu VBm jest brak
konieczności odwzorowywania układu wirnika w postaci łopat (co jest niezbędne w bardziej
złożonych metodach wykorzystywanych do modelowania wirników jak: SrF/mrF, Smm [7]).
Wpływa to na zmniejszenie liczby komórek siatki oraz skrócenie czasu dyskretyzacji i obliczeń.
co prawda, VBm pomija wpływ elastyczności łopat, aczkolwiek pozwala na nadanie wirnikowi
jego cech charakterystycznych, min.: liczba i kształt łopat, typ profilu wzdłuż rozpiętości,
skręcenie łopat, przestrzenna orientacja wirnika, prędkość obrotowa wirnika, skok ogólny, skok
cykliczny. Dane wejściowe stanowią również charakterystyki aerodynamiczne profili w funkcji
liczby macha i liczby reynoldsa.

Bryła śmigłowca użyta do obliczeń została wykonana w programie catIa i jej wersja pod-
stawowa składała się z: kadłuba, belki ogonowej, płozy, uproszczonej głowicy wirnika nośnego
i śmigła ogonowego, skrzydeł z pylonami, statecznika poziomego, statecznika pionowego.
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W skład wersji rozszerzonej wchodzi wersja podstawowa uzupełniona o podwozie płozowe.
Niestrukturalna siatka w obszarze obliczeniowym otaczającym bryłę śmigłowca wykonana
została za pomocą programu Icem cFD [8]. Wirnik nośny odwzorowano za pomocą walca
o małej grubości, którego mesh wykonany w programie GamBIt składał się z elementów
hexahedralnych. Na rys. 2 oraz rys. 3 przedstawiono grid w płaszczyźnie symetrii wokół bryły
śmigłowca dla obu przebadanych wersji.

rys. 2. Siatka obliczeniowa w płaszczyźnie symetrii w otoczeniu bryły śmigłowca
w wersji podstawowej

rys. 3. Siatka obliczeniowa w płaszczyźnie symetrii w otoczeniu bryły śmigłowca
w wersji rozszerzonej

trójwymiarowe symulacje opływu śmigłowca z pracującym wirnikiem wykonano przy
użyciu modelu przepływu turbulentnego Spalarta-allamarasa. zagadnienie rozwiązano jako
stan ustalony. Przepływ potraktowano jako nieściśliwy. Wszystkie obliczenia przeprowadzono
w warunkach atmosfery wzorcowej dla lotu śmigłowca z prędkością postępową 50 m/s. Bada-
nia prowadzono dla wybranych kątów natarcia .

W przyjętym do obliczeń układzie odniesienia punkt przecięcia osi wału wirnika nośnego
z osią wału śmigła ogonowego stanowił początek układu współrzędnych [9]. ujemne kąty
natarcia odpowiadają położeniu śmigłowca z nosem pochylonym w dół (rys. 4).
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rys. 4. układ współrzędnych użyty do obliczeń

3. WyNIKI oBlIczeŃ

Symulacje wykonano w warunkach lotu śmigłowca z prędkością postępową w zakresie
kątów natarcia od -9° do 9° dla warunków atmosfery wzorcowej na wysokości H = 0 [m] n.p.m.
bez uwzględniania efektu ziemi. ustawienie kąta skoku ogólnego odpowiada założeniu, iż siła
ciągu w przybliżeniu jest równa ciężarowi. Każdorazowo wynikiem przeprowadzonych symu-
lacji było pole przepływu wokół śmigłowca. całkując rozkłady ciśnienia statycznego na
powierzchni obiektu wyznaczono siły i momenty działające na badany obiekt. Na rysunku 5
przedstawiono charakterystyki aerodynamiczne badanych wersji śmigłowca.

rys. 5. Przebieg współczynników sił i momentów aerodynamicznych w funkcji
kąta natarcia dla dwóch wersji śmigłowca z symulacją pracy wirnika nośnego
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Wynika z nich, iż dodanie do konfiguracji bazowej podwozia powoduje:
• wzrost siły oporu całej konfiguracji  przyrost współczynnika oporu cx jest stały (niezależny

od kąta natarcia) i w przybliżeniu wynosi 0,005;
• nieznaczny, niezależny od kąta natarcia wzrost współczynnika momentu pochylającego cmy

wynoszący w przybliżeniu 0,0015.
Wpływ podwozia na siłę nośną oraz siłę boczną jest niewielki.

4. WNIoSKI

Dzięki ciągłemu rozwojowi metod i technik numerycznych wzrasta możliwość analizy i opty-
malizacji konstrukcji lotniczych na etapie projektowania. Symulacje komputerowe, w tym
obliczenia cFD, dają możliwość przebadania większej liczby przypadków obliczeniowych
w krótszym czasie niż ma to miejsce w przypadku badań eksperymentalnych.

Korzystając z możliwości przez nie oferowane w pracy wykonano analizę opływu dwóch kon-
figuracji śmigłowca z uwzględnieniem nadmuchu wirnika nośnego. obliczenia przeprowa-
dzono dla kilku kątów natarcia w warunkach lotu postępowego. otrzymane wyniki pozwoliły
na wyznaczenie charakterystyk aerodynamicznych badanych konfiguracji. Porównanie ich
charakterystyk aerodynamicznych umożliwiło ocenę wpływu podwozia na charakterystyki
aerodynamiczne. Wpływ ten najbardziej uwidacznia się w przyroście siły oporu. Przyrost ten
jest w przybliżeniu stały w stały zakresie badanych kątów natarcia.
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KatarzyNa GrzeGorczyK

AN AERODYNAMiC ANALYSiS OF THE HELiCOPTER
iNCLUDiNG MAiN ROTOR DOWNWASH

Abstract

The paper presents results from simulations of flow around a model helicopter including main

rotor effects. Three-dimensional calculations were performed using FLUENT. The rotor was

modeled by using the Virtual Blade Model (VBM). On the basis of calculations for two versions

of a model helicopter operating in forward flight conditions the steady aerodynamic characteristics

were created.

Pracę wykonano w ramach realizacji projektu Nr o r00 0048 08 ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego

181aNalIza aeroDyNamIczNa WłaSNoścI śmIGłoWca z uWzGlęDNIeNIem NaDmuchu...



PRACE iNSTYTUTU LOTNiCTWA ISSN 0509-6669
219, s. 182-188, Warszawa 2011

SYMULACJA OBROTU ŚMiGŁOWCA WOKÓŁ OSi PiONOWEJ
W WARUNKACH WYSTĘPOWANiA LTE

KatarzyNa GrzeGorczyK
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Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki obliczeniowej analizy obrotu śmigłowca wokół osi pionowej

w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu wirnika nośnego. Odpowiada to warunkom, w których
istnieje groźba wystąpienia zjawiska pierścienia wirowego na śmigle ogonowym (Loss of Tail
Rotor Effectiveness). Trójwymiarową symulację tego manewru wykonano przy użyciu programu
FLUENT.

1. WStĘP

Jednym z największych zagrożeń dla śmigłowców jednowirnikowych ze śmigłem ogonowym
jest utrata sterowności bocznej i kierunkowej. Może to nastąpić na skutek mechanicznego
uszkodzenia układów i urządzeń sterowniczych lub w wyniku aerodynamicznych zaburzeń
przepływu wokół śmigła ogonowego, do jakich zalicza się wejście w obszar pierścienia
wirowego. W pracy przedstawiono rezultaty badań numerycznych, mających na celu zamode-
lowanie lotu śmigłowca w warunkach występowania VrS (Vortex ring State) na śmigle
ogonowym. obliczenia wykonano dla przypadku obrotu śmigłowca wokół osi pionowej.
W artykule przedstawione zostały kolejne fazy inicjacji i rozwoju zjawiska na wirniku
ogonowym.

Manewr obrotu śmigłowca wokół osi pionowej przy spadku efektywności pracy śmigła
ogonowego (Lte) odpowiada warunkom równoważenia się prędkości indukowanej przez
wirnik ogonowy oraz zwróconej do niej przeciwnie prędkości napływu. Sprzyja to rozwojowi
struktur wirowych prowadzących do spadku siły ciągu na wirniku i w najgorszym wypadku
może spowodować niemożliwy do zatrzymania obrót śmigłowca wokół osi pionowej
w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu wirnika nośnego.

2. MoDeL oBLIczeNIoWy

analizę z dziedziny aerodynamiki przeprowadzono dzięki wykorzystaniu solvera FLUeNt,
wchodzącego w skład tzw. obliczeniowej Mechaniki Płynów (cFD). zagadnienia przepływowe
rozwiązywane są tutaj w oparciu o metody numeryczne. Przedmiotem badań opisywanych w
niniejszej pracy był śmigłowiec PLz W-3 „Sokół”, którego uproszczoną geometrię wykorzystaną
do obliczeń przedstawiono na rys. 1.



Do preprocessingu użyto programu aNSyS IceM cFD, umożliwiającego kompletne przygo-
towanie modelu geometrycznego (budowę, naprawę, import i eksport geometrii) oraz budowę
dowolnej siatki obliczeniowej (tetra, hexa, Prism, Piramid, hybrid, Shell). obszar modelowa-
nia stanowił sześcian o boku 50 [m] (przy czym promień wirnika nośnego śmigłowca
W-3 „Sokół” RWN = 7,85 [m]; promień śmigła ogonowego śmigłowca W-3 „Sokół” RSO = 1,515 [m]).
trójwymiarowe obliczenia wykonane zostały z wykorzystaniem siatki niestrukturalnej, której
strukturę pokazano na rys. 2.

rys. 1. Geometria obliczeniowa śmigłowca

rys. 2. Struktura siatki obliczeniowej w bezpośrednim otoczeniu modelu

obliczenia wykonano w trybie unsteady, zatem proces obliczeniowy uwzględniał nieustalony
charakter zjawiska. Do opisu zagadnienia skorzystano z jednorównaniowego modelu turbu-
lencji Spalatra-allmarasa. odzworowanie pracy wirnika nośnego i ogonowego zrealizowano
poprzez użycie funkcji FaN Model, który odpowiada stałemu przyrostowi ciśnienia na całej tar-
czy wirnika. Do warunków obliczeń założono skok ciśnienia na wirniku nośnym ΔpWN = 600 [Pa]
oraz skok ciśnienia na śmigle ogonowym ΔpSO = 299 [Pa].

Wirnik nośny śmigłowca W-3 „Sokół” obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, zatem
prędkość indukowana przez śmigło ogonowe zwrócona jest w tą samą stronę. chcąc stworzyć
warunki sprzyjające powstawaniu pierścienia wirowego na śmigle ogonowym należy obracać
śmigłowiec w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu wirnika nośnego, zaburzając w ten
sposób strumień zawirnikowy śmigła ogonowego. obrót śmigłowca wokół osi pionowej udało się
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zrealizować wykorzystując dostępną w programie FLUeNt opcję Moving reference Frame.
obliczenia przeprowadzono dla prędkości obrotu śmigłowca wynoszącej 1,45 [rad/s]. Na rys. 3
przedstawiono schemat przepływu wokół śmigłowca z zaznaczonymi wektorami prędkości
w płaszczyźnie poprzecznej kadłuba (rys. 3a) oraz w płaszczyśnie wirnika nośnego (rys. 3b).

a)

b)
rys. 3. Wizualizacja przepływu wokół modelu za pomocą wektorów prędkości:

a) w płaszczyźnie poprzecznej kadłuba; b) w płaszczyźnie tarczy wirnika nośnego

3. oPracoWaNIe WyNIKóW

Praca zawiera zestawienie wyników komputerowej symulacji obrotu śmigłowca wokół osi
pionowej z prędkością 1,45 [rad/s], dla której obraz przepływu uzyskany w strefie śmigła
ogonowego odpowiada obrazowi charakterystycznemu dla zjawiska pierścienia wirowego.
zmieniając wartość prędkości obrotu obserwowane były zmiany pola przepływu wokół śmigła
ogonowego, aczkolwiek w szerokim jej zakresie widoczne były zaburzenia przepływu i za-
wirowania. z przeprowadzonych analiz wynika, że dla założonego stałego przyrostu ciśnienia
na śmigle ogonowym o wartości ΔpSO = 299 [Pa] pierścień wirowy występuje przy obrocie
śmigłowca w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu wirnika nośnego z prędkością poniżej
1,5 [rad/s]. W warunkach lotu śmigłowca siła ciągu na śmigle ogonowym szybko zmienia się
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osiągając wartości dodatnie i ujemne, co oznacza iż w pewnych sytuacjach osiąga niewielkie
wartości. W związku z tym istnieje groźba wejścia w obszar pierścienia wirowego przy dużo
mniejszych prędkościach obrotu wokół osi pionowej. Natomiast jeśli zjawisko powstanie i zdąży
się rozwinąć, najczęściej nie udaje się powstrzymać obrotów śmigłowca na skutek braku
możliwości sterowania.

W tabeli 1 przedstawiano wizualizację opływu śmigłowca w postaci linii prądu powstających
na śmigle ogonowym.

tabela 1. Wizualizacja przepływu w warunkach obrotu śmigłowca wokół osi pionowej
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tabela 1. Wizualizacja przepływu w warunkach obrotu śmigłowca wokół osi pionowej (cięg dalszy)
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tabela 1. Wizualizacja przepływu w warunkach obrotu śmigłowca wokół osi pionowej (cięg dalszy)
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Przedstawione na powyższych schematach układy linii prądu wokół śmigłowca obrazują
interakcję strumienia zawirnikowego i strumienia napływającego na śmigło ogonowe. Na początku
stosunkowo jednorodny przepływ wokół śmigła ogonowego pod wpływem obrotu śmigłowca
wokół osi pionowej zaczyna być wyhamowywany i zaburzany. Na podstawie rysunków przed-
stawionych w tabeli 1 można wyodrębnić 3 fazy powstawania i rozwoju zjawiska: początek
obrotu gdzie widoczne są niewielkie zaburzenia strumienia zawirnikowego SO, po wykonaniu
obrotu o ok. 90° widoczne są duże zaburzenia w obszarze SO, po wykonaniu obrotu o ok. 180°
widoczne są pierścieniowe wiry wokół SO. Widoczny jest również spadek prędkości w strefie
wirnika ogonowego, po wykonaniu obrotu o 180° prędkość spada prawie o połowę.
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KatarzyNa GrzeGorczyK

NUMERiCAL SiMULATiON OF A HELiCOPTER ROTATiNG
AROUND A VERTiCAL AXiS iN CONDiTiONS OF LTE

Abstract

This paper presents the results of computational analysis of the helicopter around the vertical

axis in the direction opposite to the direction of the main rotor rotation. This corresponds to

conditions in which there is danger of appearance on the phenomenon of vortex ring state on tail

rotor (Tail Rotor Loss of Effectiveness). Three-dimensional simulation of this maneuver has been

performed using FLUENT code.
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Streszczenie

W referacie przedstawiono założenia techniczne, sposób wykonana struktury kompozytowej

kadłuba, technologiczność kratownicy, przeprowadzone próby, możliwości eksploatacyjne

śmigłowca oraz sposoby wykorzystania bezzałogowego śmigłowca – robota do zadań

specjalnych.

1.WSTĘP

W obecnych czasach dynamicznego rozwoju techniki oraz inżynierii świat coraz bardziej
rozwija technologie, które starają sie wyeliminować ryzyko zranienia lub utraty życia przez
człowieka. Dlatego też intensywnie rozwijają się wszelkiego typu odmiany bezzałogowych, au-
tonomicznych statków powietrznych oraz ich odpowiedników na lądzie i wodzie. W ramach
zapotrzebowania na wyżej wymienione produkty z dziedziny bezzałogowych statków po-
wietrznych realizowany jest w naszym kraju projekt bezzałogowego śmigłowca robota do
zadań specjalnych.

2. ZałOŻeNIa TeCHNICZNe

Maksymalna masa startowa: 1100 kg

Masa użyteczna: 300 kg

Prędkość maksymalna: 215 km/h

Max prędkośc wznoszenia: 10,36 m/s

Pułap maksymalny: 4,23 km

Średnica wirnika: 7,5 m

Długość śmigłowca: 7,73 m

Wysokość: 2,73 m

Szerokość (ze skrzydełkami): 3,2 m

Napęd: Silnik tłokowy – Lycoming O-540-F1B5 260 KM



Rys. 1. Widok bezzałogowego śmigłowca w 3 rzutach

3. KONSTRuKCJa

Realizacja projektu opiera się na podzieleniu prac w ramach konsorcjum, którego liderem
został Instytut Lotnictwa – odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej oraz
badania, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych – odpowiedzialny za projekt, poprawne
działanie układu sterowania i próby w locie, Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 S.a. w łodzi
odpowiedzialne za wykonanie prototypów. Pierwszym etapem w realizacji projektu było
przeprowadzenie statystyki obecnie wykorzystywanych bezzałogowych śmigłowców. analiza
ta doprowadziła do uwidocznienia się dwóch grup bezzałogowców, pierwsza to śmigłowce
o masie do 300 kg służące głównie do przenoszenia kamer audiowizualnych, druga grupa to
w większości przerobione śmigłowce załogowe. Wykonywany bezzałogowy śmigłowiec robot
wpisuje się w niszę pomiędzy tymi dwoma grupami. Prace projektowe, jak też realizacja założeń
technicznych wymagały szukania nowych rozwiązań, poprawnych z punktu widzenia eks-
ploatacyjnego oraz wykorzystania nowoczesnej technologii, dlatego wykorzystano wcześniej
sprawdzone rozwiązanie dotyczące wykonania kadłuba śmigłowca w oparciu o konstrukcję
modułową. W śmigłowcu zastosowano wolnoobrotowy, 3 łopatowy, wirnik nośny oraz
5 łopatowe otunelowane śmigło ogonowe. Rozwiązanie to dało możliwość obniżenia wzbudzeń
zwiększa bezpieczeństwo a bezzałogowiec może stanowić platformę strzelecką. etap projek-
towania odbywał się przy wsparciu programów 3D, jak też programów do obliczeń MeS-owych,
pozwoliło to na wykonanie pełnej dokumentacji modelowej i poszczególnych detali w wersji
płaskiej 2D. Taki sposób zarządzania dokumentacją wyeliminował całkowicie rozrys
podzespołów i znacznie skrócił czas ich wykonania – kody do obrabiarek sterowanych nu-
merycznie generowane były prosto z modelu i weryfikowane na postawie płaskiej dokumen-
tacji. Modele kadłuba zostały wyfrezowane na obrabiarce CNC – wygenerowane kody poddano
analizie ze względu na dokładność i jakość uzyskanej powierzchni oraz kolizje podczas pracy
freza, co skróciło proces obróbki. Kolejnym etapem było przygotowanie powierzchni
i ściągniecie z nich foremników, wykonane foremniki zostały ze sobą spasowane, a następnie
w każdym z nich odbywało się wykonanie gotowego elementu.
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Rys. 2. etapy projektowanie jak i wykonania tylniej części belki ogonowej (projekt belki
w programie 3D, rysunek wykonawczy, frezowanie modelu, przygotowanie

modelu do wykonania foremnika)

Rys. 3. Gotowy foremnik, wykonywana gotowa belka ogonowa

Centralną część śmigłowca stanowi kratownica, do której mocowana jest belka ogonowa
wraz z otunelowanym śmigłem ogonowego i statecznikiem pionowym, skrzydełka podwieszeń
oraz kabina części przedniej. Kabina stanowi strukturę do mocowanie podzespołów elektro-
nicznych, gps, radarów itp. pełni też funkcje mocowanie dla kamery FLIR-owej. Wymiana przed-
niej części kadłuba wymaga rozłączenia 4 okuć. Rozwiązanie to daje możliwość zmiany całego
modułu i dostosowanie do potrzeb użytkownika. Struktura kompozytowa nad kratownicą to
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owiewki zakrywające i utrzymujące zadaną geometrię, a zarazem zapewniające łatwy dostęp
do silnika i pozostałych agregatów. Model kratownicy w trakcie projektowania został przeli-
czony uwzględniając przypadki, które mogą wystąpić podczas eksploatacji oraz obowiązujące
przepisy. Zastosowany materiał na kratownice jest popularną stalą 4130 N użytą w wielu kon-
strukcjach lotniczych. Stal ta dobrze się spawa oraz nie wymaga obróbki cieplnej. Struktura
części środkowej stanowi autonomiczny zespół z mocowaniem silnika, układem hydraulicznym
oraz przekładnią główną, dzięki temu możliwe są próby silnika oraz układu sterowania i prze-
niesienia mocy. Kratownica zapewnia łatwy montaż i demontaż jednostki napędowej reali-
zowany ku dołowi bez specjalnego oprzyrządowania. Zaprojektowane zostały cztery podpory
w okolicach okuć które służą do podłączenia siłowników i uniesienia całej konstrukcji.

Rys. 4. Gotowe okucie kratownicy oraz model 3D

elementy struktury kadłuba wykonane są z włókien szklanych oraz węglowych. Za-
stosowanie materiałów kompozytowych umożliwiło uzyskanie elementów o wymaganej
wytrzymałości przy niskiej masie oraz pozwala na naprawy lub nawet odbudowanie danego
podzespołu bazując na gotowym foremniku. elementy krytyczne śmigłowca, czyli łopaty
wirnika nośnego jak też śmigła ogonowego wykonane są też w technologii kompozytowej, pro-
fil zastosowany w tych konstrukcjach przeanalizowany został szczegółowo przez dział aero-
dynamiki Instytutu Lotnictwa. łopata wirnika oraz łopatki śmigła ogonowego poddane zostały
próbom sztywnościowym, oraz wytrzymałościowym spełniając założone wymagania. Do
śmigłowca zaprojektowane zostały także zbiorniki, bagażniki konforemne. Mocowane są one
w dolnej części kadłuba, a sposób zabudowy oraz wykorzystania uzależniony będzie od
wykonywanej misji. Zbiorniki te zabezpieczają śmigłowiec w sytuacji lądowanie na wodzie pod-
czas której nie występuje zminimalizowane jest przechylenie i pochylenie, a w konsekwencji
zatonięcie obiektu. Śmigłowiec napędzany jest silnikiem tłokowym Lycoming, z którego moc
przekazywana jest za pomocą przekładni pasowej na przekładnie główną oraz śmigło ogonowe.
Specjalnie zaprojektowane zostało też podwozie płozowe, które zapewnia podwyższoną
energochłonność i zabezpiecza strukturę w trakcie lądowania crashowego. Wszystkie elementy,
wykorzystane w bezzałogowym śmigłowcu zostały wcześniej sprawdzone na specjalnie przy-
gotowanym stanowisku laboratoryjnym do badania zespołów gotowego śmigłowca – który
stanowi platformę badawczą w pełni przenaszalna na nową powstałą konstrukcje. Pozwoliło
to na zminimalizowanie ryzyka przy tak dużym projekcie oraz wcześniejsza weryfikację ele-
mentów i wyników. Przygotowane stanowisko laboratoryjne wykorzystane zostało do
sprawdzenia występujących drgań rezonansowych oraz sztywności układu sterowania.
uzyskane wyniki pozwalają na bezpieczne zainstalowanie układów w nowym śmigłowcu, który

192 PaWeł Guła



będzie swobodny od flatteru. Stanowisko laboratoryjne może również posłużyć jako model do
badań na uwięzi i weryfikacji zachowanie się bezzałogowca w locie. Przeanalizowano również
możliwość transportu bezzałogowego śmigłowca na dalekie odległości – po zdemontowaniu
dwóch łopat mieści się on do standardowej naczepy samochodu ciężarowego (13600 mm x
2740 mm x 2950 mm długość, szerokość, wysokość) natomiast po rozpięciu belki ogonowej
możliwe jest załadowanie do kontenera morskiego.

4. WyKORZySTaNIe

Bezzałogowy śmigłowiec może zostać zastosowany do różnego rodzaju misji np.:
• rozpoznania;
• analizy, wykrywania i pobierania próbek obszarów ekologicznie skażonych;
• informowania podczas klęsk żywiołowych, np. awarie elektrownie atomowych, powodzie;
• transportowania w rejony szczególnie niebezpiecznych;
• operacji specjalnych;
• działania obronnego;
• w rejonach niedostępnych nośnik informacji – przekazywanych np. przez zabudowany mega-

fony lub wyświetlacze.
Jako śmigłowiec będzie on mógł operować z małych lądowisk, operować z obszarach miej-

skich jak tez wystartować i wylądować pionowo, co stanowi duża, zaletę na obecnym polu walki
lub w obszarze zurbanizowanym.

PaWeł Guła

UNMANNED HELiCOPTER – ROBOT FOR SPECiAL TASKS

Abstract

The paper presents technical assumptions, the way of fabrication of composite structure

of the fuselage, manufacturability of the truss, conducted tests, helicopter’s operational abilities

and ways of utilizing unmanned helicopter-robot for special operations.
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Streszczenie

W referacie przedstawione zostały metody i narzędzia stosowane do projektowania lotniczych

zespołów napędowych, śmigłowców oraz innych statków powietrznych. Narzędzia te stosowane

są w przemyśle oraz do analiz wykonywanych w jednostkach naukowo badawczych. Metody

i narzędzia opisane w tej pracy pozwalają na szybkie i tanie projektowanie poprzez tworzenie

wirtualnego prototypu. Trójwymiarowy model stworzony w oprogramowaniu CAD, umożliwia

wykonanie analiz wytrzymałościowych oraz obciążeń termicznych części i zespołów. Daje również

możliwość zbadania wpływu aerodynamiki na projektowany statek powietrzny, analizę

możliwości i zakresu wykonania ruchów przez zespoły zainstalowane na śmigłowcu, badanie

zjawisk dynamicznych, akustyki, drgań własnych i wiele innych.

W pracy przedstawiono zastosowanie komercyjnego oprogramowania CAD/CAM/CAE Dessault

Catia V5™ podczas procesu projektowania statków powietrznych. Opisano sposób wirtualnego

modelowania kinematyki klasycznego układu sterowania wirnikiem nośnym przy zastosowaniu

modułu Knowledge Advisor zawierającego model opisujący drgania łopat wywołane przez siły

aerodynamiczne. Model zawiera również moduł odpowiedzialny za odwzorowanie odpowiedzi

układu jakim jest śmigłowiec, na sterownie drążkiem skoku okresowego. Przedstawiony wirtu-

alny prototyp sterowany jest za pomocą zewnętrznego programu kontrolującego pracę modelu.

W publikacji zaprezentowano możliwość współpracy narzędzia jakim jest Catia V5™ z innymi

komercyjnymi programami do analizy opartej na metodzie elementów skończonych, w celu skróce-

nia czasu projektowania części prezentowanego układu. Przedstawiono możliwość zastosowania

Macr przyspieszających pracę na modelu, wykonywania rysunków wykonawczych, prezentacji

produktu i wiele innych.

Dzięki zastosowaniu zewnętrznego sterowania w postaci programów pisanych w języku Visual

Basic, możliwości wirtualnego prototypowania w tym środowisku ma niemal niegraniczone

możliwości.

1. WStĘP

Celem tej publikacji jest przedstawienie możliwości jakie daje nam wirtualne projektowanie
na przykładzie wirtualnego prototypu układu sterowania śmigłowca z możliwością analizy
drgań łopat przegubowego wirnika nośnego oraz wirtualnego modelu przekładni głównej
śmigłowca. W poniższej pracy przedstawione zostaną narzędzia i modele, które znacznie
zmniejszają czas i koszty projektowania statków powietrznych. Wszystkie prezentowane mo-
dele zostały wykonane w oprogramowaniu CaD/CaM/Cae Dessault CatIa V5™.



2. OBIeKtY ROzWaŻaŃ

Śmigłowiec jest to statek powietrzny, w którym występuje szereg układów, których zadaniem
jest udział w realizacji funkcji lotu oraz sterowania tym lotem. Śmigłowiec posiada sześć stopni
swobody, co sprawia, ze sterowanie jego ruchem jest niezwykle skomplikowane. Sterowanie
lotem śmigłowca jednowirnikowego realizuje się poprzez zmianę sił i momentów działających
na statek podczas lotu względem trzech osi. W prezentowanym modelu analizie poddawany
jest układ sterowania tylko dla dwóch osi to jest podłużnej i poprzecznej. Sterowanie podłużne
realizowane jest poprzez przemieszczanie sterownicy ręcznej w tym samym kierunku. Skutkuje
to zmianą skoku cyklicznego, powodując zmianę kąta nachylenia siły wypadkowej na wirniku
nośnym w kierunku podłużnym. zadanie podobnych wymuszeń w drugiej płaszczyźnie
skutkuje również powstaniem momentu pochylającego na wirniku nośnym oraz zmianą mo-
mentu wypadkowego względem osi poprzecznej. Sterowanie podłużne zmienia kąt pochyle-
nia i zadarcia śmigłowca, zaś poprzeczne zmienia kąt przechylenia omawianego statku
powietrznego.

Śmigłowiec jednowirnikowy z wirnikiem głównym konstrukcji przegubowej jest obiektem
niestatecznym dynamicznie. ta właściwość wymaga od pilota włożenia znacznego wysiłku fizycz-
nego i psychicznego w sterowanie śmigłowcem. Przebadanie przez pilota układu sterowania
jeszcze w fazie projektu, w środowisku CaD, zwiększa możliwości konstruktorów co do wyko-
nania w pełni funkcjonalnego i spełniającego swoją rolę układu oraz zmniejsza koszty oraz
może wykluczyć ewentualne poprawki wykryte w późniejszych etapach projektu.

Drugim elementem wirtualnego projektowania śmigłowca opisanego w tej publikacji jest
projektowanie przekładni głównej śmigłowca. Konstruowanie tej przekładni stanowi zagad-
nienie wymagające szczególnego potraktowania. Podczas tego procesu wyróżnia się problemy
wytrzymałościowe dotyczące ogólnych zasad konstruowania przekładni zębatych i zalecenia
specyficzne, odnoszące się do wymagań i warunków pracy przekładni śmigłowca. Podstawo-
wymi zagadnieniami obliczeń przekładni walcowych, stożkowych i planetarnych jest spraw-
dzenie warunków niewystąpienia: zmęczenia powierzchniowego, złamania zmęczeniowego
i zatarcia zębów. Obliczenia wytrzymałościowe kół zębatych wykonywane są na podstawie za-
leceń Międzynarodowego Komitetu Normalizacji ISO 6336.

Rys. 1. Wirtualny model omawianej przekładni głównej śmigłowca oraz układu sterowania
wraz z przegubowym wirnikiem nośnym
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3. OPIS MODelu

3.1. Układ sterowania
Model opisany w tej publikacji przedstawia możliwość sterowania śmigłowcem w pła-

szczyźnie przechyleń i odchyleń za pomocą wymuszeń pochodzących z drążka pilota. jest to
układ klasyczny z możliwością rozszerzenia o różne warianty sterowania. utworzony proto-
typ pozwala na zbadanie odpowiedzi łopaty w postaci kąta nastawienia i wpływ tego kąta na
cykliczną zmianę kąta wahań względem przegubu poziomego, pionowego i przekręceń. Po-
zwala na analizę maksymalnych wartości przemieszczeń łopat prototypu w płaszczyźnie ciągu.
Daje również możliwość zaobserwowania odpowiedzi kadłuba projektowanego śmigłowca na
zmianę siły nośnej na poszczególnych łopatach wywołanych sterowaniem, jak również wypo-
sażony jest w program łączący układ sterowania zamodelowany w oprogramowaniu
CaD/CaM/Cae z joystickiem podłączanym do stacji roboczej.

Wirtualny prototyp układu sterowania to przykład układu sztywnego składającego się
z dźwigni i popychaczy, tarczy sterującej oraz przegubowego wirnika nośnego (rys. 1). Mecha-
nizm przedstawiający kinematykę zespołu popychaczy oraz tarczy sterującej został utworzony
w module DMu Kinematics systemu CatIa V5. Stworzony model umożliwia realizację dzie-
więciu wymuszeń wpływających na jego kinematykę. Pierwsze dwa z nich są to wymuszenia po-
chodzące od drążka pilota i są zadawane w sposób dowolny poprzez podanie parametrów
zmiany położenia, zaś pozostałe siedem jest sterowane za pomocą zależności utworzonych
w module Knowledge advisor. W modelu zawarte są równania kinematyki ruchu łopat, pręd-
kość obrotowa wirnika nośnego oraz zależności pomiędzy wartością sterowań, a kątami prze-
chylenia lub pochylenia całego śmigłowca. za pomocą tak utworzonego modelu istnieje
możliwość analizy sterowania kierunkowego śmigłowca poprzez zadanie parametru kąta od-
chylenia śmigłowca w rozpatrywanym manewrze.

Rys. 2. Wirtualny model układu sterowania skokiem cyklicznym.
a) model wraz ze śmigłowcem, b) układ przeniesienia sterowania z kabiny

pilotów na tarczę sterującą

Niezbędne jest podanie danych wejściowych do modelu takich jak: masa startowa prototy-
powanego śmigłowca, masa łopaty wraz ze współczynnikiem Cz charakteryzującym jej profil,
nominalna prędkość obrotowa wirnika nośnego, promień wirnika, odległości przegubu
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poziomego od osi obrotu wirnika nośnego Lph, wysokość lotu według atmosfery wzorcowej,
czas rozpędzania i czas hamowania wirnika nośnego. Część tych parametrów wprowadzanych
jest za pomocą dodatkowego programu sterującego modelem, którego główne okno widoczne
jest na rysunku 3.

Rys. 3. Okno sterowania analizą prototypu układu sterowania śmigłowca

zależności używane do obliczania wartości amplitud drgań łopat w płaszczyźnie obrotów
przedstawiają odzwierciedlenie wpływu ośrodka gazowego jakim jest powietrze, na ruch
łopaty, poprzez zmianę wartości siły nośnej. Równanie wahań łopat zastosowane w tym mo-
delowaniu uzależnione jest od wartości azymutu na jakiej znajduje się łopata i wyraża się
wzorem:

, (1)

gdzie: a1 i b1 oznaczają kąty nachylenia dysku wirnika do tyłu i w bok w kierunki 90o, co jest
tożsame z kierunkiem łopaty nacierającej zaś oznacza kąt azymutu.

3.2. Przekładnia główna
Projekt śmigłowcowej przekładni głównej, wykonanej w systemie CatIa V5 (rys. 4), prze-

znaczonej dla lekkiego śmigłowca o maksymalnej masie startowej 1800 kg. Całkowite przeło-
żenie przekładni wynosi 13,773; prędkość obrotowa na wale wirnika nośnego wynosi
437 obr/min zaś wskaźnik ciężarowy przekładni 0,0124.

Przekładnia ta jest zbudowana z dzielonego korpusu, dwóch przekładni kątowych, na których
wejściu podłączone są wały wychodzące z dwóch silników turbinowych, jednej przekładni su-
mującej, do której również dołączone są dwie przekładnie służące do wyprowadzenia momentu
obrotowego. jedna z nich służy do napędu wentylatora chłodzącego cały przedział napędowy,
zaś druga odpowiada za dostarczenie momentu obrotowego do napędu wszelkich agregatów
zamontowanych na śmigłowcu oraz śmigła ogonowego. Koło sumujące jest połączone na
sztywno z wałem, które przekazuje obroty na koło centralne przekładni planetarnej. Koło cen-
tralne z wałem sumującym połączone jest za pomocą wielowypustu. Przekładnia planetarna
składa się z trzech kół obiegowych oraz jarzma, z którym za pomocą wielowypustu połączony
jest wał wirnika nośnego śmigłowca.

Model mechanizmu przekładni został utworzony za pomocą modułu DMu Kinematics sys-
temu CatIa V5. W module tym nadano więzy kinematyczne i zdefiniowano sterowania.
Więzami, które modelują pracę łożysk są więzy Revolute joint, zaś pracę zazębionych kół wal-
cowych opisują więzy gear joint. aby stworzyć więzy kinematyczne modelujące pracę
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przekładni stożkowej należy tak powiązać wały wirnika z korpusem, żeby była możliwość
stworzenia z nich więzów gear, a następnie zadać odpowiednie przełożenie. Parametrem
sterującym układem jest wartość prędkości obrotowej na wałach wychodzących z silników
turbinowych.

Rys. 4. Wirtualny model śmigłowcowej przekładni głównej

4. NOWe MOŻlIWOŚCI PRjeKtOWaNIa ORaz aNalIz PODCzaS WIRtualNegO
PROtOtYPOWaNIa

Podczas projektowania śmigłowca niezbędna jest weryfikacja stworzonego układu stero-
wania. Opracowany model daje możliwość zbadania wpływu modyfikacji niektórych węzłów
konstrukcyjnych na polepszenie zakresu sterowania śmigłowcem. Pozwala na zbadanie ewen-
tualnych kolizji układu popychaczy z innymi elementami śmigłowca. Daje możliwość analiz
zmian odległości pomiędzy ruchomymi częściami. Dzięki symulacji wahań łopat możemy oce-
nić poprawność doboru zakresu wahań łopat przy różnych stanach lotu przez wprowadzone
ograniczników. analiza przedstawionego prototypu pozwala ocenić, czy funkcja jaką powinien
on spełniać jest realizowana w sposób poprawny i czy założenia projektowe były trafne, czy na-
leżałoby je zmienić. Prototyp ten daje również możliwość sprawdzenia układu pod kątem norm
eaSa.

Dzięki zastosowaniu zewnętrznego sterowania przy pomocy programu napisanego w języku
Visual Basic mamy możliwość połączenia w jedną całość różnych programów wspierających te
platformę programowania. Daje to możliwość konstruktorowi na szybkie przetestowanie części
we wcześniej założonych warunkach pracy. Pozawala również na szybki transfer danych z innych
programów obliczeniowych w celu weryfikacji bądź optymalizacji projektowanych części. zastoso-
wanie takiego sposobu projektowania daje możliwość stosowania własnych programów
obliczeniowych, które mogą opierać się także na innych językach programowania niż Visual Basic.
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Rys. 5. Przykłady analiz kinematyki mechanizmu przy użyciu oprogramowania CatIa V5.
a) analiza prawidłowości wykonania modelu, b) Sygnalizacja kolizji (Clash) z przegrodą,

c) analiza przemieszczeń elementów układu

Proces projektowania przy użyciu języka Visual Basic otwiera nowe możliwości w projek-
towaniu maszyn, a szczególności daje możliwość symulacji i szybszego połączenia różnych pro-
gramów w jeden organizm, co znacznie usprawnia i przyspiesza pracę konstruktorów.

Rys. 6. Możliwości zastosowania połączenia oprogramowania CaD/CaM/Cae z innymi programami
inżynierskimi za pomocą interfejsów utworzonych za pomocą języka Visual Basic
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Projekt przekładni głównej śmigłowca dzięki analizie kinematyki jej ruchu daje możliwość
sprawdzenia kolizji oraz poprawności działania urządzenia jeszcze w fazie projektu. W opro-
gramowaniu CatIa V5 istnieje również możliwość analizy procesu montażu. analizy pod kątem
możliwości jego wykonania, czy kolejności montowanych części.

zastosowanie modeli autogenerujących daje możliwość szerokiego badania bardzo
dokładnego modelu CaD za pomocą narzędzi MeS. Szybkość wykonania modelu bazowego jest
niewątpliwe atutem tego sposobu projektowania, co daje możliwość zmniejszenia kosztów pro-
jektu.

Rys. 7. Przykład analiz przeprowadzanych podczas symulacji ruchu przekładni
głównej śmigłowca. analiza kolizji zębów

Model autogenerujący koła zębatego stożkowego oraz koła walcowego o ewolwentowych
zarysach zębów został wykonany przy pomocy modułów generative Shape Design, Part
Design oraz Knowledge advisor w oprogramowaniu CatIa V5, w celu przyspieszenia prac
związanych z wykonywaniem wielu dokładnych modeli kół zębatych o różnych parametrach.

Rys. 8. linia ewolwentowa zęba wyznaczana na podstawie równania ewolwenty
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Dane niezbędne do stworzenia tego modelu, podawane za pomocą narzędzia „Formula”
w specjalnie utworzonym do tego celu formularzu co znacznie ułatwia pracę konstruktorowi.
Przykłady kół zębatych uwożonych dzięki tym modelom zostały przedstawione na rysunku 9.

Rys. 9. Przykłady kół stożkowych oraz walcowych utworzonych dzięki
użyciu modelu autogenerującego

5. WNIOSKI

utworzony wirtualny prototyp układu sterowania śmigłowcem daje możliwość szerokiego
badania go bez konieczności budowy rzeczywistego modelu. jego zaletą są dołączone zależności
opisujące wahania łopat, co wpływa na możliwość szerszego badania modelu. Moduł
odpowiedzialny za powiązanie wymuszeń z odpowiedzią całego badanego obiektu daje
możliwość analizy sterowności śmigłowca we wczesnej fazie projektu, co umożliwia kon-
struktorom jego zmianę bez konieczności wykonywania kosztownych badań w locie na go-
towym obiekcie.

W prezentowanej przekładni zastosowano modele autogenerujące kół zębatych stożkowych
oraz walcowych. Dzięki zastosowaniu tej techniki w prosty sposób można generować koła
zębate o określonych parametrach geometrycznych i zabudowywać je w projektowanej
przekładni dzięki niezwykle dokładnej metodzie tworzenia ewolwentowego zarysu zębów.
Prezentowany model spełnia warunki dokładności by użyć go w metodzie elementów
skończonych, w obliczeniach naprężeń kontaktowych. jest to niezwykle istotne bo znacząco
skraca czas tworzenia modelu CaD, który następnie może być poddany kolejnym etapom wery-
fikacji. Projekt przekładni śmigłowcowej dzięki zastosowaniu modeli autogenerujacych jest
przystosowany do wielowariantowych analiz. zakres zastosowania modeli autogenerujacych
można rozszerzyć np. o wałki i powiązać je z kołami zębatymi. zastosowane procedury analizy
kolizyjności i prześwitów oraz zapisanie ich w drzewie struktury modelu pozwalają na
błyskawiczną weryfikację prawidłowości opracowanej konstrukcji. jakość modeli
autogenerujących kół zębatych zwłaszcza jeśli chodzi o generowanie ewolwentowego zarysu
zęba oraz otworów odchudzających pozwala na zastosowanie tych modeli w wielowariantowych
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analizach MeS badających ich wytrzymałość zwłaszcza stykową. jest to niezwykle ważne ze
względu na fakt, że zamodelowanie dokładnej geometrii do modelu MeS jest niezwykle
czasochłonne.

Przedstawione w tej pracy modele i algorytmy stosowane w procesie projektowania
pozawalają na znaczne skrócenie czasu pracy nad modelem oraz wskazują na nowe możliwości
w symulacjach tworzonych mechanizmów. Stosowanie podobnych mechanizmów pracy pod-
czas konstrukcji nowych konstrukcji statków powietrznych jakimi są śmigłowce pozwoli na
jeszcze większe wykorzystanie możliwości wirtualnego prototypowania.
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ViRTUAL HELiCOPTER DESiGN

Abstract

In this paper present advantages and possibilities during helicopter virtual design based on two

examples. First of them is virtual prototype of helicopter control system with module responsible for

blades vibration analysis. During design in this part of helicopter architectures present examples

of kinematic analysis by comment and laws. Presents also possibilities of connection CAD models

with user programs write in VBA language. Second part of this paper is virtual model of main

helicopter gearbox. In this part present auto generated models of gear wheels. Based on this

models we can shortening time spend on model design and decrease cost of work. All presented

models was create in CAD/CAM/CAE Dessault CATIA V5™ software.
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WPŁYW TURBULENCJi WYWOŁANEJ OPŁYWEM BUDYNKÓW
ORAZ POŻAREM NA BEZPiECZEŃSTWO LOTÓW ŚMiGŁOWCA
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Instytut Lotnictwa

Streszczenie

W referacie przedstawiony został wpływ lokalnych turbulencji wywołanych opływaniem przez

powietrze budynków, na zachowanie się śmigłowca podczas lotu na niskich wysokościach. Loty

takie wykonywane są między innymi podczas akcji ratowniczych oraz gaśniczych, jak również są

coraz bardziej popularne w lotach komercyjnych. Powietrze omywające strukturę budynków może

wykazywać różne właściwości opływu w zależności od prędkości, kierunku strug, jak również geo-

metrii samego opływanego obiektu, dlatego w określonych warunkach może ono znaczącą wpły-

wać na zmniejszenie bezpieczeństwa lotu. Szczególne przypadki dla których przeprowadzono

analizę to zawis od strony zawietrznej budynku oraz lot w turbulencji wywołanej przez grupę

budynków.

W pracy zaprezentowano również zagrożenia wynikające z wykonywania lotów w obszarach

pożaru, w szczególności pożarów wysokich budynków i otwartych przestrzeni. Przeprowadzono

symulację wykonania zawisu nad palącym się wysokim budynkiem, wpływ konwekcji wywołanej

nagrzaniem budynku przez słońce na lot śmigłowca, zawis nad pożarem niewielkiego obiektu

takiego jak samochód oraz lot nad pożarem dużego obszaru takiego jak palący się las.

Analizy wpływu wyżej opisanych turbulencji przeprowadzone zostały dla śmigłowców

Eurocopter EC-135, Eurocopter EC-145, PZL W3A „Sokół” oraz Robinson R44. Obliczenia zostały

wykonany metodą CFD w oprogramowaniu Ansys Fluent™.

Przeprowadzone obliczenia wskazują na szczególne przypadki użytkowania śmigłowców na

niskich wysokościach, których wystąpienie znacząco zmniejsza bezpieczeństwo lotu, bądź może

doprowadzić do wypadku statku powietrznego.

1. WStĘP

Celem tej publikacji jest przedstawienie niebezpieczeństw podczas wykonywania lotów
śmigłowcami lekkimi w turbulencji wywołanej opływem budynku oraz różnego rodzaju poża-
rami. W pracy przedstawione zostały manewry, w których istnieje możliwość wytworzenia
przez wirnik w stanu pierścienia wirowego co jest szczególnie niebezpieczne podczas wyko-
nywania lotów ratunkowych i gaśniczych przez śmigłowce ciężkie oraz obserwacyjne śmi-
głowce lekkie (np. śmigłowce telewizji). Wszystkie obliczenia zostały wykonane dzięki użyciu
oprogramowania aNSYS FLueNt. Przedstawione wyniki są pierwszym przybliżeniem
problemu.



2. tuRBuLeNCJe Na MaŁYCH WYSKOŚCIaCH

2.1. Turbulencja wywołana opływem budynków
turbulencja wywołana opływem budynków ma bardzo istotne znaczenie podczas lotów

śmigłowców w obszarach silnie zurbanizowanych. Loty takie są coraz bardziej popularne.
Powietrze omywające strukturę budynków może wykazywać różne właściwości opływu w za-
leżności od prędkości, kierunku strug, jak również geometrii samego opływanego obiektu.

Budynki wolnostojące lub znajdujące się w znacznej odległości od innych zabudowań pod-
czas ruchu powietrza, stanowią dla niego przeszkodę i podczas ich omywania następuje
znaczny wzrost ciśnienia, zwiększenie prędkości przepływu jak również oderwania strug
w warstwie przyściennej. Jednym z przypadków takiego zjawiska jest opływ budynku o dużych
gabarytach przez powietrze o wektorze prędkości skierowanym w kierunku poziomym.
tak jak przedstawiono na rysunku 1, podczas takiego przepływu po stronie, z której napływają
strugi występuje niewielkie zturbulizowanie, a w związki z tym jest to miejsce bardziej bez-
pieczne do lotu śmigłowca. Po stronie przeciwnej, „zawietrznej”, występuje silna turbulencja,
wytwarza się wir znacznych rozmiarów, w którym prędkość zaraz przy ścianie budynku ma
kierunek pionowy o zwrocie do góry.

Rys. 1. Obraz linii prądu wokół obiektu prostopadłościennego umieszczonego
w poziomym przepływie, widok „z boku” i widok z góry

Drugim wirem powstającym podczas opływu takiego obiektu jest, przy odpowiednim dobrze
liczby Reynoldsa, powstanie wirów na krawędziach lub ścianach bocznych budynków. Wiry te
gdyby nie interferowały z wyżej opisaną turbulencją tworzyły by idealną ścieżkę von Karmama
z cyklicznie odrywającymi się wirami po obu stronach budynku. zjawisko to jest niebezpieczne
ze względu na znaczne różnice prędkości pomiędzy centrum wiru, a jego zewnętrznym pier-
ścieniem. zawirowanie to może występować przy każdym rodzaju geometrii budynku, czy to
o przekroju prostokątnym, kołowym czy eliptycznym.

Połączenie wyżej opisanego zjawiska w jeden model opływu jest trudne w opisie analitycz-
nym ze względu na silną interferencję pomiędzy tak tworzonymi wirami, lecz przybliżenie jakie
daje nam możliwość użycia modelu numerycznego pozwala nam określić, które ze zjawisk ma
decydujący wpływ na tworzenie turbulencji po stronie zawietrznej. Istotnym czynnikiem w tej
osobliwej walce dwóch zaburzeń ma prędkość wiatru oraz geometria w przekroju poprzecznym
budynku.

Na rysunku 2 widoczne są obszary charakterystyczne dla tego typu przepływu: obszar for-
mującego się przed obiektem wiru podkowiastego (1), przepływ górny (2), rejony bliskiego (3)
i dalekiego (4) śladu. zaznaczono tutaj także dwa podstawowe punkty separacji – pierwotny S
i wtórny S1, występujące w procesie tworzenia się wiru podkowiastego. Odległość punktu wtór-
nej separacji od obiektu daje przybliżony wymiar wiru podkowiastego, natomiast linia
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przechodząca przez punkt separacji pierwotnej wyznacza zakres oddziaływania ujemnego gra-
dientu ciśnienia wywołanego obecnością modelu. zasięg bliskiego  śladu określa linia przyle-
gania przepływu górnego do podłoża.

Rys. 2. Schemat opływu bryły prostopadłościennej umieszczonej
na podłożu (wg Hoskera) [3]

Podczas opływu grupy budynków o różnych wysokościach, kształtach, rozmieszczeniu oraz
w różnych odległościach uniemożliwia opracowania modelu na drodze analitycznej, więc spo-
sób omywania tych obiektów oraz analiza turbulencji wywołanej przepływem może odbyć się
jedynie na drodze numerycznej lub eksperymentalnej. Silna interferencja pomiędzy przepły-
wami wokół kilku budynków może być podzielona na mniejsze elementy, które następnie jako
oddzielne elementy również interferują ze sobą.

Rys. 3. Schemat opływu grupy obiektów modelowane przy pomocy mieszaniny
oleju parafinowego, kwasu olejowego i tlenku tytanu tiO2 [3]

2.2. Turbulencja wywołana pożarem
Kolejną turbulencją mogącą stanowić niebezpieczeństwo dla eksploatacji śmigłowców jest

zawis, nagłe wtargnięcie lub przelot przez strefę konwekcji wywołanej przez pożar. Konwek-
cja jest to proces przenoszenia energii cieplnej wynikający z ruchu materii w objętości dowol-
nej substancji, a w tym przypadku powietrza. Jest jednym z kilku mechanizmów transportu
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energii cieplnej i jest ona silnie uzależniona od rodzaju substancji i warunków, w jakich zacho-
dzi. Konwekcja swobodna jest zjawiskiem wywołanym poprzez różnice gęstości substancji lub
różnice temperatur. Konwekcja ta ma cechy słupa gorącego powietrza unoszonego z pewną
prędkością ku górze.

Pożar budynku jest specyficznym rodzajem pożaru oraz towarzyszącej mu konwekcji swo-
bodnej. Podczas opływu budynku na krawędzi dachu zaczyna tworzyć się podobne zjawisko
do tego opisanego przy omywaniu budynków przez wiatr w kierunku poziomym, a mianowi-
cie zjawisko ścieżki von Karmana. Struga powietrza unoszona pod wpływem zwiększenia tem-
peratury po napotkaniu krawędzi dachu odrywa się tworząc cykliczne wiry. Dokładniej to
zjawisko zostało opisane podczas omawiania opływu budynków.

Rys. 4. Rzeczywisty przypadek badanego pożaru wysokiego budynku.
z prawej strony widoczny śmigłowiec ratunkowy [5]

Konwekcja wywołana przez pożar obiektów o znacznej powierzchni takich jak pożar lasów,
łąk, obiektów sportowych, hal targowych, hal produkcyjnych, stacji paliw ma zupełnie inny cha-
rakter niż ta wywołana przez pożar budynku o dużej wysokości. Przy takim rodzaju unoszenia
powietrza mamy do czynienia ze zwartym słupem rozgrzanego gazu o prędkości około 10 m/s
w kierunku pionowym już przy średniej wielkości pożarze. Przelot śmigłowca przez taką strefę
turbulencji jest bardzo podobna do stanu lotu jakim jest opadanie.

Rys. 5. Lot w turbulencji wywołanej przez pożar obszarów płaskich [5]
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3. aNaLIza WPŁYWu zaBuRzeŃ Na LOt ŚMIGŁOWCa

Wszystkie analizy przedstawione w tej pracy oparte zostały na modelu obliczeniowym
Spalart-Allmaras oprogramowania aNSYS FLueNt. Obliczenia przeprowadzone zostały
z włączoną funkcją podwójnej precyzji na soverze Transient bazującym na czasie oraz solverze
Pressure-Based bazującym na ciśnieniu. Każdy model wyposażony został w warunki brzegowe
opisujące przyspieszenie ziemskie o wartości 9,81 m/s2. ze względu na specyfikę modelu po-
wietrze zostało uznane za gaz idealny co uprościło i przyspieszyło obliczenia. W każdym z ana-
lizowanych modeli zastosowano dyskretyzację za pomocą funkcji Green-Gauss Node Based.

Dla zmiennych używanych w obliczeniach pozostawiono wartości domyślne.

3.1. Opływ budynków
analiza turbulencji wywołanej opływem wolnostojącego budynku przeprowadzona została

ze względu na możliwość wystąpienia niebezpiecznych warunków lotu śmigłowca w szcze-
gólności od strony zawietrznej. Badania przeprowadzono dla dwóch typów śmigłowców:
Eurocopter EC-135 oraz Robinson R44. Na rysunku 6 przedstawiono manewr zawisu śmigłowca
EC-135 przy ścianie wysokiego budynku (INtRaCO) po stronie zawietrznej. Wymiary budynku
użytego do analiz to 100 m x 100 m x 25 m. Śmigłowiec EC-135 w Polsce jest wykorzystywany
przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, co uzasadnia przeprowadzania analiz dla tego modelu
śmigłowca. Podczas tego manewru symulowany był wiatr o wartości 20 m/s. Przedstawiony
manewr może być wykonany podczas prób gaśniczych lub startu śmigłowca po stronie
zawietrznej.

Rys. 6. Linie prądu obrazujące stan pierścienia wirowego podczas wykonywania
manewru zawis po stronie zawietrznej wyskiego budynku

Jak widać na powyższym rysunku na tarczy wirnika nośnego, po nagłym wtargnięciu w strefę
turbulencji za ścianą budynku, generuje się pierścień wirowy. Stan pierścienia wirowego utrzy-
muje się na nieruchomej tarczy wirnika przez co można wywnioskować, że na tak małej
wysokości zawisu jaką jest 50 m do 70 m nad ziemią w okolicy jednej czwartej od bocznej
krawędzi budynku znajduje się obszar szczególnie niebezpieczny ze względu na brak
możliwości uwolnienia się od tego zjawiska.

analiza tego samego przypadku nagłego wtargnięcia w strefę turbulencji po stronie za-
wietrznej wysokiego budynku dla mniejszego śmigłowca R44 wykazuje podobne zagrożenie
lotów w tym obszarze z tym, wystąpienie pierścienia wirowego może nastąpić przy znacznie
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mniejszej wartości prędkości. Przypadek prezentowany na rysunku 7 obrazuje zachowanie się
pierścienia wirowego na wirniku nośnym za pomocą linii prądu przy prędkości opływu 10 m/s.
Widoczne jest charakterystyczne pulsowanie ciągu. W rzeczywistości nie bylibyśmy w stanie
zaobserwować tego zjawiska na tak małej wysokości ze względu na znaczną utratę mocy
niezbędnej do lotu i szybkie opadanie śmigłowca.

Rys. 7. Kolejne etapy tworzenia się pierścienia wirowego na wirniku nośnym śmigłowca R44

w odstępach czasowych 5 s. z lewej strony przestawione są linie prądu,
zaś z prawej odpowiadające im mapy konturowe prędkości
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3.2. Loty nad pożarami
zaburzenia wywołane przez pożar otwartej przestrzeni takiej jak łąka lub las są z reguły

bardzo ryzykowne. Loty wykonywane w takich warunkach są bardzo częste w szczególności
w krajach basenu morza śródziemnego lub krajów, w których często występują susze. Krajem
takim może być na przykład australia. Loty takie są szczególnie niebezpieczne ponieważ w ta-
kich warunkach lata się z zewnętrznym podwieszeniem do gaszenia pożaru, jak również sam
lot nad otwartym ogniem jest szczególnie stresujący dla pilota. Przestawiony na rysunku 8
przypadek opisuje manewr zawisu lub nagłego wtargnięcia w konwekcję wywołaną przez
rozległy pożar o wymiarach 200m na 100m dla śmigłowca Robinson R44. Podobne obliczenia
przeprowadzone zostały dla śmigłowców EC-135 oraz W3A Sokół dla różnych stanów lotu.

Rys. 8. Linie prądu oraz mapy konturowe obrazujące stan pierścienia wirowego podczas
wykonywania manewru zawis nad pożarem. Kolejne slajady w odstępie 10 s

ze względu na brak większych niebezpieczeństw podczas wykonywania lotów ratunkowych
lub gaśniczych nad pożarami wysokich budynków postanowiono przeprowadzić obliczenia dla
śmigłowca EC-135 wykonującego manewry w konwekcji wywołanej znacznie większym
pożarem.

turbulencja wywołana przez konwekcję pochodzącą z pożaru analizowano na podstawie
modelu dwuwymiarowego gdzie obiektem analiz był budynek o wymiarach 100 m wysokości
na 25 m szerokości i był podobny do budynku INtRaCO znajdującego się w Warszawie. Pożar
znajdował się na 80% analizowanego budynku. analizy wstępne przeprowadzone zostały bez
udziału kadłuba śmigłowca ze względu na pierwsze przybliżenie problemu. Pożar był mode-
lowy jako konwekcja z nagrzanych ścian budynku do temperatury 1200 K. Jest to najprostszy
sposób zamodelowania tego zjawiska wiec należy je traktować jako pierwsze przybliżenie. Pod-
czas tworzenia siatki umieszczono na różnych wysokościach wirniki nośne. Miało to na celu
zasymulowania wtargnięcia śmigłowca w najbardziej niebezpiecznych warunkach i skróceniu
czasu obliczeń ze względu na możliwości rozpatrywania różnych przypadków lotu w różnych
warunkach turbulencji. zabieg ten nie wpływa na wyniki ze względu na to że tarcza wirnika jest
wtedy nie aktywna i nie stanowi bariery dla prądu wznoszącego.
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Na rysunku 9 przedstawiono kolejne fazy generowania się pierścienia wirowego w odstępach
10 sekundowych na tarczy wirnika nośnego śmigłowca Eurocopter.

Rys. 9. Wyniki obliczeń wtargnięcia śmigłowca eC-135 w turbulencję wywołaną pożarem
budynku INtRaCO. Wizualizacja pierścienia wirowego przedstawiona za pomocą linii

prądu wraz ze skalą prędkości. Kolejne slajdy są ilustracjami wygenerowanymi
w odstępach 10 sekundowych

4. WNIOSKI

Podczas przeprowadzania analiz dla przedstawionych turbulencji wykonano szereg symu-
lacji w celu odnalezienia warunków skrajnie niebezpiecznych dla lotu. Odnaleziono kilka
manewrów, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo lotów. znajomość przez pilotów
śmigłowców takich niestandardowych obszarów, w których istnieje możliwość wpadnięcia
w pierścień wirowy, w szczególności na małych wysokościach, jest bardzo istotne w celu
zwiększenia bezpieczeństwa lotów tymi statkami powietrznymi.
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Model opływu budynku i lotu śmigłowca w wywołanej przez ten opływ turbulencji wskazuję,
że oba analizowane śmigłowce EC-135 oraz R44 są zagrożone wpadnięciem w pierścień wirowy
podczas nagłego wtargnięcia w turbulencję przy ścianie budynku. Przesuwając wirnik w stronę
centrum wiru, zmniejszamy to niebezpieczeństwo, jednakże w pewnej odległość od ściany tra-
fiamy na sile duszenie, które również może być niebezpieczne dla lotu ze względu na niedobory
mocy niezbędnej do lotu. analizy wykonane na modelach 2D i 3D wskazują, że opisane wyżej
niebezpieczeństwo może się pojawić przy prędkości napływającego wiatru z prędkością od
7 m/s wzwyż, co jest bardzo dużym zakresem prędkości.

Podczas analiz turbulencji wywołanej pożarem można stwierdzić, że zagrożenie dla
śmigłowców takich jak EC-135, jak również lżejszych zależy od wielkości pożaru. analiza pożaru
znacznego obszaru budynku potwierdziła obawy iż taki zawis może być ryzykowny nawet dla
cięższego śmigłowca W3A. ten sam przypadek niebezpieczeństwa, czyli pierścień wirowy, może
wystąpić podczas nagłego wtargnięcie w turbulencję wywołaną pożarem otwartej przestrzeni.
Jest to obszar szczególnie niebezpiecznych lotów. zawis nad palącym się małym obszarem lub
samochodem nie stwarza zagrożenia dla śmigłowca zarówno lekkiego jak i ciężkich.

BIBLIOGRaFIa

[1] Bramwell a. R. S.: Helicopter Dynamics, Butterworth-Heinemann, Oxford, 2001.
[2] Bukowski J.: Mechanika płynów, PWN, 1971.
[3] elsner J. W.: Turbulencja przepływów, PWN, Warszawa, 1987.
[4] Juriew B. N.: Aerodinamiczeskij raszczet wiertoletow, Obarangiz, Moskwa, 1956.
[5] Źródła internetowe.

MateuSz KaNIa

iNFLUENCE OF TURBULENT FLOW NEAR BUiLDiNGS
AND FiRES ON HELiCOPTER FLiGHTS SAFETY

Summary

In this paper present influence of turbulent flow near buildings and fires on helicopter flights

safety. All analysis were made on CFD software Ansys Fluent™. Present all treats during helicopters

flights in turbulence flow on low altitudes in this environment. Analysis were made based on four

helicopters: Eurocopter EC-135, Eurocopter EC-145, PZL W3A „Sokół” and Robinson R44.
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WPŁYW TURBULENCJi WYWOŁANEJ PRZEZ WiRNiK
ŚMiGŁOWCA Mi-8 NA MOŻLiWOŚĆ STARTU i LĄDOWANiA

STATKU UAV NA JEGO POKŁADZiE

MateuSz KaNIa, KaMIl SobczaK

Instytut Lotnictwa

Streszczenie

W publikacji przedstawiono wyniki analiz ukazujących wpływ turbulencji wywołanej przez

wirnik nośny śmigłowca Mi-8, na możliwość startu i lądowania statku UAV na jego pokładzie.

Wyznaczono warunki optymalne na wykonanie operacji pojęcia statku bezzałogowego oraz

przedstawiono mapy prędkości i linie prądu obrazujące turbulencję w okolicy luku ładunkowego

śmigłowca. Obliczenia wykonane zostały za pomocą narzędzia Ansys Fluent.

1. WStĘP

celem tej publikacji jest przedstawienie możliwości podjęcia oraz startu bezzałogowego
statku latającego (ang. unmanned aerial Vehicle (uaV)) z pokładu ciężkiego śmigłowca Mi-8.
Przeanalizowano różne stany lotu śmigłowca oraz wskazano najbardziej optymalny dla próby
wykonania tej operacji. analizy przeprowadzone zostały przy użyciu oprogramowania cFD,
aNSYS FlueNt. Przedstawione wyniki są pierwszym przybliżeniem problemu.

2. obIeKtY RozWaŻaŃ

bezzałogowe statki latające na współczesnym polu walki stanowią istotny element działań
wojskowych zarówno w sferze logistyki, pozyskiwania informacji wywiadowczych, czy precyzyj-
nych ataków. Statki te wyposażane są zazwyczaj w osprzęt służący do obserwacji w postaci
głowic optoelektronicznych i w większości przypadków są nieuzbrojone. Maszyny te stosuje
się również z powodzeniem w badaniach naukowych. Szczególną rolę odgrywają w monitorowaniu
obszarów podbiegunowych, gdzie wykonują pomiary grubości warstwy ozonowej, zliczają popula-
cje fok, tworzą mapy zbiorników wody spływającej podczas roztopów, mierzą grubość lodu,
badają zanieczyszczenia atmosfery, przepływ aerozoli nad oceanem Spokojnym i wiele innych.
Również kraje, w których większą część państwa pokrywa las tropikalny wykorzystują te
obiekty do patrolowania lub ochrony granic państwa. Jednak krótkotrwałość lotu tego typu
maszyn, szczególnie jeśli chodzi o wiropłaty, skłania do poszukiwań możliwości wydłużenia
ich czasu dolotu i powrotu z obszaru działania.



Rozwiązaniem mogą być śmigłowce ciężkie, które zdolne są do przenoszenia ciężkich
ładunków zarówno wewnątrz kadłuba jak również na podwieszeniu i właśnie poza swoją
podstawową funkcją transportu, mogą również służyć jako platformy startowe dla statków
powietrznych typu uaV. W szczególności dla bezzałogowych bojowych statków powietrznych
(ang. unmanned combat aerial Vehicle (ucaV)). Dzięki temu zwiększają ich zasięg operacyjny
oraz dają możliwość zbadania obszarów szczególnie niebezpiecznych dla załogi śmigłowców,
jak obszary skażone, czy terytorium wroga.

analizie możliwości startu i lądowania uaV z pokładu śmigłowca poddano śmigłowiec Mi-8
(rys. 1). Jest to radziecki wielozadaniowy śmigłowiec z lat sześćdziesiątych zaprojektowany
w biurze konstrukcyjnym Michaiła Mila i z sukcesami produkowany do dzisiaj. Różne wersje
tego śmigłowca otrzymywały również oznaczenia Mi-9, Mi-17, Mi-18, Mi-19, Mi-171 i Mi-172.
W Polsce ten typ śmigłowca używany jest głównie przez Siły zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej.
W wersji transportowej do służby trafiły głownie modele Mi-8t, Mi-8MtW-1 i Mi-17.

Rys. 1. Podstawowe dane śmigłowca Mi-8

3. załoŻeNIa MoDelu

Prędkość indukowana Mi-8 przy masie startowej 12000 kg wynosi około 12 m/s. tak silna
prędkość oraz zaburzenia generowane przez wirnik nośny uniemożliwiają przeprowadzenie
operacji pojęcia statku bezzałogowego podczas zawisu. Dlatego zasadnym jest opracowanie
procedur lotu (trajektorii), przy których będzie możliwe sterowanie w wirze podwirnikowym
śmigłowca. Interesującą strefą jest w tym przypadku rampa ładunkowa umieszczona pod belką
ogonową, z której możliwe byłoby podjęcie lub start aparatu bezzałogowego (rys. 2).

Rys. 2. Rodzaje drzwi do powierzchni ładunkowych śmigłowca Mi-8
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ze względu na to iż w polskiej armii śmigłowce Mi-8 posiadają drzwi otwierane na boki, analizie
poddano śmigłowiec z usuniętymi tylnymi drzwiami w celu łatwiejszego dostępu do luku
ładunkowego jak na rysunku 3.

Rys. 3. analizowany układ wlotu do obszaru ładunkowego śmigłowca Mi-8

4. oPIS MoDelu

W poniższym rozdziale przedstawiony został model użyty do analiz wpływu turbulencji na
niskich wysokościach, na lot lekkiego śmigłowca. analizy przeprowadzone zostały za pomocą
oprogramowaniu aNSYS FlueNt 12 przy wsparciu oprogramowaniem gaMbIt, catIa V5 oraz
tecPlot 360.

trójwymiarowy wirtualny model śmigłowca Mi-8 (rys. 4.) został utworzony w oprogramowaniu
catIa V5, a następnie uproszczona (usunięto niepotrzebne elementy nie wpływające na
rozwiązanie zagadnienia, a znacznie utrudniające zbudowanie siatki) na potrzeby analizy
zagadnień przedstawionych w tej pracy.

Rys. 4. Wirtualny model śmigłowca Mi-8 wykonany w oprogramowaniu catIa V5
za pomocą modułu powierzchni

aparat matematyczny stosowany w aplikacjach z grupy programów computational Fluid
Dynamics, oparty jest na równaniach różniczkowych Naviera-Stokesa uwzględniając
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uproszczenia w celu skrócenia czasu obliczeń. W obliczeniach turbulencji wykorzystano model
Spalart – allmaras. W omawianych obliczeniach użyto wartości standardowych modelu,
proponowanych przez dostawcę oprogramowania.

Jako masę śmigłowca, przyjęto masę startową wynoszącą dwanaście ton. Wirnik nośny oraz
ogonowy zastąpiono powierzchniami wyznaczonymi przez końce łopat, a następnie nadano
im właściwości wentylatora, FaN, ze skokiem ciśnienia o wartości 330 Pa na wirniku głównym.
obliczenia przeprowadzano w warunkach bezwietrznych przy różnych prędkościach lotu
postępowego i opadania.

5. WYNIKI aNalIz

W celu wstępnego zdefiniowania stanu, lotu podczas którego turbulencja w okolicy tylnych
drzwi znajdujących się pod belką ogonową będzie najmniejsza, przeprowadzono próbne
obliczenia dla geometrii bez udziału kadłuba śmigłowca – wyniki przedstawiono poniżej.

Rys. 5. Ilustracja przedstawiająca prędkość pod wirnikiem nośnym śmigłowca Mi-8
w zależności od stanu lotu. Wartość V określona w km/h to prędkość

postępowa lotu, zaś Vo to prędkość opadania śmigłowca
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optymalny stan lotu, przy którym ślad zawirnikowy formuje się w taki sposób, że wpływa on
w minimalnym stopniu na turbulencje w okolicy rampy ładunkowej, określono na V = 90 m/s
oraz Vo = 9 m/s. Wizualizację strumienia podwirnikowego dla tego przypadku przedstawiono
za pomocą linii prądu na rysunku 6. Dla tak zdefiniowanych warunków przeprowadzono
bardziej szczegołowe analizy prędkości omawianego obszaru z wykorzystaniem trój-
wymiarowego modelu śmigłowca. obliczenia te przeprowadzone zostały dla śmigłowca
z otwartym lukiem ładunkowym, co dało możliwość analizy turbulencji tworzenia się wirów
Karmana na krawędziach otworu.

taki stan lotu jest możliwy do wykonania w warunkach rzeczywistych lecz na podjęcie lub
start bezzałogowca wpływa także czas trwania i wysokość rozpoczęcia takiego manewru.

Rys. 6. Ilustracja przedstawiająca ślad zawirnikowy śmigłowca Mi-8 podczas wybranego za najbardziej
optymalny lotu, pozwalającego na podjęcie oraz start bezzałogowego lekkiego śmigłowca

Poniżej przedstawiono płaszczyzny, dla których wykonano mapy konturowe prędkości
analizowanego przypadku. Na ilustracji widoczny jest cały przedział ładunkowy zamodelowany
na potrzeby tych obliczeń.

Rys. 7. Ilustracja przedstawiająca powierzchnie, dla których dokonano pomiarów prędkości w celu
oszacowania turbulencji w okolicy przedziału ładunkowego śmigłowca
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Rys. 8. Mapa konturowa przedstawiająca rozkład prędkości wokół śmigłowca w płaszczyźnie Y1

Rys. 9. Ilustracja przedstawiająca powierzchnie, dla których dokonano pomiarów prędkości
w celu oszacowania turbulencji w okolicy przedziału ładunkowego śmigłowca

Rysunek 8 przedstawia mapę konturową prędkości wokół śmigłowca Mi-8 w przekroju Y1.
Widzimy na nim, że prędkość w głębi luku ładunkowego śmigłowca jest bardzo niska i wynosi
około 1 m/s, natomiast im bliżej końca tym ta prędkość rośnie. Na krawędzi opisywanej
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przestrzeni widzimy silny wzrost prędkości od wspomnianego 1 m/s do około 10-12 m/s.
Jest to bardzo duży wzrost porównywalny z prędkością indukowaną generowaną przez ten
śmigłowiec podczas zawisu. Widzimy również że pod belką ogonową śmigłowca Mi-8 w takim
stanie lotu prędkość dość szybko przyrasta w kierunku jej końca. Dobrze obrazują to mapy kon-
turowe prędkości przedstawione na rysunku 9 dla czterech wyznaczonych powierzchni.
Na powierzchni X1 oraz X2 można zaobserwować nagły przyrost prędkości, gdzie jej największa
wartość znajduje się na środku luku ładunkowego. Rysunek 9-X4 przedstawia dwa regularne
okręgi z malejącą prędkością ku ich środkom. Można z stąd wywnioskować, że tworzą się tam
wiry zbliżone swą geometrią do wiru podkowiastego.

Rys. 10. Mapa konturowa przedstawiająca różnice w rozkładzie prędkości wokół
śmigłowca w płaszczyźnie Y1

Rys. 11. linie prądu przedstawiające turbulencję na wlocie do przedziału
ładunkowego śmigłowca Mi-8

W celu lepszego zobrazowania różnic w prędkości pomiędzy kolejnymi konturami prędkości
stworzono mapę ilustrującą te różnice w odniesieniu do wartości 27 m/s (prędkość lotu
śmigłowca). Wyżej opisana mapa konturowa przedstawiona została na rysunku 10.
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Po analizie prędkości na wylocie przedziału ładunkowego śmigłowca transportowego Mi-8
postanowiono przeprowadzić analizę turbulencji za pomocą linii prądu w tym obszarze.
Wspomniane linie prądu przedstawione zostały na rysunkach 11 oraz 12. Na rysunku 11 widzimy
dwa większe wiry formujące się wewnątrz śmigłowca. Na rysunku 12 widzimy kolejno widok
z tyłu oraz widok z boku śmigłowca wraz z liniami prądu wizualizującymi turbulencję.
Na wymienionych rysunkach możemy zaważyć, że wiry formują się w okolicy środka przedziału
z dość dużą intensywnością. Widok z boku przedstawia wiry, które są spychane do wnętrza
śmigłowca, co można wywnioskować po kształcie zaburzenia. turbulencja odwzorowuje kształt
dolnej części śmigłowca, zgodnie z kierunkiem napływu na nie strug powietrza omywających
go podczas lotu.

Rys. 12. linie prądu przedstawiające wiry na wlocie do przedziału ładunkowego.
z lewej widok od tyłu, z prawej widok z boku

6. WNIoSKI

analiza turbulencji na wlocie do przedziału ładunkowego ciężkiego śmigłowca trans-
portowego Mi-8 daje możliwość oszacowania prędkości jakie generowane są w tej okolicy,
z czym wiąże się możliwość startu i podejmowania bezzałogowych śmigłowców. główne za-
stosowanie tych działań jest w wojsku.

uzyskane wyniki przedstawiają silne zaburzenie na wlocie do przedziału ładunkowego
śmigłowca, które utrudnia start statku uaV ze względu na kierunek prędkości skierowany do
wnętrza śmigłowca. Największa turbulencja tworzy się na środku otworu i stopniowo maleje
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w kierunku nosa śmigłowca. analiza wykazuje również powstawianie wiru podkowiastego za
śmigłowcem pod belką ogonową generowanego przez ostre krawędzie kadłuba pozbawionego
drzwi.

Prezentowane wyniki pokazują iż start i lądowanie małego, bezzałogowego statku powietrz-
nego na pokładzie śmigłowca transportowego jest możliwe, lecz utrudnione przez turbulencje
na wlocie. Również stan lotu niezbędny do podjęcia statku bezzałogowego jest istotnym czyn-
nikiem podczas przeprowadzania takich manewrów.

analizy przedstawione w tej pracy pozawalają na oszacowanie możliwości kolizji statku
bezzałogowego z kadłubem Mi-8. Pozawalają także na podjęcie konkretnych kroków podczas
projektowania statku uaV lub ucaV, w celu realizacji zadania startu z pokładu śmigłowca.
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iNFUENCE OF TURBULENCE UNDER MAiN ROTOR Mi-8
HELiCOTER ON POSSiBiLiTY OF START AND LANDiNG

UAV VEHiCLE ON HiS LOADiNG RAMP

Abstract

In this paper preset results of analysis on influence of turbulence under main rotor Mi-8

helicopter on possibility of start and landing UAV vehicle on his loading ramp. During researches

determinate the optimal conditions of helicopter flight to perform the operation of pick up

unmanned vehicle. All calculations were performed by using Ansys Fluent software.
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ARiZONA 2010 – PRóbY W LOCiE śmigłOWCA SW-4
W SkRAjNYCh WARUNkACh kLimATYCZNYCh (WYSOkiE

TEmPERATURY i WYSOkOgóRSkiE LądOWiSkA)

ZbIgNIeW KaZulo

PZL Świdnik

Streszczenie
Latem 2010 roku na terenie Arizony (USA) przeprowadzono próby śmigłowca SW-4 w celu

rozszerzenia ograniczeń eksploatacyjnych w zakresie wysokich temperatur otaczającego powie-
trza (do +45÷50oC) oraz wysokości lądowisk (powyżej 1000 m).

Próby powyższe przeprowadzono najpierw w Lake Havasu na wysokości bliskiej poziomowi
morza i przy temperaturach powietrza dochodzących do +47oC. Przedmiotem prób były tutaj
głównie napęd, instalacje i wyposażenie śmigłowca oraz obciążenia i drgania wybranych ele-
mentów konstrukcji. Ponadto sprawdzono procedury normalne i awaryjne po imitacji awarii sil-
nika Instrukcji Użytkowania w Locie.

Następny etap prób przeprowadzony został na wysokogórskich lotniskach w Prescott (1540 m)
i Flagstaff (2140 m), gdzie przy udziale przedstawicieli EASA ocenie podlegały procedury nor-
malne i awaryjne po imitacji awarii silnika zamieszczone w Instrukcji Użytkowania w Locie.

Przebieg i wyniki powyższych prób są głównym tematem niniejszego referatu.

1. WSTĘP

latem 2010 roku na terenie arizony (uSa) przeprowadzono próby śmigłowca SW-4 w celu
rozszerzenia ograniczeń eksploatacyjnych w zakresie wysokich temperatur otaczającego po-
wietrza (do +45÷50oC) oraz wysokości lądowisk (powyżej 1000 m).

Próby powyższe przeprowadzono najpierw w lake Havasu na wysokości bliskiej poziomowi
morza i przy temperaturach powietrza dochodzących do +47oC. Przedmiotem prób były tutaj
głównie napęd, instalacje i wyposażenie śmigłowca oraz obciążenia i drgania wybranych ele-
mentów konstrukcji. Ponadto sprawdzono procedury normalne i awaryjne po imitacji awarii sil-
nika zamieszczone w Instrukcji użytkowania w locie.

Następny etap prób przeprowadzony został na wysokogórskich lotniskach w Prescott
(1540 m) i Flagstaff (2140 m), gdzie przy udziale przedstawicieli eaSa ocenie podlegały pro-
cedury normalne i awaryjne po imitacji awarii silnika zamieszczone w Instrukcji użytkowania
w locie.

Niniejszy referat skupia się nad częścią prób przeprowadzonych razem z przedstawicielami
eaSa, a w szczególności nad procedurami normalnymi i awaryjnymi oraz weryfikacją stref H-V.



obiektem próby był śmigłowiec PZl SW-4 nr fabryczny 60.04.01 (patrz rysunek 1).

Rys. 1. Śmigłowiec SW-4 (nr fabr. 60.04.01) podczas rozruchu silnika we Flagstaff (2140 m)

Dla oceny procedur Iul dla startów i lądowań normalnych oraz sprawdzenia wykresów WaT
i wykresu prędkości wznoszenia z użyciem mocy maksymalnej ciągłej zamieszczonych w Iul
zrealizowano loty pomiarowe na następujących lądowiskach:
• lake Havasu – Hb = 250 m, tH = 40÷45oC, Hρ = 4500 ft;
• Prescott – Hb =1540 m, tH = 20÷28oC, Hρ = 7000 ft;
• Flagstaff – Hb =2140 m, tH = 24÷28oC, Hρ = 9000 ft.

2. STaRTY NoRMalNe

Rys. 2. Trajektorie Startów Normalnych naniesione na granice stref H-V (lake Havasu)
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3. lĄDoWaNIa auToRoTaCYjNe

Dla oceny możliwości bezpiecznego lądowania autorotacyjnego w warunkach wysokich tem-
peratur i wysokogórskich lądowisk wykonano serie lądowań zgodnie z procedurą zamieszczoną
w Iul na dwóch lądowiskach: lake Havasu (H = 250 m, tH = 35÷45oC) i Prescott (H = 1540 m,
tH = 20÷25oC).

4. WeRYFIKaCja STReF H-V oRaZ STaRTY PRZeRWaNe

Weryfikacja niebezpiecznych stref H-V dokonano w następujących etapach prób:
dolna granica strefy h-V dla małych prędkości

Dolną granicę strefy H-V określa maksymalna wysokość zawisu i lotu z małymi prędkościami
(do ok. 115 km/h), dla której możliwe jest bezpieczne lądowanie po awarii silnika. Dla weryfi-
kacji dolnej granicy strefy H-V zrealizowano następujące stany lotu:

zawis
• rozpoczynając od zawisu na wysokości h = 0,5 m wykonano serię wyłączeń silnika

(przemieszczenie DRP w położenie ,,mgz”) zwiększając wysokość co ok. 0,5 m;
• ingerencja pilota w sterowanie (z normalnym czasem reakcji bez opóźnienia) będzie się

zmieniała się wraz ze zwiększaniem wysokości awarii (pedały – utrzymywanie stałego
kierunku, drążek – utrzymywanie horyzontalnego położenia, dźwignia skoku ogól-
nego – zwiększanie w takim tempie, aby w momencie przyziemienia prędkość pionowa
była minimalna);

• po każdym lądowaniu kontroli podlegała wielkość przeciążenia pionowego i w przy-
padku przekroczenia ograniczenia próba była przerwana;

lot poziomy z małymi prędkościami
• podobnie jak dla zawisu wykonano serię wyłączeń silnika (przemieszczenie DRP

w położenie ,,mgz”) podczas lotu poziomego z prędkością 20 kts (wg gPS) na h = 2,5 m
wg wskazań radiowysokościomierza;

• ingerencja pilota w sterowanie z normalnym czasem reakcji bez opóźnienia (pe-
dały – utrzymywanie stałego kierunku, drążek – utrzymywanie horyzontalnego
położenia, dźwignia skoku ogólnego – zwiększanie w takim tempie, aby w momencie
przyziemienia prędkość pionowa była minimalna);

• po każdym lądowaniu kontroli podlegała wielkość przeciążenia pionowego i w przy-
padku przekroczenia ograniczenia próba była przerwana;

• analogiczną próbę przeprowadzono w locie poziomym kolejno z prędkościami VIAS = 40
i 50 kts imitując awarię odpowiednio na wysokościach h = 4 i 8 m;

• dodatkowo podczas prób w Prescott na życzenie eaSa przeprowadzono imitację awarii
silnika „z kolanka” strefy H-V, tzn. w locie poziomym przy prędkości VIAS = 65 kts/h i we
wznoszeniu przy tej samej prędkości. Podczas imitacji awarii silnika w locie poziomym
wymagane było 1 sekundowe opóźnienie reakcji pilota tak jak podczas prób imitacji
awarii silnika z górnej granicy strefy H-V.

górna granica strefy h-V dla małych prędkości
górną granicę strefy H-V określa minimalna wysokość zawisu i lotu z małymi prędkościami

(do ok. 65 kts), dla której możliwe jest bezpieczne lądowanie po awarii silnika. Dla weryfikacji
tych wysokości zrealizowano następujące stany lotu:
• rozpoczynając od lotu poziomego z prędkością 50 kts i wysokości nad lądowiskiem 500 ft

(180 ft powyżej wysokości wynikającej z górnej granicy stref H-V z Iul – patrz rysunek 5)
dokonano wyłączenia silnika (przemieszczenie DRP w położenie „mgz”), a następnie zgod-
nie z procedurą z Iul zrealizować lądowanie autorotacyjne;

• po bezpiecznym lądowaniu autorotacyjnych (bez nadmiernych przeciążeń pionowych)
obniżano wysokość imitacji awarii silnika aż do osiągnięcia h = 320 ft;

• w kolejnych lotach dokonywano wyłączenia silnika (przemieszczenie DRP w położenie
„mgz”) podczas lotu poziomego kolejno z prędkościami VIAS = 40, 30, 20 kts oraz w zawisie
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na wysokościach nad lądowiskiem wyższych o około 200 ft od górnej granicy stref H-V (patrz
rysunek 5);

• po imitacji awarii silnika i po szybkim zmniejszeniu skoku ogólnego wirnika nośnego
(początkowo bez opóźnienia, a następnie z opóźnieniem ok. 1 sekundowym) rozpędzano
śmigłowiec do prędkości VIAS = 65 kts, a następnie lądowano autorotacyjnie zgodnie
z procedurą z Iul;

• po każdym bezpiecznym lądowaniu autorotacyjnym (bez nadmiernych przeciążeń pio-
nowych) obniżano wysokość imitacji awarii silnika aż do osiągnięcia górnej granicy
strefy H-V.

Rys. 3. granice stref H-V i punkty, w których imitowano awarię silnika (Prescott)

Rys. 4. granice stref H-V i punkty, w których imitowano awarię silnika (Prescott)
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Zawis utrzymywano posługując się specjalnym wskaźnikiem zabudowanym na nosie kadłuba
śmigłowca (patrz rysunek 5) oraz systemem gPS z uwzględnieniem prędkości wiatru.

Rys. 5. Specjalny wskaźnik prędkości zerowej podczas zawisu tuż przed wyłączeniem
silnika na wysokości h = 216 m (Prescott)

5. PoDSTaWoWe WNIoSKI PłYNĄCY Ze WSZYSTKICH PRób PRZePRoWaDZoNYCH
W aRIZoNIe

Próby napędu i instalacji śmigłowcowych
Po wstępnych próbach silnika podjęto decyzję o powiększeniu okien chłodzących w pokry-

wach silnikowych ze względu na przekraczanie dopuszczalnych przez producenta temperatur
korpusu.

Próby obciążeń w wybranych elementach konstrukcji śmigłowca
ograniczono prędkości VNE dla lotów w wysokich temperaturach i małych wysokościach ze

względu na wzrost obciążeń łopat wirnika nośnego oraz duże prędkości opadania.

Próby osiągowe oraz weryfikacja procedur normalnych i awaryjnch
Zwiększono z 35oC do 46oC maksymalną temperaturę do starów i lądowań. jednocześnie

zmniejszono ciężar śmigłowca do startów o około 100 kg w zakresie wysokich temperatur ze
względu na pulsację ToT podczas zawisu przedstartowego i następującego po nim rozpędzania.

Strefy H-V pozostały bez zmiany na skutek mniejszego ciężaru do startu w wysokich tem-
peraturach i na wysokich lądowiskach.

Zniesiono ograniczenie wysokości 1000 m do startu i lądowania, gdyż zgodnie z wymaga-
niami FaR-27 pokazano procedury normalne i awaryjne na wysokości gęstościowej 7000 ft.
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ARiZONA 2010 – hELiCOPTER SW-4 fLighT TESTS
iN ExTREmE CLimATiC CONdiTiONS (high TEmPERATURE

ANd high-ALTiTUdE LANdiNg)

Abstract
Summer 2010 in Arizona (USA) the PZL Świdnik conducted a helicopter test SW-4 to extend

the operational limitations in high ambient air temperatures (up to 45 ÷ 50oC) and a height
of landing (above 1000 m).

Tests were carried out  first in Lake Havasu at a height close to the sea level and air temperatures
of up to 47oC. The tests subject were mainly drive, plant and helicopter equipment and loads
and vibrations of selected elements of the structure. Moreover normal take-off and landings
and emergency procedures after the imitation engine failure were tested.

The next stage of testing was carried out at high altitude airports in Prescott (1540 m)
and Flagstaff (2140 m), where with the participation of representatives of the EASA assessment
covered normal and emergency procedures after engine failure imitations included in the Flight Manual.

The course and results of these tests are the main topic of this presentation.
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OPiS PRZYGOTOWAŃ i METODYKA PROWADZENiA BADAŃ
TUNELOWYCH WiRNiKÓW NOŚNYCH WiROPŁATÓW

W UJĘCiU ODWZOROWANiA MODELOWEGO
WAHLiWEGO WiRNiKA WiATRAKOWCA
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Instytut Lotnictwa

Streszczenie

Niniejszy artykuł zawiera opis przygotowań i sposób realizacji pomiarów obciążeń aerody-

namicznych modelu wirnika wiatrakowca I-28 wykonanego w skali 1:3 przeprowadzonych w ra-

mach projektu: „Technologia wdrożenia do praktyki gospodarczej nowego typu wiropłatowego

statku powietrznego”.

Zakres prac obejmował projekt, wykonanie i badania modelu wirnika z odwzorowaniem kine-

matyki ruchów rzeczywistego obiektu. W ramach pracy wykonano, uwzględniając kryteria

podobieństwa dynamicznego i geometrycznego, kompozytowe łopaty modelowego wirnika.

Dostosowano stanowisko do badań wiropłatów do potrzeb niniejszego projektu. Wykonano

wahliwą głowicę wirnika oraz przeprowadzono próby wytrzymałościowe newralgicznych ele-

mentów głowicy. Opracowano i wdrożono zaawansowany program do zbierania i przeliczania

danych pomiarowych.

Cześć badawcza została przeprowadzona w Instytucie Lotnictwa w tunelu aerodynamicznym

o średnicy 5 metrów z otwartą przestrzenią pomiarową. Model wirnika zamontowano na usta-

wionym w przestrzeni pomiarowej stanowisku. Badania przeprowadzono przy użyciu wagi ten-

sometrycznej umieszczonej wewnątrz jednostki pomiarowo-sterującej „PS”. Mierzono sześć

składowych obciążeń aerodynamicznych w tym trzy siły i trzy momenty oraz siłę w popychaczu

łopat i kąt wahań wirnika.

Ze względu na specyficzny charakter testowanego obiektu jakim jest wiatrakowiec w bada-

niach wirnika zwrócono szczególną uwagę na pomiary w stanach autorotacji.

W badaniach nie uwzględniono wpływu ziemi oraz obecności śmigła napędowego wiatrakowca.

Artykuł może posłużyć jako kompendium wiedzy w prowadzeniu wirnikowych badań

tunelowych, zawiera przy tym cenne wskazówki co do zakresu koniecznych do przeprowadzenia

prac pomocniczych.

1. WStĘP

eksperymentalne tunelowe badania aerodynamiczne pozwalają na uzyskanie charakterystyk
aerodynamicznych oraz badanie osiągów i niebezpiecznych stanów pracy wirników.



Dostarczają podstawowych danych o obciążeniach wirników wiropłatów zarówno w fazie ich
testów jak i w ich późniejszej eksploatacji. Badania w tunelach aerodynamicznych są
niezbędnym etapem konstrukcji nowego typu statku powietrznego i pozwalają na walidację
założeń projektowych, jak również wyników badań otrzymanych w drodze analizy nu-
merycznej. Badania wykonuje się na odpowiednio przeskalowanych i geometrycznie podob-
nych modelach z zachowaniem, istotnych dla danego typu badań, liczb kryterialnych.

ze względu na geometryczne odwzorowanie z uwzględnieniem zmniejszonej skali modelu
i w celu zachowania prędkości końca łopat (kryterium Liczby Macha) na wirnikach modelowych
konieczne jest zwiększenie prędkości obrotowej. Stawia to przed badaczem szereg trudności
związanych z zaadoptowaniem do modelu, wykorzystywanych w rzeczywistości, rozwiązań
konstrukcyjnych wraz z zastosowaniem tych samych materiałów.

W ramach prac przygotowawczych badań modelu wirnika należało zrealizować zadania:
• zaprojektować i wykonać modelową głowicę wahliwą odzwierciedlającą kinematykę ruchów

głowicy rzeczywistego obiektu;
• oszacować analitycznie dopuszczalne maksymalne obciążenia głowicy modelowej;
• wykonać próbę zerwania modelowej głowicy wiatrakowca w maszynie wytrzymałościowej;
• zaprojektować i wykonać łopaty modelowe zgodnie z kryteriami podobieństwa i z za-

chowaniem ważnych dla badań liczb kryterialnych;
• przeprowadzić wyważenie łopat modelowych uwzględniając rozkład mas jednostkowych po

cięciwie i promieniu łopat;
• przeprowadzić pomiary sztywności giętnej, skrętnej oraz momentów bezwładności

poszczególnych łopat modelowych;
• zaprojektować i wykonać okucia do łopat modelowych;
• zrealizować próbę zerwania mocowania łopat w okuciu;
• wykonać wzorcowanie wag tensometrycznych stosowanych przy badaniach wirników

wiropłatowych statków powietrznych;
• przeprowadzić wzorcowanie czujników siły w popychaczu skoku ogólnego wirnika i kąta

wahań tarczy wirnika.

rys. 1. Model wirnika wiatrakowca w konfiguracji bez i w obecności kadłuba zamontowany na
stanowisku do pomiaru wiropłatów w przestrzeni pomiarowej tunelu aerodynamicznego
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2. Prace KoNStruKcyJNe I BaDaNIa WytrzyMaŁoŚcIoWe eLMeNtóW
WIrNIKa MoDeLoWeGo

W celu odwzorowania modelowego głowicy rzeczywistego wiatrakowca konieczne jest
przeskalowanie elementów głowicy z zachowaniem kinematyki jej ruchów. Przeskalowaniu
geometrycznemu podlegają wszystkie charakterystyczne wymiary, a w szczególności: wymiar
liniowy, położenie osi wahań, kąt stożka łopat.

W wyniku numerycznych analiz wytrzymałościowych modelu głowicy stwierdzono
konieczność zastosowania materiałów o podwyższonej takich jak stale konstrukcyjne do ulep-
szania cieplnego. uwzględniając podobieństwo geometryczne i kryterium Liczby Macha należy
zauważyć iż prędkość kątowa na wirniku modelowym wzrasta wielokrotnie i jest ściśle zależna
od skali modelu.

, (1)

gdzie:
ω – prędkość kątowa [1/s],
Vk – prędkość końca łopat (Vk = M ∙ a) [m/s],
rk – promień wirnika modelowego [m],
a – prędkość dźwięku [m/s],
M – Liczba Macha.

Mając na uwadze powyższe oczywistym staje się fakt, iż siła odśrodkowa, która występuje
w okuciu i oddziałuje na poszczególne elementy głowicy modelowej, rośnie wg zależności:

, (2)

gdzie:
m – masa łopaty modelowej [kg],
rsc – położenie środka ciężkości łopaty  wirnika modelowego [m].

rys. 2. rysunek konstrukcyjny i model w skali 1:3 głowicy wirnika wiatrakowca do badań
w tunelu aerodynamicznym

ustalenie maksymalnych obciążeń jakim może być poddawana głowica wirnika modelowego
stanowi ważny element projektowania wirnika. odwzorowanie modelowe rzeczywistej głowicy,
w tym także punktu mocowania łopat, wymaga wykonania wielu obliczeń i prób
wytrzymałościowych. W projekcie modelowego wirnika należy przeprowadzić analizę
wytrzymałościową poszczególnych elementów głowicy jak i okuć łopat. uwzględnić przy tym
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obciążenia maksymalne i współczynnik bezpieczeństwa. W wyniku analiz oszacowano iż
miejscem najbardziej podatnym na zniszczenie jest gwint w nakrętce nośnej okucia łopaty.
Wykonano próbę zerwania głowicy modelowej.

W wyniku próby potwierdzono założenia projektowe i spełniono warunek na siłę niszczącą:

, (3)

gdzie:
P – siła odśrodkowa [N],
k – współczynnik bezpieczeństwa (k = 4).

rys. 3. Próba wytrzymałościowa elementów głowicy modelowej

Szczególną uwagę powinno zwracać się na połączenia poszczególnych elementów głowicy.
Należy unikać połączeń śrubowych, a jeśli takie występują koniecznym jest zapewnienie
trwałego zabezpieczenia elementów łącznych poprzez zastosowanie min.: kołkowania, dru-
towania łbów śrub, zastosowania certyfikowanych lotniczych nakrętek z gwintami samo-
hamownymi.

Newralgicznym punktem w projekcie głowicy modelowej jest zapewnienie odpowiedniego
smarowania elementów tocznych. W wyniku niewielkich zmian kątów łopat dla poszczegól-
nych azymutów w badaniach w locie postępowym, a tym samym brakiem smarowania oraz
w wyniku występowania dużych obciążeń, trwałość łożysk liczona normalnie w milionach
godzin pracy drastycznie spada do kilkudziesięciu godzin pracy.

3. BaDaNIa tuNeLoWe

3.1. Sposób przeprowadzania badań w zawisie (biegunowa wirnika)
Badania zawisu wiatrakowca przeprowadzano zarówno dla izolowanego wirnika jak

i wirnika w obecności modelu kadłuba w konfiguracji ze schowanym podwoziem, popy-
chaczami oraz zablokowanym usterzeniem. Dla zerowego kąta natarcia modelu zbadano
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charakterystyki wirnika przy ustalonych prędkościach obrotowych. Badania przeprowadzono
przy zerowej prędkości lotu (zawis). Dla każdej z prędkości obrotowych przeprowadzono po-
miary obciążeń aerodynamicznych zmieniając kąt skoku ogólnego łopat. W trakcie badań
wirnik napędzany był silnikiem prądu stałego. Mierzono parametry takie jak: ciąg wirnika, mo-
ment oporowy wirnika, siłę w popychaczu, kąt wahań tarczy wirnika.

Wykonano badania interferencji kadłuba na charakterystyki osiągowe wirnika powtarzając
pomiary biegunowej wirnika w obecności kadłuba.

W celu oszacowania czasu przejścia z pionowego startu do lotu postępowego w trakcie badań
w zawisie przeprowadzono symulację wyłączenia napędu wirnika rejestrując okres w jakim
wirnik z ustalonych obrotów wyhamuje do obrotów przy których siła nośna jest równa masie
całkowitej wiatrakowca. Badania przeprowadzono dla różnych kątów skoku ogólnego łopat.

3.2. Sposób przeprowadzania badań w locie postępowym
Metodyka badań wiatrakowca poruszającego się w locie postępowym jedynie w stanach au-

torotacji wirnika zmusza badacza do dostosowania sposobu pomiarów do rejestracji stanów
ustalonych, w których moment oporowy wirnika jest zerowy. Badania wykonywano
z włączonym napędem wirnika, dopasowując przy tym prędkość obrotową, dla poszczególnych
kątów natarcia modelu, tak by zrównoważyć moment oporowy na wale wirnika z momentem
napędowym. ten innowacyjny sposób umożliwiał i zapewniał bezpieczne przeprowadzenie
pomiarów i realizował rzeczywiste warunki lotu wiatrakowca. Badanie zrealizowano dla do-
datnich kątów natarcia wiatrakowca. osiągany maksymalny kąt natarcia ograniczony był, ze
względu na prędkość końca łopat oraz przez ograniczenia wytrzymałościowe, liczbą obrotów
wirnika wynoszącą n = 1400 [obr/min]. Badania lotu postępowego wiatrakowca przeprowadzano
zarówno dla izolowanego wirnika jak i wirnika w obecności modelu kadłuba w konfiguracji ze
schowanym podwoziem, popychaczami oraz zablokowanym usterzeniem. W trakcie pomiarów
rejestrowano parametry takie jak: siła oporu wirnika, siła boczna, siła nośna, moment
przechylający, moment pochylający, moment oporowy, obroty wirnika, prędkość przepływu
powietrza niezaburzonego w tunelu, kąt skoku ogólnego łopat oraz parametry rejestrowane
po azymucie  takie jak: kąt wahań tarczy wirnika, siła w popychaczu sterowania kątem nastawy
skoku ogólnego łopat wirnika.

4. PoDSuMoWaNIe

zmniejszając skalę i utrzymując przy tym podobieństwo masowe oraz sztywnościowe ele-
mentów głowicy i samej konstrukcji łopat, przy zwiększonych obrotach niejednokrotnie można
natrafić na sytuację, iż materiał z jakiego wykonane są elementy wirnika rzeczywistego nie ma
zastosowania w łopatach modelowych. Należy szukać nowych materiałów o podwyższonej
wytrzymałości spełniających założenia konstrukcyjne. Stosowanie wysokowytrzymałych stali
konstrukcyjnych do ulepszania cieplnego na elementy głowicy oraz kompozytów węglowych do
budowy łopat jest niejednokrotnie jedynym słusznym rozwiązaniem.

Kluczową sprawą przy przeprowadzaniu badań tunelowych jest kwestia bezpieczeństwa.
Wszystkie elementy wirnika modelowego muszą być poddane wnikliwej analizie
wytrzymałościowej i zabezpieczone przed możliwością rozkręcenia bądź poluzowania.

odrębną sprawą jest konstrukcja samych łopat modelowych oraz zachowanie geometrii,
rozkładu mas i sztywności łopat. Istotną sprawą jest sprowadzenie środków mas po promieniu
łopat do równych odległości oraz zachowanie jednakowych mas poszczególnych łopat.
Koniecznym staje się utrzymanie odpowiednich i równych dla poszczególnych łopat sztywności
modelowych zarówno w płaszczyźnie mniejszej jak i większej sztywności oraz ich sztywności
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giętnej. Ma to znaczenie szczególnie przy badaniach z zachowaniem podobieństwa dynamiki
łopat oraz odgrywa znaczną rolę w procesie torowania położenia łopat wirnika w zawisie.
Kolejnym równie istotnym jest zabezpieczenie przed wejściem w niepożądane zjawiska flat-
teru poprzez stosowanie równomiernego doważenia w nosku łopat i zapewniając tym samym
położenie środka masy poszczególnych przekrojów łopaty przed środkiem parcia. Najistot-
niejszym jest optymalny rozkład środków mas szczególnie dla przekrojów znajdujących się
powyżej 0,7 promienia łopat. Pełen opis wytycznych do konstrukcji łopat został zawarty
w zadaniu technicznym na projekt wykonania łopat [4].
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GrzeGorz KrySztofIaK

DESCRiPTiON OF RESEARCH METHODOLOGY OF MAiN
ROTORS WiND TUNNEL TESTS iN TERMS OF AUTOROTATiON

TEETERiNG AUTOGYRO’S ROTOR MODELLiNG

Abstract

This article describes the preparation and performance of aerodynamic characteristics

measurement of an I-28 autogyro’s rotor model made in 1:3 scale carried out under the „Technology

of Implementing in the Economic Practice of a New Type of Rotary-Wing Aircraft” project.

The scope of work included the design, manufacturing and testing of the rotor’s model.

The work included manufacturing of composite rotor’s blades, taking into account the criteria for

dynamic and geometric similarity. The stand for rotors research was adjusted for the purpose

of this project. A teetering rotor’s head was made and strength tests of critical elements of the rotor’s

head were carried out. An advanced system for collecting and converting measurement data was

developed and implemented.

The research part was performed at the Institute of Aviation in the 5 - meter diameter wind

tunnel with open space section. The model was mounted on the rotor station set in the test section.

The tests were performed using the six components strain gauge balance placed in the „PS”

control unit. Special attention was paid to autorotation conditions of the rotor.
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The study does not include the impact of ground and the presence of the autogyros’ propeller

drive.

The article may serve as a source of knowledge in other rotors’ tunnel tests and provides valuable

guidance as to the range of ancillary works which need to be carried out.

Dokument niniejszy powstał w Instytucie Lotnictwa w ramach projektu realizowanego w Programie
operacyjnym Innowacyjna Gospodarka. Działanie 1.3. umowa Nr uDa-PoIG.01.03.01-14-074/09-00
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WŁAŚCiWOŚCi DRGANiOWE WiATRAKOWCA

WIeSłaW KrzymIeń

Instytut Lotnictwa

Streszczenie

W artykule przedstawiono charakterystyczne cechy drganiowe wiatrakowca oraz wyniki

obliczeń symulacyjnych przeprowadzonych dla demonstratora technologii – wiatrakowca kon-

struowanego obecnie w Instytucie Lotnictwa i oznaczonego I-28. Obliczenia obejmują:

• analizę drgań własnych wirnika,

• drgania wiatrakowca jako bryły na podwoziu, także podczas startu, oraz

• podstawowe postacie drgań własnych kadłuba.

Wyniki obliczeń będą wkrótce weryfikowane badaniami na gotowym obiekcie.

1. CeCHy KONSTrUKCJI WIaTraKOWCa

Opierając się na wieloletnich doświadczeniach z badań rezonansowych różnych konstrukcji
przeprowadzonych w Instytucie Lotnictwa podjęto próbę oszacowania właściwości drga-
niowych obiektu jakim jest wiatrakowiec (dotychczas nie badanego w ILot).

Bazując na właściwościach śmigłowców o układzie klasycznym, można wskazać te charak-
terystyczne cechy typowych wiatrakowców, które mają wpływ na ich właściwości drganiowe:
1. Kadłub:
• przy przednim napędzie: w układzie zbliżonym do lekkiego samolotu;
• przy tylnym napędzie (pchającym): bardzo krótki, część ogonowa często w układzie tandemu,

co oznacza, że podstawowe drgania kadłuba typu zginanie i skręcanie wystąpią przy
wyższych częstotliwościach jak w przypadku samolotu.

2. Jedno lub dwu (rzadko cztero) osobowe kabiny – niewielkie, zwarte, często otwarte,
powodują, że spodziewane są postacie drgań typu deformacja kabiny – ich częstotliwości
będą charakteryzować sztywność tej części kadłuba.

3. Brak śmigła ogonowego oznacza brak wymuszenia – źródła drgań na końcu kadłuba.
4. Usterzenie pracujące w opływie strumienia zaśmigłowego oznacza silne oddziaływanie tur-

bulencji, a tym samym drgania powierzchni usterzenia o niskich częstotliwościach.
5. maszt wirnika nośnego jest lekki a także mniej sztywny od wału przekładni śmigłowcowej.
6. Konieczność umieszczenia wirnika nośnego dostatecznie wysoko nad kadłubem (aby wirnik

nie zawadził o kadłub) powoduje obniżenie częstotliwości drgań wirnika, a także zmniej-
szenie przenoszenia drgań wirnika na kadłub.

7. Typowe wirniki wiatrakowcowe:



• dwułopatowe, z głowicą typu „huśtawka”, nie posiadają przegubu pionowego przez co zmniej-
sza się poziom drgań w płaszczyźnie wirowania oraz eliminuje rezonans naziemny;

• zwykle nie posiadają tarczy sterującej (brak sterowania cyklicznego; sterowanie przez
pochylenie/przechylenie wirnika), co zmniejsza drgania przenoszone z wirnika na kadłub.

8. zabudowany w kadłubie pojedynczy silnik tłokowy (zwykle mocniejszy w stosunku do masy
startowej od samolotu) - jest źródłem drgań kadłuba i hałasu.

9. Napęd śmigłowy – to główne źródło drgań o wyższych częstotliwościach i hałasu.
10.Prerotacja wirnika przed startem osiąga 20-40% nominalnej prędkości obrotowej – w tej

fazie wirnik nie jest istotnym źródłem drgań.
Nowatorska konstrukcja i kształt demonstratora technologii – wiatrakowca I-28 posiada

kilka charakterystycznych cech, które mogą odmiennie kształtować jego właściwości drga-
niowe, a mianowicie:
• dwu-osobowa kabina: zwarta, lecz z dużym wycięciem na drzwi;
• tylna część kadłuba: lekka i sztywna, o opływowym kształcie – powinna zapewnić opływ bez

oderwań w szerokim zakresie prędkości i kątów;
• stosunkowo wysoko umieszczony wirnik nośny;
• maszt (duraluminiowy profil typu „podwójne H”) mocowany do wręgi głównej;
• pojedynczy silnik zabudowany w pobliżu środka ciężkości;
• napęd: śmigło 3-łopatowe umieszczone z przodu (ciągnące);
• usterzenie motylkowe – częściowo pracujące w opływie strumienia zaśmigłowego;
• podwozie czteropunktowe;
• prerotacja wirnika przed startem na poziomie do 120% nominalnej prędkości obrotowej.

2. WyNIKI OBLICzeń SymULaCyJNyCH

Na etapie projektu wstępnego wykonano podstawowe obliczenia właściwości drganiowych
wiatrakowca. Obliczenia obejmowały:
• drgania wiatrakowca jako bryły na podwoziu (o charakterystykach sprężystych

odpowiadających dobranym pneumatykom), także podczas startu (koła zahamowane, swo-
bodne oraz 4, 3 i 2 punktowy kontakt z podłożem);

• podstawowe postacie drgań własnych kadłuba – jak w locie;
• analizę drgań własnych wirnika – oddzielnie (bez kadłuba), jednak podpartego w sposób

symulujący sztywność masztu i masę kadłuba.
Poniżej przedstawiono i zilustrowano przykładowe wyniki obliczeń [2], [3].
W tabeli 1 zestawiono wyniki obliczeń – podstawowe postacie i częstotliwości drgań kadłuba

na podwoziu i samego kadłuba („w locie”). Obliczenia przeprowadzono na uproszczonym mo-
delu zawierającego elementy o właściwościach odpowiadających rzeczywistej konstrukcji jak
i elementy zastępcze (np. skupione masy: pilota, wirnika i silnika, elementy pokrycia
o przybliżonych właściwościach). model obliczeniowy przedstawia rysunek 1.

Na rysunku 2. przedstawiono przykładową postać drgań wirnika: symetryczne II. pionowe
zginanie łopat.

Tabela 2 zawiera podstawowe postacie i częstotliwości drgań wirnika w stanie spoczynku.
„zamocowanie” modelu wirnika odpowiada sztywności masztu wiatrakowca.

rysunek 3 przestawia wyniki obliczeń – wykresy zmiany częstotliwości podstawowych
postaci drgań wirnika w zależności od prędkości obrotowej wirnika [4].

z obliczeń aerodynamicznych wynika, że charakterystycznymi obrotami, a tym samym pod-
stawowymi częstotliwościami drgań wirnika wiatrakowca są:
• ok. 6 obr/s – obroty wirnika przy prędkości przelotowej,
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• 8 obr/s – maksymalna możliwa prędkość obrotowa wirnika spowodowana istotnym
wzrostem sił oporu (prędkość na końcu łopat wirnika odpowiada ma = 0,7).
Ponadto charakterystycznymi częstotliwościami drgań układu napędowego są:

• dla pracy jałowej silnika: ok. 13,5 obr/s (obroty silnika) i ok. 8,5 obr/s (obroty śmigła),
• dla prędkości przelotowej (odpowiednio): ok. 67 obr/s i ok. 42 obr/s.

rys. 1. model obliczeniowy do analizy drgań wiatrakowca

Tabela 1. zestawienie wyników obliczeń – podstawowych postaci i częstotliwości
drgań własnych dla wersji o maksymalnej masie startowej
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rys. 2. S. II. pionowe zginanie łopat

Tabela 2. Podstawowe postacie i częstotliwości drgań wirnika
w stanie spoczynku

Błędy wyznaczonych częstotliwości drgań własnych zależą od przyjętego modelu
obliczeniowego oraz dokładności danych masowych i sztywnościowych. Obydwa przedsta-
wione modele zostały zweryfikowane obliczeniowo i poprawione w zakresie posiadanych
danych: pomiarowych (sztywność skrętna i giętna łopaty), przyjętych charakterystyk
sztywnościowych (amortyzatorów, pneumatyków, materiałów) oraz mas elementów
i podzespołów (w tym: położenie środków ciężkości). Błąd sztywności istotnych elementów
ocenia się na 10-15%, a masy elementów do 7% co oznacza, że spodziewany błąd częstotliwości
drgań własnych będzie mniejszy jak 10%.
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rys. 3. zmiany częstotliwości podstawowych postaci drgań własnych wirnika
w zależności od jego prędkości obrotowej

3. WNIOSKI

realizacja Projektu pozwala zespołowi inżynierów Instytutu Lotnictwa zapoznać się z pro-
blemami współczesnego wiropłata – wiatrakowca, posiadającego klasyczne jak i nowatorskie
rozwiązania.

Wyniki obliczeń zwracają uwagę na częstotliwości, które mogą:
• spowodować większe amplitudy drgań podczas startu (prerotacji) ok. 2 Hz i ok. 3 Hz, jednak

„sztywny” wirnik (brak przegubu pionowego i brak sterowania cyklicznego) nie spowoduje
niebezpiecznego rezonansu naziemnego,

• pogorszyć komfort lotu – spodziewany jest wzrost poziomu drgań w kabinie o częstotliwości
ok. 35 Hz.
Wszystkie rozwiązania konstrukcyjne oraz obliczenia będą poddane weryfikacji podczas

badań demonstratora technologii (badania rezonansowe, badania naziemne statyczne i dy-
namiczne – wg [1]), w tym także właściwości drganiowych podczas jego eksploatacji – na ziemi
oraz w locie.
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WIeSłaW KrzymIeń

ViBRATiON PROPERTiES OF THE GYROCOPTER

Abstract

This paper presents the typical properties of the autogiro and some results of calculations made

for the autogiro I-28 which is at present constructed in the Institute of Aviation.

The calculations included:

• eigenvalue shapes and frequencies of vibrations of the main rotor,

• eigenvalue vibrations of the fuselage as a rigid body on the gear and during the take-off,

• typical shapes of vibrations of the airframe.

The results of the calculations will be soon verified by the GVT of the prototype.

The whole project is financed by the eU funds under the Operational Programme Innovative
economy.
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ROZKŁAD POLA PRĘDKOŚCi STRUMiENiA
ZAWiRNiKOWEGO WiRNiKA NOŚNEGO ORAZ

ŚMiGŁA OGONOWEGO ŚMiGŁOWCÓW – BADANiA
EKSPERYMENTALNE

TomaSz ŁuSIak

Politechnika Lubelska

Streszczenie

W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wartości prędkości indukowanej

w bliskim otoczeniu śmigłowca. Badania przeprowadzono na obiektach rzeczywistych

śmigłowców EC-135P2 oraz Mi-2. Dokonano próby stwierdzenia poprawności przeprowadzonej

analizy numerycznej opisanych przypadków w pracy Wojciecha Florczuka pt: „Analiza operowa-

nia śmigłowca EC135P2 nad obszarem lotniska”. Do badań wykorzystano przenośnej aparatury

pomiarowej – zestaw anemometryczny typu AZ8901.

1. WSTĘP

Rozwój aglomeracji miejskich oraz wykorzystania obiektów latających w ratownictwie me-
dycznym narzuca potrzebę przeprowadzenia analizy numerycznej oraz weryfikacji ekspery-
mentalnej różnych stanów lotu (misji) śmigłowca. Przeprowadzanych jest wiele analiz zjawisk
towarzyszącym tego typu misjom, między innymi zjawiska interferencji aerodynamicznej
śmigłowiec – obiekty otoczenia [4], [5]. Bardzo ważnym aspektem na jaki warto zwrócić
szczególną uwagę w tego typu akcjach jest bezpieczeństwo personelu oraz osób biorących
udział czynny w bezpośredniej bliskości śmigłowca wykonującego manewr np. zawisu lub
startu.

W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych uzyskanych na obiektach rzeczy-
wistych śmigłowców EC-135P2 oraz mi-2 na lotnisku w Radawcu. obiekty badań przedstawia
rys. 1.

Jednym z kluczowych aspektów, które spowodowały potrzebę przeprowadzenia tych badań,
była weryfikacjach istniejących wyników z badań numerycznych. okazuje się iż uzyskane w ten
sposób dane pozwolą na określenie obszarów, w których możliwe będzie bezpieczne przeby-
wanie osób uczestniczących w akcjach ratunkowych (medycznych) oraz pomocniczego sprzętu
czy obiektów (karetki, wózki, nosze).



Rys. 1. obiekty badań eksperymentalnych

2. aPaRaTuRa STaNoWISka BadaWCzEgo

Przedstawione na rysunku 2 stanowisko badawcze składa się ze śmigłowca (1), układu po-
miarowego (2) oraz urządzenia rejestrującego (3).

(1) (2)  (3)

Rys. 2. Widok stanowiska badawczego wraz z zaznaczonymi głównymi elementami

Widok układu rejestracyjnego z elementem pomiarowym przedstawiono na rys. 3. Element
pomiarowy osadzony jest w specjalnym uchwycie, który umożliwia ustawienie przyrządu dla
dokonania pomiaru – wybranej składowej wektora prędkości strumienia zawirnikowego.
W celu zminimalizowania zakłóceń od otoczenia urządzenie znajduje się na statywie. Statyw
został dociążony w celu zwiększenia jego stabilności w opływie zaburzonym podmuchem
zawirnikowym.
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Rys. 3. Widok urządzenia pomiarowego – anemometru

anemometr turbinkowy typu az8901, przeznaczony jest do szybkiego pomiaru przepływu
powietrza i temperatury. anemometry posiadają możliwość zapamiętania wartości minimalnej
i maksymalnej pomiaru oraz obliczania wymiany powietrza w czasie z uśrednieniem wyniku.

W czasie badań stanowisko zostało odpowiednio oznakowane z naniesionymi punktami kon-
trolnymi dla wybranych punktów azymutalnych. dodatkowo układ pomiarowy przesuwany był
w miejsca opracowane na podstawie uzyskanych wyników badań numerycznych.

3. WYNIkI BadaŃ EkSPERYmENTalNYCH

Na bezpieczeństwo śmigłowca podczas wykonywania akcji ratowniczych (medycznych) ma
wpływ bardzo wiele czynników, zarówno wynikających z samej jego konstrukcji, jak i będą-
cych efektem interakcji z otoczeniem. Wiele z nich silnie oddziałuje na rozkład pola przepływu
w bliskim otoczeniu pochodzącego od strumieni indukowanych przez wirnik nośny jak i śmigło
ogonowe. Stąd ważne jest, aby dobrze poznać warunki, w jakich helikopter będzie wykonywał
zadania. Poniżej przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych uzyskanych dla śmigłowca
EC-135P2 oraz mi-2.

3.1. Analiza pola prędkości w otoczeniu śmigłowca EC-135P2
Wzrost wykorzystania obiektów latających jakimi są śmigłowce w akcjach ratownictwa me-

dycznego oraz utrudnienia jakie się pojawiają z umiejscawianiem tzw. helidecków (helipotrów),
pociągnął za sobą powstanie nieuświadamianych wcześniej problemów z zapewnieniem
bezpieczeństwa akcji ratowniczych.

W badaniach eksperymentalnych strumienia generowanego przez układy czynne śmigłowca
istotny problem powstaje podczas określania obszarów w których ten strumień posiada
największą intensywność. W tym celu posłużono się wynikami uzyskanymi z analizy nu-
merycznej przeprowadzonej dla tego samego typu śmigłowca wykorzystując oprogramowanie
CFd do analizy opływu. Ponadto analiza numeryczna umożliwia uzyskanie wielu danych
dotyczących zmiany parametrów przepływu trudnych do uzyskania w badaniach ekspery-
mentalnych na obiekcie rzeczywistym lub w tunelu aerodynamicznym na modelu śmigłowca.
Na podstawie przeprowadzonej analizy wyników obrano punkty pomiarowe, które powinny
znaleźć się w odległości około 12-14 m od osi wirnika nośnego oraz wysokość umieszczenia
układu pomiarowego powinna wynosić ok. 1 m nad powierzchnią ziemi w celu wyeliminowania
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wpływu bliskości ziemi. Ponadto obszar badań posiadał powierzchnię porośnięta trawą
o wysokości ok 30 cm. Rośliny jednak pozwoliły na dokładniejsze określenie także obszaru
zwiększonej intensywności strumienia indukowanego elementami czynnymi śmigłowca.
miejsce z punktami kontrolnymi badań znajdowało się na azymucie łopaty wirnika nośnego
w granicach 300-340 stopni (prawa łopata nacierająca).

Rys. 4 i rys. 5 przedstawiają przykładowe wyniki reprezentatywne uzyskane z omawianych
badań.

Rys. 4. Przebieg zmiany składowej poziomej prędkości w funkcji czasu
dla manewru startu

Rys. 5. Przebieg zmiany składowej poziomej prędkości dla manewru zawisu
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Pomiary przeprowadzono co uwidocznione jest na rysunku 1 przy bardzo sprzyjających
warunkach pogodowych oraz prawie bezwietrznej pogodzie, gdyż prędkość wiatru wynosiła za-
ledwie ok. 1 m/s.

zaobserwowano w wyniku przeprowadzonych pomiarów, iż wartości uzyskane są prawie tej
samej a nawet tej samej wartości co uzyskano z analizy numerycznej przedstawiono na rys. 4
i rys. 5. Przebieg charakterystyki składowej prędkości w funkcji czasu przedstawia w pierw-
szych trzech minutach (rys. 4) momentowi rozruchu. kolejne fazy przedstawione na charak-
terystyce odpowiadają manewrowi startu (powolnego) z krótkimi manewrami zawisu na
wysokościach ok 5, 10 i 15 m nad powierzchnią ziemi (ustalenia, które zostały przeprowa-
dzone z pilotem śmigłowca).

Charakterystyka rys. 5 odpowiada także manewrowi startu ale dla przypadku kiedy układ po-
miarowy znajdował się w odległości około 12 m od osi wirnika nośnego śmigłowca na azymu-
cie 320 stopni oraz wysokości 1 m nad powierzchnią ziemi. Wyniki te uzyskano dla drugiego
śmigłowca EC-135P2, gdyż pierwszy opuścił teren pomiarów. Pierwsze 2 min. odpowiadają
manewrowi startu natomiast kolejny przebieg odpowiada manewrowi zawisu na wysokości
5 m nad powierzchnią ziemi.

W celu stwierdzenia uzyskania zbliżonych wartości wynikowych z analizy numerycznej za
zgodą autora przeprowadzonych z obliczeń numerycznych zamieszczono na rys. 6 i rys. 7.

Rys. 6. Rozkład linii prądu podczas manewru startu (h = 0 m) bez wpływu wiatru.
Wyniki analizy numerycznej – obliczanie opływu – FluENT

Rys. 7. Rozkład linii prądu podczas manewru startu (h = 5 m) bez wpływu wiatru.
Wyniki analizy numerycznej – obliczanie opływu – FluENT
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dokonując analizy porównawczej wyników z analizy numerycznej oraz badań eksperymen-
talnych obserwujemy bardzo zbliżone wartości co może potwierdzić poprawność przeprowa-
dzonych obliczeń numerycznych a tym samym przyjętych założeń. ze względów ekonomicznych
możemy stwierdzić już na etapie analizy numerycznej pewne informacje dotyczące obiektu
latającego EC-135P2 i stwierdzić dużą poprawność wykonanych obliczeń.

3.2. Analiza pola prędkości w otoczeniu śmigłowca Mi-2
Badania strumienia indukowanego przeprowadzono także dla śmigłowca mi-2. Pomiar

przeprowadzono na układzie pomiarowym jak i dla śmigłowca EC-135P2. układ pomiarowy
umiejscowiono w podobnym obszarze jak i wcześniej omawianego śmigłowca. geometria
układu wirnika nośnego nie pozwoliła zbliżyć się na tą samą odległość co we wcześniejszym
przypadku ale także jest to podyktowane zasadami jakie literatura podaje co do rozkładu stru-
mienia indukowanego przez śmigłowiec [5]. układ pomiarowy został umiejscowiony
w odległości 14-15 m od osi wirnika nośnego. Wysokość na jakiej znajdowała się sonda
wynosiła ok. 1 m nad powierzchnią ziemi. z omawianych pomiarów uzyskano następującą
charakterystykę składowej poziomej prędkości indukowanej w funkcji czasu (rys. 8 i rys. 9).
W chwili obecnej nie dokonywano obliczeń symulacyjnych dla tego typu śmigłowca opro-
gramowaniem FluENT.

Charakterystyka składowej prędkości w funkcji czasu (rys. 8) przedstawia w pierwszych
dwóch minutach moment rozruchu. kolejne fazy przedstawione na charakterystyce
odpowiadają manewrowi startu (powolnego) z krótkimi manewrami zawisu na wysokościach
ok 5 i 10 m nad powierzchnią ziemi (ustalenia, które zostały przeprowadzone z pilotem
śmigłowca).

Charakterystyka (rys. 9) odpowiada manewrowi zawisu ale dla przypadku kiedy układ po-
miarowy znajdował się w odległości około 10 m od osi wirnika nośnego śmigłowca na azymu-
cie 320 stopni oraz wysokości 1 m nad powierzchnią ziemi. Pierwsze sekundy odpowiadają

Rys. 8. Przebieg zmiany składowej poziomej
prędkości w funkcji czasu

dla manewru startu

Rys. 9. Przebieg zmiany składowej poziomej
prędkości w funkcji czasu

dla manewru zawisu
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manewrowi niskiego zbliżania się śmigłowca w pobliże układu pomiarowego na wysokości
ok. 8 m nad powierzchnią ziemi, natomiast kolejne sekundy przebiegu odpowiadają
manewrowi zawisu na wysokości 5 m nad powierzchnią ziemi.

4. PodSumoWaNIE I WNIoSkI

W pracy przedstawiono przykłady dokonania analizy porównawczej uzyskanych wyników na
podstawie modelowania numerycznego z wynikami uzyskanymi z badań eksperymentalnych
dla tego samego obiektu. miały one charakter studiów możliwości porównywania wyników dla
konkretnych przypadków wykorzystywania śmigłowców EC135P2 oraz mi2 (dotychczas sto-
sowanych w lotniczym Pogotowiu Ratunkowym).

W zakresie analizy rozkładu pola prędkości indukowanej przez układy czynne śmigłowców
(EC-135P2 oraz mi-2) udostępnia szerokie spektrum możliwości pomiarów dla przypadków
powszechnego użytkowania śmigłowców lotniczego Pogotowia Ratunkowego. dzięki temu
możemy przeprowadzić badania uzupełniające lub alternatywnie w odniesieniu do analizy nu-
merycznej lub badań eksperymentalnych w tunelu aerodynamicznym. Należy jednak podkre-
ślić, iż używanie systemu pomiarowego wspomnianego w pracy jest pracochłonne lecz
w trakcie jest przygotowywany układ pomiarowy wieloczujnikowy.
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OF A HELiCOPTERS – EXPERiMENTAL STUDiES

Abstract

The paper presents the experimental results on the values of the induced velocity in close

surrounding to a helicopter. The study was carried out on the real helicopters, i.e. EC-135P2 and Mi-2.

The attempts were to verify the correctness of the numerical analysis of the study cases reported

in the work by Wojciech Florczuk „The analysis of operating the EC135P2 helicopter over an

airport area”. A portable measuring apparatus, i.e. the AZ8901 anemometric set was used for

the research.
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BAdANiA W LOCiE śmigłOWCA mi-17-1V

MIroSłaW NoWakoWSkI

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Streszczenie

Badania w locie statków powietrznych przeprowadza się dla statków nowo produkowanych

i modernizowanych lub będących na wyposażeniu lotnictwa Sił Zbrojnych a także dla innego

sprzętu lotniczego.

Badania nowego sprzętu lotniczego przeprowadza się przed wprowadzeniem go do produkcji

i eksploatacji. Celem tych badań jest określenie charakterystyk taktyczno-technicznych sprzętu

lotniczego. W Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych prowadzone były badania funkcjonalne

wyposażenia zabudowanego na śmigłowcu oraz badania mające na celu określenie własności lot-

nych i osiągów śmigłowca. Przeprowadzono szereg lotów próbnych, które wykonano zgodnie

z opracowaną metodyką uwzględniającą przepisy JAR 29. Parametry lotu i sterowania śmigłowca

zapisywane były podczas wykonywania lotów próbnych doświadczalnych za pomocą aparatury

pomiarowo-rejestrującej. Ich późniejsza analiza pozwoliła na ocenę stateczności statycznej

podłużnej i kierunkowej, sterowności i manewrowości oraz osiągów zmodernizowanego

śmigłowca. W referacie omówione zostaną wybrane badania w locie zmodernizowanego

śmigłowca Mi-17-1V z podaniem zwięzłej charakterystyki.

1. WSTĘP

Celem prezentowanych w niniejszym artykule badań w locie zmodernizowanego śmigłowca
Mi-17-1V było określenie wpływu jego doposażenia na charakterystyki osiągowe (w tym ogra-
niczenia eksploatacyjne) oraz własności lotne. Elementami doposażenia mającymi potencjal-
nie istotny wpływ na osiągi i własności lotne doposażonego śmigłowca Mi-17-1V jest jego
opancerzenie oraz zamontowane rozpraszacze gazów wylotowych. Masa wspomnianego do-
posażenia znacznie przekraczająca 1000 kg istotnie zmniejsza udźwig użyteczny, a jego umiej-
scowienie przesuwa środek masy śmigłowca do przodu do wartości bliskich granicznie
dopuszczalnym, co może prowadzić do pogorszenia takich własności lotnych jak stateczność
czy też sterowność śmigłowca. Z kolei rozpraszacze gazów wylotowych powodują spadek mocy
silników i wzrost zużycia paliwa, co prowadzi w efekcie do pogorszenie osiągów śmigłowca
głównie dotyczących prędkości wznoszenia i pułapu oraz zasięgu i długotrwałości.

Uwzględniając powyższe badania parametrów osiągowych dotyczyły głównie wyznaczenia:
• biegunowych wznoszenia oraz pułapu praktycznego;
• prędkości maksymalnych, ekonomicznych i optymalnych;
• zasięgów i długotrwałości lotu.



Natomiast własnościami lotnymi podlegającymi badaniom były:
• stateczności podłużna i kierunkowa śmigłowca;
• sterowności i manewrowości śmigłowca.

Badania powyższych własności lotnych i osiągów śmigłowca realizowano i oceniano zgodnie
z przepisami normatywnymi zawartymi w Joint aircraft requirement Part 29 (Jar 29).

2. BaDaNIa CHarakTErYSTYk oSIĄGoWYCH

2.1. Biegunowe wznoszenia
Jednym z badań charakterystyk osiągowych było określenie biegunowych wznoszenia, umoż-

liwiających z kolei wyznaczenie maksymalnych pionowych prędkości wznoszenia w badanego
śmigłowca i odpowiadających im prędkości najlepszego wznoszenia VY. Próby badawcze
w omawianym zakresie przeprowadzono na wysokościach barometrycznych Hb dla różnych
wariantów śmigłowca. Badania dla danej wysokości polegały na realizacji na mocy nominalnej
zespołu napędowego NNO cykli ustalonych wznoszeń bez ślizgu z prędkościami przyrządowymi
lotu VP zmieniającymi się kolejno co 10÷15 km/h w zakresie prędkości od 60 km/h do bliskich
maksymalnym. Z zarejestrowanych zbiorów punktów pomiarowych otrzymano poszukiwane
biegunowe wznoszenia w = f(VP), natomiast z warunku dw/dVP = 0 określono prędkości przy-
rządowe najlepszego wznoszenia VY i maksymalne prędkości wznoszenia dla badanych wyso-
kości i mas śmigłowca. Przykładowe wyniki badań w zakresie biegunowych wznoszenia
przedstawiono w postaci graficznej dla śmigłowca Mi-17-1V na rys. 1. Ponadto na rysunku za-
mieszczono wartości prędkości najlepszego wznoszenia VY i maksymalne prędkości wznosze-
nia w wyznaczone z biegunowej na podstawie danych literaturowych [3] oznaczone symbolem �.
Jak wynika z przedstawionych danych prędkości najlepszego wznoszenia praktycznie nie uległy
zmianie wskutek doposażenia śmigłowca, zaś maksymalne prędkości wznoszenia uległy
zmniejszeniu o 3÷5%.

rys. 1. Zależność prędkości wznoszenia w śmigłowca na zakresie nominalnym NNO

pracy zespołu napędowego od przyrządowej prędkości lotu VP
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2.2. Pułap praktyczny
Dla celów wyznaczenia charakterystyk pułapu praktycznego badanego śmigłowca tj. wiel-

kość pułapu, czas wejścia na pułap i zużycie paliwa przeprowadzono loty badawcze. Wznosze-
nia na pułap realizowano dla maksymalnej masy startowej na zakresie nominalnym NNO pracy
zespołu napędowego do wysokości lotu odpowiadającej prędkości wznoszenia w = 0,5 m/s,
starając się utrzymać zadany, optymalny profil prędkościowo-wysokościowy lotu, określony
na podstawie badania wznoszeń.

Wyniki lotu śmigłowca Mi-17-1V na pułap pokazano graficznie na rys. 2. Przedstawiono na
nim otrzymane z zarejestrowanych danych przebiegi czasu wznoszenia τ w funkcji wysokości
barometrycznej wznoszenia Hb. Jak wynika z zaprezentowanych wyników śmigłowiec Mi-17-1V
osiągnął pułap praktyczny Hp = 4700 m w warunkach odpowiadających warunkom standar-
dowym na tej wysokości o 100 m mniejszą od literaturowej [3] z wyłączoną instalacją ogrze-
wania wlotów.

rys. 2. Zależność czasu wznoszenia τ w funkcji wysokości barometrycznej Hb

2.3. Zużycia paliwa. Prędkości maksymalne, ekonomiczne i optymalne
Badania zużyć paliwa realizowano w postaci serii, dla danej wysokości i masy, lotów ustalo-

nych z prędkościami zmieniającymi się co 10÷15 km/h w zakresie prędkości przyrządowych
lotu VP od ok. 60 km/h do maksymalnych. omawiane loty przeprowadzono na wysokościach Hb,
dla wariantu masowego śmigłowca oraz dla wyłączonej i włączonej instalacji przeciwoblodze-
niowej wlotów do silników.

W wyniku badań otrzymano poszukiwane w badaniach charakterystyki masowych wydat-
ków paliwa: godzinowego Q = f(VP) i kilometrowego q = f(VP) dla badanych wysokości baro-
metrycznych Hb i wariantów masowych. Badając natomiast punkty przegięcia wyznaczonych
przebiegów zużyć określono prędkości ekonomiczne VEK oraz optymalne (przelotowe) VOP, dla
których uzyskiwane są odpowiednio minimalne godzinowe Qmin i kilometrowe qmin wydatki
paliwa.

Przykładowe wyniki badań śmigłowca Mi-17-1V podano w formie graficznej na rys. 3. Sym-
bole punktowe odpowiadają danym wyznaczonym z rejestracji prób, zaś linie ciągłe i przery-
wane będące aproksymacją tych danych stanowią poszukiwane charakterystyki zużycia
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odpowiednio dla wyłączonej i włączonej instalacji ogrzewania wlotów. Ponadto na rysunku za-
mieszczono wyznaczone z otrzymanych charakterystyk wartości prędkości ekonomicznej VEK

i optymalnej VOP z odpowiadającymi im wartościami minimalnymi zużyć. Symbolem � ozna-
czono charakterystyczne prędkości i zużycia podane w danych literaturowych [3] dotyczących
niedoposażonego śmigłowca.

rys. 3. Zależności godzinowego Q i kilometrowego q zużycia paliwa śmigłowca
od przyrządowej prędkości VP lotu poziomego

Na podstawie zamieszczonych danych można stwierdzić po pierwsze, że włączenie in-
stalacji przeciwoblodzeniowej wlotów zwiększa minimalne kilometrowe zużycie paliwa qmin

o 3-4%, co odpowiada danym literaturowym [3] określającym ww. różnicę na 3%. Po drugie wy-
znaczone w trakcie badań minimalne kilometrowe zużycia paliwa qmin z włączoną instalacją
przeciwoblodzeniową wlotów są o 8-10% większe od odpowiadających im wartości literatu-
rowych niedoposażonej wersji Mi-17-1V (dla wyłączonej instalacji). Należy przypuszczać, iż
powyższy wzrost zużyć jest związany zasadniczo z doposażeniem badanej wersji śmigłowca
w rozpraszacze gazów wylotowych.

3. BaDaNIa WłaSNośCI loTNYCH

3.1. Stateczność statyczna podłużna
Badania stateczności statycznej podłużnej śmigłowca przeprowadzono, zgodnie z wymaga-

niami przepisów Jar-29, dla faz wznoszenia, przelotu, opadania autorotacyjnego podejścia do
lądowania oraz dla lotu z małymi prędkościami do tyłu i do przodu z wpływem ziemi. loty ba-
dawcze na wyznaczenie charakterystyk stateczności podłużnej realizowano na mocy zespołu
napędowego (nominalnej NNO lub niezbędnej) odpowiadającej danej fazie lotu na wysokości
barometrycznej Hb w zakresie prędkości przyrządowych lotu VP dla różnych wariantów maso-
wych śmigłowca.

Na podstawie zarejestrowanych wartości kątów pochylenia tarczy sterującej χ (wychyleń ste-
rownicy sterowania podłużnego dχ), kątów skoku ogólnego wirnika nośnego φWN oraz prędko-
ści lotu VP wyznaczono zbiory punktów pomiarowych otrzymując krzywe równowagi podłużnej
śmigłowca χ = f(VP) oraz dχ = f(VP), charakteryzujące jego stateczność statyczną podłużną.
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Przykładowe wyniki omawianych badań śmigłowca Mi-17-1V dla wznoszenia i przelotu
przedstawiono w postaci graficznej na rys. 4 i 5. Dane badawcze uzyskane z prób oznaczono na
wykresach symbolami, linie ciągłe stanowią poszukiwane przebiegi krzywych równowagi po-
dłużnej śmigłowca, natomiast pionowe linie przerywane wyznaczają granice wymaganych
przepisami zakresów prędkości. Przedstawione na rysunkach krzywe równowagi charaktery-
zują się ujemnymi wartościami pochodnych δχ/δVP i odpowiednio dodatnimi wartościami po-
chodnych δdχ/δVP w żądanych zakresach prędkości VP. Dla przyjętej w systemie pomiarowym
konwencji znaków oznacza to, że do osiągnięcia prędkości lotu większej od prędkości wywa-
żenia konieczny jest ruch sterownicy sterowania podłużnego do przodu (od siebie) i odwrot-
nie. Zgodnie z Jar-29 wykazanie powyższego zachowania badanego śmigłowca dowodzi jego
stateczności statycznej podłużnej.

rys. 4. Zależność kąta pochylenia tarczy sterującej χ i wychylenia drążka sterowego dχ

od przyrządowej prędkości lotu VP dla wznoszenia

rys. 5. Zależność kąta pochylenia tarczy sterującej χ i wychylenia drążka sterowego dχ

od przyrządowej prędkości lotu VP dla przelotu
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3.2. Stateczność statyczna kierunkowa
Badania stateczności statycznej kierunkowej śmigłowca przeprowadzono na kilku wysoko-

ściach Hb dla stanów:
• wznoszenia z prędkością lotu VP odpowiadającą prędkości najlepszego wznoszenia VY i z uży-

ciem mocy maksymalnej ciągłej;
• przelotu dla prędkości 0,9VH (VH – prędkość maksymalna na mocy maksymalnej ciągłej);
• autorotacji dla prędkości lotu równej VY i w warunkach autorotacji umownej (DrP w poło-

żeniu „mgz”);
• opadania silnikowego dla prędkości lotu 0,8VH, prędkości pionowej opadania równej – 1000 ft/min.

Próby badawcze polegały na realizacji serii, dla danej wysokości i masy, lotów ustalonych ze
zmieniającymi się w każdej próbie co ~5o wartościami kątów ślizgu β aż do wielkości ślizgów
odpowiadającym wychyleniom kulki zakrętomierza w prawo lub w lewo o jedną średnicę.

Przykładowe rezultaty badań dla przelotu śmigłowca Mi-17-1V na Hb = 500 m zaprezento-
wano na rys. 6. Dane uzyskane z prób oznaczono na rysunku symbolami, linia ciągła to krzywa
równowagi kierunkowej śmigłowca φSO = f(β), zaś linia przerywana przedstawia zależność wy-
chylenia lewego pedału XPED od kąta ślizgu. Dodajmy, że dodatnie wartości kątów β odpowia-
dają kierunkowi napływu strug powietrza z lewej strony śmigłowca, natomiast dodatnie
wartości XPED odpowiadają wychyleniu lewego pedału sterownicy kierunkowej do przodu.

Na podstawie przedstawionych przebiegów, do uzyskania lewego ślizgu konieczne jest wy-
chylenie prawego pedału do przodu i odwrotnie oraz że wychyleniom pedału towarzyszy prak-
tycznie równomierny przyrost kąta ślizgu śmigłowca. Na mocy wymagań Jar-29 powyższe
zachowanie dowodzi stateczności statycznej kierunkowej badanego śmigłowca.

rys. 6. Zależności kąta skoku śmigła ogonowego φSO i wychylenia pedałów XPED

od kąta ślizgu β śmigłowca w przelocie

3.3. Sterowność i manewrowość
Badania w zakresie sterowności i manewrowości zgodnie z wymaganiami przepisów Jar-29,

dla wszystkich przewidywanych w eksploatacji badanego śmigłowca stanów lotu obejmowały:
• zakręty z przechyleniami do ±30o w locie poziomymi oraz do ±20o na wznoszeniu i w auto-

rotacji dla różnych prędkości i wysokości lotu;

252 MIroSłaW NoWakoWSkI



• przemieszczenia wzdłużne i boczne śmigłowca w zakresie dopuszczalnych prędkości lotu
na wysokościach geometrycznych H = 1,5 m (z wpływem ziemi), H = 8 m (z częściowym wpły-
wem ziemi) i H = 15 m (bez wpływ ziemi);

• starty i lądowania z różnymi masami i położeniami środka masy xSM oraz z różnymi kierun-
kami i prędkościami wiatru;

• stany wprowadzenia śmigłowca do lotu autorotacyjnego oraz wyprowadzenia;
• loty manewrowe.

Przykładowe wyniki badań dotyczące sterowności w zakrętach przedstawiono w postaci
przebiegów kąta przechylenia tarczy sterującej η i skoku śmigła ogonowego φSO w funkcji prze-
chylenia � śmigłowca dla zakrętów w locie poziomym na wysokości Hb = 3000 m na rys. 7 i 8.
Symbole na wykresach stanowią dane z prób, natomiast linie obrazują wyaproksymowane prze-
biegi sterowań dla poszczególnych prędkości.

rys. 7. Zależności kąta przechylenia tarczy sterującej η od kąta przechylenia � śmigłowca
dla różnych prędkości lotu VP podczas zakrętów w locie poziomym

rys. 8. Zależności kąta skoku śmigła ogonowego φSO od kąta przechylenia � śmigłowca
dla różnych prędkości lotu VP podczas zakrętów w locie poziomym
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Z kolei wybrane rezultaty badań dotyczące sterowności w lotach przy ziemi przedstawiono
w postaci przebiegów kąta pochylenia tarczy sterującej χ i skoku śmigła ogonowego φSO w funk-
cji prędkości lotu śmigłowca VGPS (wg GPS) dla przemieszczeń przód-tył oraz w postaci prze-
biegów kąta przechylenia tarczy η i skoku φSO dla przemieszczeń lewo-prawo odpowiednio na
rys. 9÷12. analogicznie jak wyżej symbole na wykresach stanowią dane z prób, natomiast linie
ilustrują wyaproksymowane przebiegi sterowań dla poszczególnych wysokości badawczych.

rys. 9. Zależności kąta pochylenia χ tarczy sterującej od prędkości lotu śmigłowca VGPS

podczas przemieszczeń przód-tył

rys. 10. Zależności kąta skoku śmigła ogonowego φSO od prędkości lotu śmigłowca VGPS

podczas przemieszczeń przód-tył
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rys. 11. Zależności kąta przechylenia η tarczy sterującej od prędkości lotu śmigłowca VGPS

podczas przemieszczeń lewo-prawo

rys. 12. Zależności kąta skoku śmigła ogonowego φSO od prędkości lotu śmigłowca VGPS

podczas przemieszczeń lewo-prawo

Podsumowując wyniki badań w zakresie sterowności, na podstawie wykonanych prób ba-
dawczych ustalono, że we wszystkich przewidywanych eksploatacyjnie stanach lotu, nawet
w przypadku najbardziej niekorzystnych dla danego manewru położeń środka masy i warun-
ków otoczenia (prędkość i kierunek wiatru, turbulencja itp.), badany śmigłowiec dysponuje
wystarczającymi zapasami sterowania.

Ponadto potwierdzono, że manewrowanie badanym śmigłowcem w zakresie przewidzia-
nych eksploatacyjnie stanów lotu nie stwarza istotnych trudności absorbujących nadmiernie
uwagi pilota, nie wymaga ponadprzeciętnych umiejętności pilotowania i w efekcie zapewnia od-
powiednie zapasy bezpieczeństwa i własności manewrowe.
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4. PoDSUMoWaNIE

W rezultacie przeprowadzonych badań w locie wyznaczono poprawione (wynikające
z wpływu doposażenia) charakterystyki osiągowe i własności lotne badanego śmigłowca
wymagane przez przyszłego użytkownika.
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FLighT TESTS OF hELiCOPTER mi-17-1V

Abstract

In-flight tests and measurements are usually performed for newly built or modernised aircraft

utilised by the Polish Armed Forces. In the course of the in-flight tests the airborne equipment is

investigated also.

New aeronautical designs are flight tested prior to their being introduced into production and then

service. The testing work has been aimed at defining technical requirements and characteristics

of aeronautical systems. What ITWL has been engaged in are both functional testing

of devices/systems built in helicopters and tests intended to determine flying qualities

and performance thereof. Numerous test flights have been flown in compliance with a newly

developed methodology, with account taken of the Joint Airworthiness Requirements – JAR 29 – Large

Rotorcraft. Helicopter flight data and control parameters have been recorded in the course

of experimental test flights by means of the measuring and recording apparatus. The post-flight

analyses of the recorded data have allowed then to assess longitudinal static stability and directional

stability, dynamic stability, manoeuvrability and agility, and performance of modernised

helicopter. The paper has been intended to discuss some selected flight tests of the upgraded

Mi-17-IV helicopter with a brief account of specifications.
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Streszczenie
W pracy została przedstawiona modyfikacja konstrukcji i sposobu działania śmigła pchającego.

Koncepcja nowego rodzaju śmigła została poparta wstępnymi obliczeniami momentów
powstających na śmigle, wywołujących zmianę kierunku lotu wiatrakowca, oraz analizą opływu
w obszarze śmigła. Projekt koncepcyjny opiera się o istniejące rozwiązania stosowane na
śmigłowcach. Do rozwiązań tych można zaliczyć: sterowania kątem nastawienia łopat za pomocą
popychaczy przechodzących przez wał śmigła (Enstrom F-28 [2]), oraz mocowaniem śmigła na
nieruchomej tulei wzmacniającej wał śmigła (AH-64 Apache [4]).

1. WPRoWaDzeNIe

Rozwiązania konstrukcyjne współczesnych wiatrakowców zmierzają do opanowania fazy
pionowego wyskoku i pionowego lądowania, a więc też jak największego zmagazynowania
energii na wirniku podczas prerotacji. W wymienionych przypadkach lotnych nie można liczyć
na sterowność od stateczników mimo ich położenia w strumieniu zaśmigłowym i występują
trudności z zachowaniem pełnej aktywnej kontroli w zakresie odchylania i pochylania. Podob-
nie występuje trudność z możliwością aktywnego zareagowania w locie w trudnych warun-
kach (noc, turbulencja , szybkie manewry), kiedy zaczyna się napływ z góry na wirnik
i następuje konieczność szybkiego zadarcia aby utrzymać lot autorotacyjny. Moment zadziera-
nia kadłuba powstający na śmigle może szybciej i sprawniej uratować wiatrakowiec niż do-
danie „gazu”. Śmigło o zmiennym skoku cyklicznym wyeliminuje problem utrudnionej
manewrowości przy małych prędkościach postępowych. Takie rozwiązanie ułatwi wymijanie
przeszkód na niskich wysokościach, ułatwi start i lądowanie a wprowadzony moment
zadzierający nie będzie wymuszał umieszczenia osi obrotu śmigła poniżej środka ciężkości
wiatrakowca. zastosowanie śmigła o skoku cyklicznym wprowadzi moment dociskający pod-
czas rozkręcania wirnika na śliskiej powierzchni, oraz może umożliwić start pionowy przy
równoważeniu momentu reakcyjnego wirnika i przy zerowej sile ciągu śmigła. Nowe
rozwiązanie zmniejszy także udział powierzchni sterowych w sterowaniu kierunkiem lotu, co
pozwoli zmniejszyć wymiary powierzchni sterowych. W porównaniu do tradycyjnego śmigła
pchającego nowe rozwiązanie konstrukcyjne ze względu na zmianę sposobu działania śmigła



musi uwzględnić: modyfikację konstrukcji piasty śmigła i mocowania do kadłuba, zmianę
sterowania kątem nastawienia łopat, określenie współdziałania zmodyfikowanego śmigła
z wiatrakowcem.

2. aNaLIzY oBLICzeNIoWe

ocena skuteczności nowego rozwiązani musi być poparta obliczeniami możliwego do uzyska-
nia momentu sterującego wytwarzanego na śmigle. Przy zestawieniu danych wejściowych do
modelu obliczeniowego zostały wykorzystane dane masowe, sztywnościowe i aerodynamiczne
śmigła ogonowego śmigłowca SW-4. Najpierw jednak niektóre wartości zostały odpowiednio
przekształcone, dostosowując tym samym model do programów obliczeniowych. obliczenia
częstości drgań własnych łopat zostały oparte o metodę macierzową, natomiast obliczenia
obciążeń łopat zostały przeprowadzone na podstawie metody Galerkina. Modyfikacja nie-
których parametrów łopaty dostosuje także śmigło do nowego przeznaczenia.

zestawienie danych wejściowych do programów obliczeniowych obejmuje wydłużenie
ramienia łopaty, co zwiększy zdolność wytwarzania momentu sterowania kierunkowego,
umożliwi wprowadzenie elementu sprężystego w ramieniu łopaty, realizującego funkcję
przegubu pionowego i poziomego, oraz umożliwi zamocowania popychaczy przy większej ilości
łopat na potrzeby projektu koncepcyjnego. Ramię łopaty zostało wydłużone tak aby średnica
śmigła osiągnęła 1,75 m jak przy większości śmigieł stosowanych na wiatrakowcach. Ponadto
sporządzenie danych obejmuje: wprowadzenie przegubu pionowego oraz poziomego do
ramienia łopaty, zwiększenie sztywności przegubów i utwierdzenie huśtawkowego zamoco-
wania łopaty do wału. Jako warunek ustalenia odpowiedniej sztywności śmigła założono
położenie ekwiwalentnego przegubu poziomego w odległości około 40% długości łopaty od
osi obrotu. Warunek ten jest spełniony w przypadku bezprzegubowych wirników aBC, które
z racji charakteru swojej pracy odznaczają się wysoką sztywnością. zwiększenie sztywności
wymusiło także dobór odpowiedniej prędkości kątowej 228 rad/s, tak aby częstość drgań
własnych łopaty w płaszczyźnie ciągu była zbliżone do częstości drgań łopat bezprzegubowych
wirników nośnych aBC, wynoszącej ok. 1,4 1/s. Wprowadzenie wszystkich trzech przegubów
zostało dokonane na potrzeby programów obliczeniowych, a zwiększenie sztywności realizuje
warunek śmigła bezprzegubowego. Warunek na sztywność śmigła można zapisać wzorem (1.1):

, (1.1)

gdzie:
R – promień łopaty,
l0 – położenie ekwiwalentnego przegubu w płaszczyźnie ciągu.

Dla R = 0,875 m otrzymuje się l0 = 0,35 m.
Przy obliczaniu pierwszej częstości wahań łopaty w płaszczyźnie ciągu ω1, zastępując wirnik

przegubowy o sztywnych łopatach podobnym dynamicznie wirnikiem bezprzegubowym
o łopatach elastycznych jak na rysunku 1.1, można posłużyć się zależnością (1.2):

. (1.2)

Po podstawieniu dla: R = 0,875 m, l0 = 0,35 m, Ω = 228 rad/s otrzymuje się ω1 = 1,41 1/s.
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Rys. 1.1. Schemat deformacji łopaty w pierwszym uproszczeniu, kH – sztywność
w przegubie poziomym

zakładając że po niezbędnych modyfikacjach dane masowe i aerodynamiczne segmentów
łopat nie zmieniają swoich wartości, uzyskana została pierwsza częstość drgań giętnych
w płaszczyźnie ciągu wynosząca 1,40 1/s. Jest to zadawalający wynik. Warunek sztywności
śmigła bezprzegubowego dla płaszczyzny ciągu został więc spełniony.

Wskaźnikiem jakości przy doborze śmigła jest możliwość wytworzenia jak największego mo-
mentu sterowania kierunkowego, oraz jak najmniejsze zapotrzebowanie na moc w locie
postępowym. odpowiedni dobór parametrów pod względem wystarczającej wartości momentu
sterowania, a także pod względem zadawalających osiągów i sprawności podczas lotu
postępowego wymagać będzie pogodzenia dwóch rozpatrywanych przypadków.

W pierwszym przypadku przy locie z małą prędkością, gdy wpływ usterzenia na kierunek
lotu jest niewielki, liczy się jak największy moment sterowania kierunkowego, pobór mocy
będzie miał drugorzędne znaczenie, z racji małego ciągu śmigła w tym stanie lotu. Drugi przy-
padek to lot z prędkością postępową, gdy wpływ usterzenia jest duży, a główne znaczenie
odgrywa osiągnięcie wymaganej prędkości maksymalnej, oraz przelotowej, przez wiatrakowiec
przy jak najmniejszym zapotrzebowaniu śmigła na moc. Poniżej (tab. 1.1) przedstawiono
wyniki analizy wytworzenia momentu sterowania na rozpatrywanym śmigle w zależności od
liczby łopat i wychylenia tarczy sterującej Θx. Wszystkie obliczenia zostały przeprowadzone
dla wysokości 0 m.

Tabela 1.1. Właściwości śmigła w zawisie, w zależności od kąta pochylenia tarczy
sterującej, oraz ilości łopat

N – moc pobierana przez śmigło,
M – wytwarzany moment sterowania kierunkowego.
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W celu zbadania maksymalnej wartości momentu sterowania kierunkowego jaką może
osiągnąć śmigło, co jest głównym kryterium jakości przy jego doborze, do dalszych obliczeń
(rys.1.2, 1.3, 1.4) został wybrany wariant 8-łopatowy.

Rys. 1.2. Moment sterowania kierunkowego w zależności od długości cięciwy łopaty,
przy zmianie cięciwy na całej długości łopaty modelu śmigła

Rys. 1.3. Wpływ skręcenia geometrycznego łopaty na wartość momentu
sterowania kierunkowego modelu śmigła dla cięciwy 18 cm

Rys. 1.4. Wykres mocy pobieranej przez model śmigła w zależności od prędkości przepływu przez
tarczę śmigła w locie poziomym
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z analiz wynika, że dla skręcenia geometrycznego łopaty 0-20° przy locie poziomym
z prędkością V = 70 m/s różnica w zapotrzebowaniu na moc w porównaniu z łopatami prostymi
wynosi 45 kW (rys. 1.4). Natomiast spadek momentu sterowania kierunkowego dla Θx = 7°
w porównaniu z łopatami prostymi wynosi 139 Nm (rys. 1.3). zysk momentu z zastosowania
prostych łopat w odniesieniu do całkowitego momentu sterowania wytwarzanego przez śmigło
jest niewielki, w porównaniu do zysku mocy, jeśli przykładowo zostanie zastosowany silnik
o mocy 200 kW. Racjonalne więc jest zwiększenie sprawności przy dużych prędkościach lotu,
kosztem niewielkiego spadku momentu sterowania kierunkowego.

Posługując się podobnymi wykresami można dojść do optymalnego ustalenia parametrów
śmigła pod względem wytwarzania momentu sterowania kierunkowego przy małych
prędkościach lotu, jak i pod względem uzyskania wysokiej sprawności przy dużych prędkościach
lotu na dowolnej wysokości. Przy ustalaniu pułapu operacyjnego dane dotyczące wytwarzanego
momentu sterowania kierunkowego w zależności od wysokości lotu, zestawione z danymi mo-
mentów bezwładności wiatrakowca względem osi x, y, z pozwolą na ustalenie maksymalnej
wysokości przy której śmigło będzie miało wpływ na sterowanie kierunkiem lotu.

uzyskane momenty dla całego zakresu obliczeń z dużym zapasem wystarczą na sterowanie wia-
trakowcem. Dla przykładowego śmigłowca o mocy przenoszonej na wirnik nośny 150 kW, prędkości
kątowej wirnika 57 rad/s, do zrównoważenia momentu reakcyjnego z zapasem 50% na
manewrowość śmigło musiałoby wytwarzać moment 4000 Nm. Wartość ta jest znacznie większa
niż wynika to z obliczeń dla przyjętego modelu. Dla śmigłowca klasy SW-4 (1800 kg) przy
zastąpieniu belki ogonowej śmigłem o zmiennym skoku okresowym w układzie pchającym przyjęty
model śmigła nie zapewnia skutecznego sterowania [3]. Natomiast dla porównania – zapotrze-
bowanie na moment przy prerotacji dla wiatrakowca I-28 po rozkręceniu wirnika do prędkości
72 rad/s moc przenoszona na wirnik wynosi 64671 W, co daje 900Nm momentu reakcyjnego.

aby sprawdzić stateczność ruchu łopat śmigła o skoku zmiennym okresowo prześledzone
zostały maksymalne ich odkształcenia dla wychyleń i odchyleń, oraz przekręceń przy wychyle-
nia tarczy sterującej Θx = 7°. Sprzężenia drgań łopaty wywołują jej deformację w dwóch
prostopadłych płaszczyznach, oraz jej skręcenie. analizy nie wykazały niestateczności ruchu,
ani przekroczenia odkształceń, które mogłyby spowodować zniszczenie łopaty.

3. aNaLIza oPłYWu

Następnym krokiem badania wyprowadzonego modelu śmigła jest analiza opływu. Wstępna
analiza opływu przy asymetrycznym obciążeniu tarczy śmigła wykazała jak zaburzenia przy
skokowo zmiennym ciśnieniu symulującym zmianę skoku okresowego wpłynęły na zdolność
do wytworzenia momentu sterującego kierunkiem lotu wiatrakowca. zbadane zostały przy-
padki opływu w układzie dwuwymiarowym dla przykładowego modelu śmigła o średnicy
3,75 m (rys. 1.5), oraz trójwymiarowym dla badanego modelu śmigła o średnicy 1,75 m przy ze-
rowym ciągu, dla Θx = 7° (rys. 1.6, 1.7, 1.8). Do symulacji wykorzystany został program Fluent [6].

Jak wynika z rysunków w przypadku 2D (rys. 1.5) nie jest możliwe uzyskanie spodziewanego
momentu sterującego, ponieważ obszar indukowany kształtuje się w postaci pierścienia. Przy
takim opływie powietrze spływające z jednej łopaty zostaje zassane przez łopatę do niej
symetryczną względem środka obrotu, o przeciwnym kącie nastawienia. zwiększenie skoku
ciśnienia spowoduje tylko przyspieszenie przepływu w utworzonym pierścieniu, sterowanie
momentem jest więc niemożliwe. W przypadku 3D (rys. 1.6) utworzył się przepływ w kierunku
osi obrotu śmigła, a powietrze zostaje zasysane z całej przestrzeni wokół niego. ukształtowane
oddzielne strugi dają możliwość wytworzenia momentu przy zerowym ciągu, oraz możliwość
sterowania nim.
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Rys. 1.5. Mapa prędkości opływu w układzie 2D

Rys. 1.6. Mapa konturowa prędkości opływu modelu w układzie 3D

Rys. 1.7. Wykres wypadkowej prędkości opływu dla przypadku 3D
w zależności od promienia wirnika
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Rys. 1.8. Rozkład prędkości indukowanej wzdłuż promienia łopaty
dla badanego modelu śmigła

4. RozWIązaNIe koNSTRukCYJNe ŚMIGła

Rozpatrując przykładowe rozwiązanie konstrukcyjne śmigła o zmiennym skoku okresowym
dokonane zostały założenia obejmujące: dobór parametrów śmigła, sposób sterowania sko-
kiem okresowym, opracowanie oddzielnego układu przenoszącego moment obrotowy z wału
silnika na wał śmigła. ze względu na dodatkowe naprężenia gnące w wale śmigła wywołane
przez sterowanie cykliczne, należy przeanalizować możliwości odciążenia wału stosując
następujące rozwiązania: osadzając śmigło na osobnym wale wykorzystując przekładnie
pasową, łożyskując piastę śmigła na tulei wzmacniającej. Jeśli moment wytwarzany przez
sterowanie cykliczne jest mniejszy od momentu giroskopowego podczas przewidzianych
manewrów, piasta śmigła może być umieszczona na wale silnika. Wtedy obciążenia przeno-
szone na łożyska wału korbowego wywołane skokiem cyklicznym nie są większe od tych
wywołanych momentem giroskopowym. Cały agregat posiada także węzły mocowania do
kadłuba, przenoszące obciążenia z piasty śmigła na konstrukcję wiatrakowca. Przekładnia pa-
sowa powinna być wyposażona w napinacz który będzie umożliwiał prerotację wirnika. Sposób
mocowania śmigła do kadłuba oraz sterowania kątem nastawienia łopat musi mieć rozwiązanie
kompaktowe, umożliwiające zastosowanie do lekkich statków powietrznych, jakimi są wia-
trakowce. Tarcza sterująca nie powinna generować dodatkowych oporów przy napływie powie-
trza na śmigło, a przejście linii kadłuba w owiewkę osłaniającą wał śmigła powinno być w miarę
płynne. Warto także rozpatrzyć możliwość zastosowania całego agregatu mocującego śmigło
pchające do wykorzystania jako mocowanie śmigła ciągnącego w zależności od kon-
strukcji kadłuba.

z racji przeprowadzonej analizy wartości momentów sterowania, można założyć opty-
malne osiągi dla śmigła 8-łopatowego, o skręceniu geometrycznym 0-20° i cięciwie 18 cm.
Na wysokości h = 0 km śmigło pozwoli na osiągnięcie prędkości lotu 60 m/s dla wiatrakowca
o oporze Scx = 0,45 (ciąg ok. 1000 N). układ sterowania musi zapewniać zwiększenia kąta
nastawienia łopaty do ok. 25°, jednocześnie przy wychyleniu tarczy sterującej Θx = 5°. Moc
przenoszona na śmigło nie będzie przekraczała 150 kW. Prędkość kątowa 228 rad/s, oraz
średnica śmigła 1,75 m, pozostają zgodnie z wypracowanym wcześniej modelem.

Projekt koncepcji modułu śmigła został przedstawiony na rysunku 1.11. W górnej płycie
głowicy (rys. 1.10) znajduje się wielowypust dzięki któremu moment skręcający przekazywany
jest z wału śmigła na piastę. Płyta górna dokręcona jest do głowicy 8 śrubami, na których zgod-
nie z rysunkiem (1.12) także zamontowane są wsporniki (4) pod dźwignie pośredniczące.
Wsporniki są też dociskane do górnej płyty za pomocą nakrętki (3) nakręcanej na wał śmigła.
Piasta osadzona jest na tulei wzmacniającej, na dwóch łożyskach stożkowych (1). Na łożysko
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stożkowe znajdujące się na tulei wzmacniającej pod płytą górną głowicy nakręcona jest
nakrętka (2), która dociska łożyska do stopnia oporowego tulei, zabezpieczając piastę przed
wysunięciem się. Wał śmigła ułożyskowany jest w krzyżaku. Położenie wału względem tulei
wzmacniającej przedstawione jest na rysunku 1.9.

Rys. 1.9. Moduł śmigła przed nałożeniem piasty.
1 – wał śmigła, 2 – tuleja wzmacniająca, 3 – krzyżak

Rys. 1.10. Górna płyta głowicy śmigła

Rys 1.11. Projekt koncepcyjny modułu śmigła.
1 – piasta śmigła, 2 – punkt mocowania śmigła do kadłuba,

3 – łopata, 4 – tarcza sterująca, 5 – koło pasowe
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Rys. 1.12. Moduł śmigła w widoku bez głowicy i płyty górnej.
1 – łożyska stożkowe, 2 – nakrętka na tuleję wzmacniającą,

3 – nakrętka na wał śmigła, 4 – wspornik pod dźwignię pośredniczącą

Sterowanie zmianą kąta nastawienia łopat musi cechować się niezależnością kinematyczną
ruchu tarczy sterującej w obu płaszczyznach dla skoku okresowego oraz ruchu tarczy wzdłuż
osi wału dla skoku ogólnego. W zaprezentowanym rozwiązaniu została zastosowana tarcza
sterująca typu pierścieniowego, umieszczona przed wałem śmigła (rys. 1.13). zmianę skoku
ogólnego umożliwia ruch wzdłużny obręczy z uchwytem na mocowanie ciągu sterowania (2)
w układzie nie wirującym. zmiana skoku okresowego odbywa się przez wychylenie trzpienia
(3) w dwóch prostopadłych płaszczyznach, ułożyskowanego w tarczy sterującej (1). koło pa-
sowe (4) nasunięte jest na wielowypust wału śmigła, oraz dociśnięte tuleją z zewnętrzną
powierzchnią ślizgową (5). Tuleja dociśnięta jest nakrętką z otworami na popychacze (6), które
przechodzą także przez wał śmigła. z racji małych rozmiarów elementów układu sterowania
niezbędne będzie szerokie wykorzystanie łożysk ślizgowych. Przekręcenia osiowe łopaty reali-
zuje torsjom elastomerowy, poprowadzony wewnątrz ramienia łopaty, oraz głowicy. łopata
(7) przymocowana jest trzema śrubami do tulei z wewnętrznymi powierzchniami ślizgowymi
(8) osadzonej na ramieniu piasty. Schemat kinematyczny układu przedstawia rysunek 1.15.
zmiana kąta nastawienia łopat jest realizowana w zakresie –15°, 20°. Tarcza sterująca zamo-
cowana została na przegubie Cardana do obręczy realizującej zmianę skoku ogólnego
z wewnętrzną powierzchnią ślizgową. Schemat tego zamocowania został przedstawiony na
rysunku 1.14.

Rys. 1.13. układ sterujący zmianą kąta nastawienia łopat.
1 – tarcza sterująca, 2 – obręcz z mocowaniem na popychacz sterujący skokiem ogólnym,

3 – trzpień z mocowaniem na popychacze sterujące skokiem okresowym,
4 – koło przekładni pasowej, 5 – tuleja pod wał śmigła, 6 – nakrętka,

7 – łopata, 8 – tuleja ramienia piasty
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Rys. 1.14. Schemat zamocowania tarczy sterującej

Rys. 1.15. Schemat kinematyczny sterowaniem zmianą kąta nastawienia łopat.
1 – tarcza sterująca, 2 – popychacz, 3 – dźwignia pośrednicząca, 4 – wspornik dźwigni

pośredniczącej, 5 – drążek pośredniczący, 6 – łopata, 7 – przegub realizujący
przemieszczenia kątowe, 8 – przegub realizujący przemieszczenia kątowe,

oraz wzdłużne (dla tarczy sterującej ±4 mm, dla dźwigni pośredniczącej –8, 1, 0 mm)

Pomimo wystarczającej wartości momentu sterowania kierunkowego wytwarzanego przez
śmigło dla wiatrakowców, warto przeanalizować możliwość zwiększenia tej wartości w przy-
padku próby zastosowania śmigła o zmiennym skoku okresowym do śmigłowców, zamiast
śmigła ogonowego. Wprowadzenie odpowiednich powierzchni nośnych w otoczeniu śmigła
mogłoby zwiększyć możliwość równoważenia momentu reakcyjnego w przypadku
śmigłowców.

koncepcja zastosowania dodatkowych powierzchni sterowych zakłada obudowanie śmigła
klatką składającą się z dwóch ośmiokątnych ram po obydwu stronach śmigła, oraz rur
mocujących ramy (rys. 1.16, 1.17). Na ramionach ramy umieszczone są 4 powierzchnie sterowe
na odległości ok. 0,7 długości promienia łopaty. Powierzchnie te będą miały za zadanie odchylać
strugi powstałe od sterowania skokiem okresowym w zawisie. Muszą więc one znaleźć się
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w najintensywniejszej strefie opływu w strugach zgodnie z rysunkiem 1.6, z tego względu
powinny być umieszczone jak najbliżej śmigła. Płaty symetryczne, wypukłe, zamocowane
zostały w połowie długości cięciwy, tak aby podczas lotu nie zostały wyrywane.

Rys. 1.16. klatka na śmigło z powierzchniami sterującymi

Rys. 1.17. usytuowanie śmigła względem powierzchni sterujących

Mała prędkość opływu płaszczyzn sterujących sprawia że nie mogą one efektywnie wspomóc
równoważenia momentu reakcyjnego w zawisie. Pomimo małej skuteczności w zawisie układ
sterowania płaszczyznami powinien być zastosowany ze względu na brak generowania
dodatkowych drgań podczas sterowania kierunkiem lotu przy prędkości postępowej
w odróżnieniu do śmigła, oraz ze względu na możliwość odciążenia śmigła podczas sterowania
kierunkiem lotu przy dużych prędkościach. Powierzchnie sterujące ułatwiłyby także w pewnym
stopniu prerotację.

5.PoDSuMoWaNIe

Wstępne analizy wykazały że istnieje możliwość wykorzystania śmigła o zmiennym skoku
okresowym w wiropłatach szczególnie w układach zespolonych. Dla wiatrakowców zapotrze-
bowanie na moment sterowania kierunkowego nie jest wielkie, nie ma więc konieczności
stosowania śmigła o bardzo dużej ilości łopat, co wiąże się z radykalnym zmniejszeniem masy.
Śmigło o zmiennym skoku okresowym mogłoby być zastosowane na ultralekkich śmigłowcach,
a pomimo mniejszej ich zwrotności w porównaniu do konwencjonalnego układu, rozwiązanie
takie posiadałoby szereg zalet skłaniających do dalszego rozwoju podobnych konstrukcji.
W publikacji została zaprezentowana koncepcja układu sterowania kątem nastawienia łopat na
zasadzie tarczy sterującej pierścieniowej, jednak na potrzeby wiatrakowców należałoby
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przeanalizować jeszcze inne lżejsze rozwiązania z mniejszą ilością części ruchomych np tarcza
sterująca typu „pająk” (śmigłowiec Lynx). aby w pełni wykorzystać charakter opływu w otocze-
niu śmigła można zastosować usterzenie płytowe po obu stronach śmigła. Przy wyborze
sposobu sterowania można wprowadzić układ zmniejszający udział zmiany skoku okresowego
śmigła w sterowaniu podczas wykonywania manewrów w zależności od prędkości lotu.
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PaWeł PaSzko

ANALYSiS OF AdAPTATiON PERiOdiC PiTCh PUShER
PROPELLER iN COmPOUNd ROTARY-WiNg AiRCRAFT

STRUCTURES LikE AUTOgYRO

Abstract
This work contains introduction of construction and functioning modification of pusher

propeller. New conception of propeller has been supported by initial calculations of steering
moment created on propeller, which influence flight direction of autogyro and also analysis
of flow in propeller field. Predesign is based on existing solutions applied to modern helicopters.
Applied solutions are as follows: steering of blade position by means of pushers, which are going
axially through the propeller shaft (Enstrom F-28), fixing propeller on the stiff sleeve strengthening
the propeller shaft (AH-64 Apache).

268 PaWeł PaSzko



PRACE iNSTYTUTU LOTNiCTWA ISSN 0509-6669
219, s. 269-279, Warszawa 2011

ANALiZA OBLiCZENiOWA WŁASNOŚCi AERODYNAMiCZNYCH
WiRNiKA NOŚNEGO WiATRAKOWCA W STANiE LOTU
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Streszczenie

W pracy przedstawiono wyniki symulacji komputerowych pracy wirnika nośnego wiatrakowca

w stanie poziomego lotu ustalonego w pełnym zakresie prędkości przelotowych bez wpływu ziemi.

W takich warunkach lotu swobodnie obracający się wirnik pracuje stale w stanie autorotacji. W wyniku

przeprowadzonych obliczeń wyznaczono charakterystyki aerodynamiczne oraz obciążenia i wa-

hania łopat wirnika. Omówiono metodykę obliczeń, przedstawiono przykładowe wizualizacje oraz

dokonano jakościowej oceny przepływu wokół łopat wirnika pod kątem występowania nieko-

rzystnych zjawisk aerodynamicznych.

SPIS OzNaczeń

V – prędkość lotu
M – liczba Macha
MDD – liczba Macha wzrostu oporu
MBUF – liczba Macha początku buffetu
Lift – siła nośna wirnika nośnego
Drag – siła oporu wirnika nośnego
Side Force – siła boczna wirnika nośnego
OMEGA – prędkość obrotowa wirnika nośnego
R – odległość od osi obrotu wirnika
TETA0 – skok ogólny łopat wirnika
ALFA – kąt natarcia wirnika
CL – współczynnik siły nośnej
Ψ – położenie kątowe łopaty w płaszczyźnie wirnika

1. WStĘP

Obiektem badań był dwułopatowy wirnik nośny wiatrakowca przedstawiony na rysunku 1.
Jest to klasyczny wirnik nośny wiatrakowca, który umożliwia jedynie start typu samolotowego

z rozbiegiem. konstrukcja głowicy nie pozwala na zmianę kąta skoku ogólnego łopat w czasie



pracy wirnika. łopata wirnika zbudowana została na bazie profilu Naca9H12MOD [1], [2] i ma
stały przekrój poprzeczny wzdłuż promienia. Wirnik jest zamocowany w głowicy wahliwie.

Rys. 1. Wirnik nośny wiatrakowca z głowicą

W czasie lotu wirnik wiatrakowca nie jest napędzany przez silnik i obraca się swobodnie na za-
sadzie zjawiska autorotacji pod wpływem przepływającego przez płaszczyznę wirnika powie-
trza. Wirnik obracając się wytwarza siłę ciągu. z punktu widzenia mechaniki lotu analizuje się
trzy składowe wektora siły ciągu:
• siłę nośną (Lift) – składową leżącą w płaszczyźnie pionowej i prostopadłą do kierunku lotu,
• siłę oporu (Drag) – składową w kierunku lotu,
• siłę boczną (Side Force) – składową prostopadłą do wektorów siły ciągu i siły nośnej.

Przy określonej prędkości lotu siła ciągu generowana przez wirnik zależy od:
• kąta natarcia wirnika (ALFA) – kąta pomiędzy kierunkiem lotu i płaszczyzną prostopadłą do

osi obrotu wirnika,
• skoku łopaty wirnika (TETA0),
• prędkości obrotowej wirnika (OMEGA).

Wartość skoku łopaty wirnika jest ustalona i nie może być zmieniana w czasie lotu. Prędkość
obrotowa wirnika jest wartością wynikową zależną od charakterystyk masowych, struktural-
nych, geometrycznych i aerodynamicznych wirnika. kąt natarcia wirnika może być zmieniany
w czasie lotu przez pilota. W ustalonych warunkach lotu poziomego pilot tak dobiera kąt na-
tarcia wirnika aby siła nośna generowana przez wirnik równoważyła ciężar wiatrakowca (przy
założeniu, że pozostałe komponenty wiatrakowca generują znikomą siłę nośną). Prędkość po-
zioma jest uzyskiwana dzięki sile ciągu śmigła, która musi równoważyć siły oporu wirnika oraz
pozostałych elementów wiatrakowca (kadłuba, usterzenia, podwozia, itp.).

celem pracy było wykonanie numerycznych symulacji lotu wirnika nośnego wiatrakowca
w szerokim zakresie prędkości przelotowych. Wykonane obliczenia miały dostarczyć informa-
cji w zakresie:
• spodziewanych wartości sił działających na swobodnie obracający się wirnik,
• doboru możliwie optymalnych parametrów pracy wirnika.

założono, że w ramach obliczeń będą poszukiwane parametry pracy wirnika zapewniające
równowagę sił pionowych: siły nośnej wirnika i ciężaru wiatrakowca. założono także zakres
prędkości przelotowych w granicach od 50 km/h do 280 km/h oraz dwa warianty kąta skoku
ogólnego łopat wirnika: 2 lub 4 stopnie.

Przyjęto, że dla warunków równowagi pionowej, wyznaczone zostaną w funkcji prędkości
lotu poziomego takie parametry jak:
• kąt natarcia wirnika,
• prędkość obrotowa wirnika,
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• siła ciągu wirnika,
• siła oporu wirnika,
• siła boczna wirnika,
• kąty wahań łopat wirnika,
• globalne obciążenia łopat wirnika.

2. MetODyka OblIczeń

W ramach pracy analizowany był przepływ wokół izolowanego wirnika wiatrakowca, bez
uwzględnienia kadłuba, usterzenia, śmigła, itp. Uproszczenie to wynikało z faktu, że na wcze-
snym etapie projektu geometria tych elementów oraz ich umiejscowienie względem wirnika nie
zostały jeszcze ostatecznie określone. Ponadto ze względu na specyfikę lotu wydaje się, że
wpływ tych elementów wiatrakowca na pracę wirnika jest niewielki. charakterystyki aerody-
namiczne wirnika pracującego w warunkach przelotowych wyznaczono za pomocą programu
Fluent [3] z modułem Virtual blade Model (VbM) [4]. Program Fluent umożliwia rozwiązanie
opisujących przepływ równań Naviera-Stokesa metodą objętości skończonych. Moduł VbM jest
przeznaczony do uproszczonego modelowania efektów przepływowych generowanych przez
obracające się układy powierzchni nośnych (wirniki, śmigła, itp.). W takim podejściu rzeczy-
wisty wirnik zastąpiony jest dyskiem – strefą komórek siatki obliczeniowej, w których umiesz-
czone są źródła pędu (rysunek 2).

Rys. 2. Wirnik rzeczywisty i jego wirtualny odpowiednik w postaci strefy
heksahedralnych komórek obliczeniowych

Natężenie tych źródeł wyznacza się w oparciu o teorię elementu łopaty, wykorzystując bazę
dwuwymiarowych charakterystyk aerodynamicznych profili łopat wirnika. Dla potrzeb reali-
zacji postawionych zadań oryginalny moduł VbM został rozbudowany, poprzez opracowanie
i implementację nowych procedur:
• wyznaczających kąty wahań łopat wirnika wahliwego,
• symulujących pracę wirnika w warunkach autorotacji,
• obliczających obciążenia łopat wirnika.

Wykorzystując opisane oprogramowanie, wykonano ciąg obliczeniowych symulacji
przepływu przez swobodnie obracający się wirnik dla różnych prędkości lotu. Obliczenia wyko-
nano przy założeniu, że łopaty wirnika są idealnie sztywne i nie odkształcają się pod wpływem
sił aerodynamicznych.

3. WyNIkI OblIczeń

W założonym zakresie prędkości przelotowych wykonano obliczenia dla prędkości lotu
wynoszących: 50, 75, 100, 125, 150, 180, 200, 240, 280 km/h dla dwóch przyjętych wartości
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skoku ogólnego łopat wirnika TETA0 wynoszących odpowiednio 2 i 4 stopnie. Dla tych wartości
poszukiwano takiego kąta natarcia wirnika ALFA aby uzyskać siłę ciągu wirnika nośnego (Lift)
równoważącą ciężar wiatrakowca.

3.1. Charakterystyki aerodynamiczne
Poniżej przedstawiono w formie wykresów uzyskane z obliczeń przebiegi zależności zmia-

ny kąta natarcia wirnika (ALFA) oraz prędkości obrotowej autorotacji (OMEGA) w funkcji
prędkości lotu (V) dla siły ciągu (Lift) równoważącej ciężar wiatrakowca.

Rys. 3. kąt natarcia wirnika (ALFA) w funkcji prędkości lotu dla dwóch wartości skoku
ogólnego łopat wirnika i dla stałej siły nośnej wirnika

Rys. 4. Prędkość obrotowa autorotacji (OMEGA) w funkcji prędkości lotu dla dwóch
wartości skoku ogólnego łopat wirnika i dla stałej siły nośnej wirnika
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Rys. 5. Siła oporu wirnika (Drag) w funkcji prędkości lotu dla dwóch wartości skoku
ogólnego łopat wirnika i dla stałej siły nośnej wirnika

Rys. 6. Doskonałość aerodynamiczna wirnika (Lift/Drag) w funkcji prędkości lotu
dla dwóch wartości skoku ogólnego łopat wirnika i dla stałej siły nośnej wirnika

W ramach obliczeń wykonano również wizualizacje przepływu przez wirnik. Przykłady
przedstawiono na rysunkach 7 i 8.

3.2. Obliczenia wahań łopat wirnika
zmodyfikowany na potrzeby realizacji pracy moduł VbM pozwala również na określenie

kątów wahań łopat wirnika wywołanych zmiennością sił aerodynamicznych i uwzględnienie
efektów wahań w modelu obliczeniowym wirnika. Prędkość lotu poziomego powoduje, że łopaty
obracającego się wirnika pracują w zmiennych warunkach. W przypadku łopaty nacierającej
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prędkość lotu dodaje się do prędkości stycznych profilu łopaty. Natomiast dla łopaty odcho-
dzącej prędkości te się odejmują. Powoduje to powstanie różnych sił aerodynamicznych dla po-
szczególnych położeń kątowych łopaty i wywołuje jej okresowe wahania. zjawisko to narasta
wraz z prędkością lotu. Wahania i odkształcenia łopat powodują, że rzeczywisty kąt pomiędzy
kierunkiem lotu a płaszczyzną wirowania wirnika (zdefiniowaną przez obwiednię końcówki
obracającej się łopaty) różni się od geometrycznego kąta natarcia wirnika (ALFA) ustawianego
przez pilota.

Rys. 7. Mapy barwne obrazujące rozkład bezwzględnych prędkości przepływu w pobliżu wirnika
nośnego dla dwóch różnych prędkości lotu i dwóch kątów natarcia wirnika przy tej samej

wartości kąta skoku ogólnego łopaty i siły nośnej

Rys. 8. Mapa barwna przedstawiająca rozkład ciśnienia statycznego w wybranym przekroju
poprzecznym płaszczyzny wirnika nośnego

3.3 Obciążenia łopat wirnika od sił aerodynamicznych
Na podstawie wyników obliczeń modułu VbM określono obciążenia od sił aerodynamicz-

nych na pojedynczej łopacie wirnika w punkcie mocowania łopaty. Schemat przyjętych ozna-
czeń przedstawiono na rysunku 10. Wyniki obliczeń umożliwiają ocenę obciążeń konstrukcji
wirnika, jakich można się spodziewać w trakcie eksploatacji budowanego wiatrakowca.

Na rysunkach 11-14 przedstawiono przykładowe przebiegi sił i momentów w punkcie mo-
cowania łopaty wirnika dla trzech prędkości lotu wiatrakowca V = 125, 150, 180 km/h.
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Rys. 9. Sekwencja rysunków obrazujących narastanie wahań łopat wirnika wraz ze zwiększaniem
prędkości lotu od 50 do 280 km/h przy zachowaniu stałej siły nośnej wirnika

Rys. 10. Schemat oznaczeń dla opisu sił i momentów aerodynamicznych w punkcie
mocowania łopaty wirnika
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Rys. 11. Przebieg siły L w punkcie mocowania łopaty w funkcji kąta obrotu łopaty ψ
dla trzech prędkości lotu

Rys. 12. Przebieg momentu gnącego Mx w punkcie mocowanie łopaty w funkcji kąta
obrotu łopaty ψ dla trzech prędkości lotu

Rys. 13. Przebieg momentu skręcającego My w punkcie mocowanie łopaty w funkcji kąta
obrotu łopaty ψ dla trzech prędkości lotu
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Rys. 14. Przebieg momentu Mz w punkcie mocowanie łopaty w funkcji kąta obrotu
łopaty ψ dla trzech prędkości lotu

3.4 Analiza przepływu na łopatach wirnika
Oprócz obciążeń aerodynamicznych, za pomocą modułu VbM wyznaczone zostały także

lokalne charakterystyki przepływu wokół profili – przekrojów łopat wirnika dla wszystkich
rozważanych konfiguracji lotu wiatrakowca. analizując te charakterystyki można dokonać
jakościowej oceny przepływu na łopatach. W szczególności dotyczy to oceny
prawdopodobieństwa pojawienia się zjawisk aerodynamicznych niebezpiecznych dla wirnika
nośnego. Na rysunku 15 przedstawiono przykładowy przebieg zmian lokalnej liczby Macha
(M) oraz lokalnego współczynnika siły nośnej profilu (CL) w wybranych przekrojach
zewnętrznej części łopaty wirnika (R/RMAX > 0,5) dla pełnego obrotu łopaty (0 ≤ ψ ≤ 360 deg).
Na rysunku rozkłady te tworzą rodzinę pętli i zostały one porównane z dwiema obwiedniami
wyznaczonymi dla profilu Naca-9-H12-MOD [1] (na bazie którego zbudowana jest łopata
wirnika):
• Obwiednia MDD = MDD(CL) określająca wartość liczby Macha wzrostu oporu w funkcji

współczynnika siły nośnej. Przekroczenie tej obwiedni przez lokalne rozkłady M i CL na
łopacie wirnika sygnalizuje o możliwości pojawienia się silnych efektów transonicznych ta-
kich jak fale uderzeniowe i wzrost oporu. Obwiednię MDD = MDD(CL) wyznaczono dla profilu
Naca-9-H12-MOD na drodze obliczeniowej, za pomocą programu H [5].
• Obwiednia MBUF = MBUF(CL) określająca dla danej wartości współczynnika siły nośnej profilu

(CL) liczbę Macha początku buffetu. buffet jest zjawiskiem aerodynamicznym polegającym
na intensywnych pulsacjach ciśnienia wywołanych zazwyczaj przez silne, niestacjonarne
oderwania przepływu. konsekwencją pojawienia się buffetu w przepływie może być
buffeting – silne drgania struktury opływanego obiektu wywołane pulsacją ciśnienia.
Obwiednia MBUF = MBUF(CL) nie może być przekroczona, dla żadnych warunków lotu wia-
trakowca ponieważ ewentualne wejście łopat wirnika w stan buffetingu zagrażałoby istotnie
bezpieczeństwu lotu. Wartości liczby Macha początku buffetu wyznaczono dla każdego pro-
filu na drodze obliczeniowej, za pomocą programu H [5] oraz w oparciu o raport [2]. Oparto
się przy tym na przedstawionej w pracy [6] zależności pomiędzy pojawieniem się silnego
oderwania za falą uderzeniową i wartością maksymalnej lokalnej liczby Macha przed falą.
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Rys. 15. Przykładowe rozkłady CL i M na zewnętrznej części łopat wirnika
z obwiednią liczby Macha początku buffetu dla prędkości lotu V = 150 km/h

4. WNIOSkI

zastosowana metoda obliczeniowa pozwoliła na stosunkowo szybkie wyznaczenie charak-
terystyk aerodynamicznych i obciążeniowych wirnika nośnego pracującego w stanie autoro-
tacji. Obliczenia wykonano dla idealnie sztywnych łopat wirnika nie uwzględniając ich
ewentualnych odkształceń aeroelastycznych. W kolejnym kroku badań wskazane byłoby
przeprowadzenie analizy potencjalnych odkształceń łopat w trakcie lotu wiatrakowca oraz
oszacowanie wpływu tych odkształceń na osiągi i obciążenia wirnika. Na podstawie uzyskanych
wyników przedstawiono zalecenia i ograniczenia eksploatacyjne dla wirnika nośnego. Jednym
z bardziej interesujących zagadnień poddanych analizie był wpływ kąta skoku ogólnego łopat
na pracę i osiągi wirnika. Obecnie najczęściej przyjmowana wartość kąta skoku ogólnego łopaty
w wirnikach wiatrakowców to 4 stopnie. W pracy zbadano, w celach porównawczych, również
własności wirnika dla kąta skoku ogólnego równego 2 stopnie. Wirnik ze zmniejszonym kątem
skoku ogólnego wykazał pewne zalety takie jak: większa dopuszczalna prędkość lotu, mniejsze
obciążenia łopat, mniejsze kąty wahań łopat oraz większa prędkość obrotowa wirnika
(korzystna ze względu na bezpieczeństwo lotu).
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COMPUTATiONAL ANALYSiS OF AERODYNAMiC
PERFORMANCE OF GYROPLANE MAiN ROTOR UNDER

CRUiSE FLiGHT CONDiTiONS (AUTOROTATiON)

Abstract

The paper presents the results of computer simulations of flight of gyroplane main rotor.

Considered flight conditions included the full range of flight speeds during a horizontal flight,

without taking into account the ground effect. Under such conditions, the freely rotating rotor

was moving continuously in the state of autorotation.

In the article there is shown the methodology of flight simulations as well as the examples

of computations and qualitative analyses of the flow around the main rotor of gyroplane.

The presented results of calculations include: aerodynamic characteristics, loads and angles

of flapping of rotor blades.
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ANALiZA WYBRANYCH STANÓW LOTU WiATRAKOWCA
W OPARCiU O OBLiCZENiOWE CHARAKTERYSTYKi

AERODYNAMiCZNE JEGO KOMPONENTÓW
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Instytut Lotnictwa

Streszczenie

W pracy przedstawiono wyniki prac badawczych dotyczących obliczeniowych analiz wybranych

stanów lotu wiatrakowca. Omówiono następujące zagadnienia:

• Wyznaczenie prędkości maksymalnej wiatrakowca w konfiguracji z wysuniętym i ze

schowanym podwoziem przednim.

• Wyznaczenie maksymalnych przeciążeń możliwych do uzyskania w trakcie kontrolowanego

lotu wiatrakowca.

• Ocena możliwości bezpiecznego wylądowania wiatrakowca w przypadku awarii śmigła

napędowego.

SPIS OzNaczeń

a – przyśpieszenie wiatrakowca
amax – maksymalne przyśpieszenie normalne wiatrakowca
FA – siła aerodynamicznej działającej na kadłub
g – przyśpieszenie ziemskie
H0 – początkowa wysokość lotu wiatrakowca
R – trajektoria wiatrakowca
TR – siły ciągu wirnika nośnego
TP – siły ciągu śmigła napędowego
V – wektor chwilowej prędkości lotu
v – moduł wektora prędkości lotu
v0 – prędkość początkowa w locie ślizgowym
ve – prędkości lotu w chwili zetknięcia się z ziemią
vHe – prędkości opadania w chwili zetknięcia się z ziemią
vmax – prędkość maksymalna
vmin – prędkość minimalna
W – siła ciężkości
xe – długości lotu ślizgowego
α – kąt natarcia



θ0 – kąt skoku łopat wirnika
φR – kąt pochylania wirnika
φA – kąt pochylenia kadłuba względem ziemi

1. WStĘP

W procesie projektowania nowego wiatrakowca konieczne było wykonanie szeregu analiz
dotyczących przewidywanego zachowania się budowanego statku powietrznego w różnych
stanach lotu. część z tych analiz wiązała się bezpośrednio z własnościami aerodynamicznymi
projektowanego wiatrakowca. W pracy zostanie przedstawiona metodyka i wyniki takich analiz
wykonane w oparciu o uproszczony model lotu statku powietrznego typu wiatrakowiec. Wszyst-
kie przedstawione analizy bazowały na wyznaczonych uprzednio na drodze obliczeniowej aero-
dynamicznych charakterystykach poszczególnych komponentów wiatrakowca.

2. MetOdyka OblIczeń

Generalnie, omówione w referacie obliczeniowe analizy lotu wiatrakowca zostały wykonane
za pomocą uproszczonej metodyki opartej na bilansie sił działających na wiatrakowiec, przed-
stawionych na rysunku 1.

rys. 1. układ sił działających na wiatrakowiec

Są to następujące siły:
• siła ciężkości (W),
• siła aerodynamiczna działającej na kadłub (FA),
• siła ciągu wirnika nośnego (TR),
• siła ciągu śmigła napędowego (TP).
do wyznaczenia tych sił wykorzystano dane masowe oraz charakterystyki aerodynamiczne
podstawowych komponentów wiatrakowca:
• kadłuba z usterzeniem, w konfiguracji z wysuniętym i ze schowanym podwoziem przednim,
• wirnika nośnego obracającego się w stanie autorotacji,
• śmigła napędowego.
charakterystyki aerodynamiczne tych komponentów zostały wyznaczone na drodze
obliczeniowej [3, 4], przy użyciu programu FlueNt [1]. W przypadku wirnika nośnego i śmigła
napędowego w obliczeniach wykorzystano dodatkowo moduł Virtual blade Model [2], który
na potrzeby symulacji pracy wirnika wiatrakowca, pracującego w stanie autorotacji został
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istotnie zmodyfikowany i rozbudowany. Stworzona na podstawie tych obliczeń baza danych
zawierała stabelaryzowane składowe wektora siły aerodynamicznej generowanej przez
poszczególne komponenty wiatrakowca w funkcji kąta natarcia i prędkości lotu. W celu wyko-
nania części analiz lotu wiatrakowca opracowano specjalny program obliczeniowy, którego
planszę roboczą pokazano na rysunku 2.

Wszystkie przedstawione w referacie symulacje wybranych stanów lotu wiatrakowca wyko-
nano analizując jedynie bilans sił działających na wiatrakowiec, pomijając bilans momentów sił.
to uproszczenie bazowało na fakcie, że wykonane analizy dotyczyły jedynie oszacowania po-
tencjalnych osiągów wiatrakowca a nie badania jego stateczności i sterowności. Podstawowym
równaniem, na bazie którego analizowano wybrane stany lotu wiatrakowca, było równanie za-
chowania pędu:

, (1)

gdzie:
V – wektor chwilowej prędkości lotu,
g – przyśpieszenie ziemskie.

rys. 2. Program do symulacji lądowania wiatrakowca w przypadku awarii śmigła napędowego

3. WyNIkI WykONaNych aNalIz

3.1. Prędkość maksymalna wiatrakowca
do wyznaczenia prędkości maksymalnej analizowano ustalony lot wiatrakowca, przy zało-

żeniu, że siła nośna wirnika nośnego równoważy przyjęty ciężar całego wiatrakowca. Poszu-
kiwano prędkości lotu, przy której całkowita siła oporu wiatrakowca i siła ciągu śmigła
zrównoważą się. W takim przypadku równanie zachowania pędu (1) wyrażono w postaci:

. (2)

W powyższym równaniu niewiadomymi były: prędkość maksymalna vmax oraz kąt pochylania
wirnika φR. Natomiast ustalonymi parametrami były: kąt natarcia α0 = 0° oraz kąt skoku łopat
wirnika θ0. Obliczenia przeprowadzono dla dwóch konfiguracji wiatrakowca: ze schowanym
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i z wysuniętym podwoziem oraz dla dwóch kątów skoku ogólnego łopat: θ0 = 2°, 4°. Prędkości
maksymalne (vmax) oszacowane dla rozpatrywanego, modelowego wiatrakowca wyniosły:
• dla wiatrakowca z wysuniętym podwoziem:

– vmax = 240 km/h dla θ0 = 2°,
– vmax = 243 km/h dla θ0 = 4°;

• dla wiatrakowca ze schowanym podwoziem:
– vmax = 265 km/h dla θ0 = 2°,
– vmax = 270 km/h dla θ0 = 4°.

3.2. Maksymalne przeciążenie wiatrakowca
dla rozpatrywanego, modelowego wiatrakowca dokonano uproszczonego oszacowania mak-

symalnych przeciążeń wiatrakowca osiągalnych w locie ustalonym. zastosowana metodyka ba-
zowała na założeniu, że dla danej prędkości lotu maksymalne przeciążenie może być uzyskane
gdy całkowity opór wiatrakowca jest niewiększy od maksymalnej dostępnej (dla danej pręd-
kości) siły ciągu śmigła.

W rozpatrywanym przypadku równanie zachowania pędu (1) w kierunku pionowym przed-
stawiono w postaci:

, (3)

zaś w kierunku poziomym w postaci:

. (4)

W takim przypadku, w zakresie prędkości lotu vmin ≤ v ≤ vmax należało wyznaczyć kąt pochyla-
nia wirnika φR, dla którego osiągane jest ekstremum (3) przy warunku (4). Wyniki rozwiązania
tak postawionego zagadnienia przedstawiono na rysunku 3.

rys. 3. Wartości wyznaczonych maksymalnych przyśpieszeń
w kierunku pionowym (amax) w funkcji prędkości lotu (v)

283aNalIza WybraNych StaNóW lOtu WIatrakOWca W OParcIu O OblIczeNIOWe...



bazując na tych wynikach ostatecznie wyznaczono wartości maksymalnych osiągalnych
przyśpieszeń w kierunku pionowym wynoszące odpowiednio:
• 2,0 g – dla wirnika z kątem skoku ogólnego łopat θ0 = 2°,
• 2,2 g – dla wirnika z kątem skoku ogólnego łopat θ0 = 4°.
W obu przypadkach największe przyśpieszenia uzyskano przy prędkości lotu wynoszącej około
150 km/h. Na podstawie analizy przepływu na łopatach wirnika nośnego stwierdzono także,
że istnieje znikome ryzyko, aby w stanach lotu, w których mogą być osiągnięte powyższe mak-
symalne przeciążenia, wystąpiło zjawisko buffetingu łopat.

3.3. Lądowanie wiatrakowca przy wyłączonym śmigle napędowym
analizowano lot ślizgowy modelowego wiatrakowca bez pracującego śmigła napędowego.

dzięki tym analizom możliwa była ocena zachowania się wiatrakowca w różnych awaryjnych
stanach lotu w zależności od warunków początkowych, w których mogłaby wystąpić awaria
zespołu napędowego śmigło-silnik. W trakcie analizowania takich przypadków starano się rów-
nież opracować wstępną strategię postępowania pilota, która pozwoliłaby mu na utrzymanie
pełnej kontroli nad lotem oraz bezpieczne lądowanie. W przypadku stanów awaryjnych lotu
wiatrakowca głównym celem jest niedopuszczenie do spadku prędkości obrotowej wirnika
nośnego i utrzymanie lotu postępowego z odpowiednim kątem napływu powietrza na wirnik
nośny. W trakcie rozpatrywanego lotu ślizgowego, na wiatrakowiec działają siły tak jak to po-
kazano na rysunku 4.

rys. 4. układ sił działających na wiatrakowiec w locie ślizgowym,
bez pracującego śmigła napędowego

lot ślizgowy wiatrakowca opisano następującymi równaniami:

równanie trajektorii:

. (5)

równanie zachowania pędu:

. (6)
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W powyższym układzie stałymi parametrami były:
φR – kąt pochylenia wirnika wzgl. kadłuba,
φA – kąt pochylenia kadłuba wzgl. ziemi,
θ0 = 2° – skok ogólny łopat wirnika.
układ równań (5) + (6) rozwiązywany był przy następujących warunkach początkowych:

. (7)

Na podstawie powyższych równań opracowano model matematyczny opisujący ruch wia-
trakowca w przypadku braku siły ciągu śmigła napędowego. W połączeniu z obliczonymi
charakterystykami aerodynamicznymi kadłuba wiatrakowca z usterzeniem i podwoziem oraz
charakterystykami aerodynamicznymi izolowanego wirnika nośnego model matematyczny
ruchu pozwala na wyznaczenie przybliżonych parametrów lotu ślizgowego takich jak: trajek-
toria lotu, prędkości lotu i opadania, kąty natarcia, prędkości obrotowe wirnika itp. Przy wyko-
rzystaniu opisanej metodyki analizowano szereg przypadków lądowania awaryjnego bez
pracującego napędu śmigłowego. Na rysunku 5 przedstawiono przykładowe wyniki symulacji
lądowania z wysokości 15 m przy prędkości lotu 60 km/h dla założonej masy wiatrakowca
modelowego wynoszącej 600 kg. rysunek przedstawia trajektorie lotu wiatrakowca, przy
założonym kącie pochylenia wirnika nośnego względem kadłuba wynoszącym 0° ,dla trzech
kątów pochylenia wiatrakowca względem ziemi: (a) φA = 0°, (b) φA = +6°, (c) φA = -12°. W przy-
padku (c) nastąpiło znaczne skrócenie dystansu lądowania  oraz znaczne zwiększenie prędkości
opadania w stosunku do przypadków (a) i (b). z punktu widzenia bezpieczeństwa lotu najko-
rzystniejszy okazał się przypadek (a).

rys. 5. trajektoria lotu wiatrakowca w czasie lądowania awaryjnego bez napędu śmigłowego
z wysokości 15 m przy początkowej prędkości lotu 60 km/h. kąt pochylenia kadłuba

względem ziemi: (a) φA = 0°, (b) φA = +6°, (c) φA = -12°
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Na rysunkach 6, 7, 8 przedstawiono charakterystyki obrazujące przebieg wybranych para-
metrów lotu w zależności od kąta pochylenia wiatrakowca w locie ślizgowym. W tym przy-
padku obliczenia były wykonywane dla następujących warunków:
• ciężar wiatrakowca |W| = 600 kG,
• wysokości początkowa H0 = 15 m,
• prędkość  początkowa v0 = 60 km/h,
• kąt pochylenia wirnika względem kadłuba (w locie ślizgowym) φR = 0°.
Wykresy przedstawiają dla zmieniającego się kąta pochylenia kadłuba względem ziemi (φA)
przebiegi następujących parametrów:
• długości lotu ślizgowego (xe) – rysunek 6,
• prędkości lotu w chwili zetknięcia się z ziemią (ve) – rysunek 7,
• prędkości opadania w chwili zetknięcia się z ziemią (vHe) – rysunek 8.

rys. 6. długość lotu ślizgowego w funkcji kąta pochylenia wiatrakowca.
H0 = 15 m, v0 = 60 km/h, |W| = 600 kG, φr = 0°

rys. 7. Prędkość lotu w chwili zetknięcia się z ziemią w funkcji kąta pochylenia wiatrakowca.
H0 = 15 m, v0 = 60 km/h, |W| = 600 kG, φR =0°
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rys. 8. Prędkość opadania w chwili zetknięcia się z ziemią w funkcji kąta pochylenia wiatrakowca.
H0 = 15 m, v0 = 60 km/h, |W| = 600 kG, φR = 0°

4. WNIOSkI

Przedstawiono przykłady zastosowania uproszczonej metodyki symulacji lotu wiropłata do
analiz wybranych stanów lotu wiatrakowca. Metodyka oparta jest na bilansie wszystkich pod-
stawowych sił działających na wiatrakowiec, do wyznaczenia których wykorzystano dane ma-
sowe oraz uzyskane na drodze obliczeniowej charakterystyki aerodynamiczne podstawowych
komponentów wiatrakowca.

zaprezentowane wyniki dotyczyły problemów obliczenia maksymalnych osiągalnych
prędkości lotu i przeciążeń wiatrakowca, a także oceny bezpieczeństwa wykonania awaryjnego
lądowania bez pracującego napędu śmigłowego. chociaż przeprowadzone analizy mają charak-
ter uproszczony, to jednak znalazły zastosowanie przy opracowywaniu i weryfikacji koncepcji
aerodynamicznej nowoprojektowanego wiatrakowca.
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ANALYSiS OF SELECTED STATES OF GYROPLANE
FLiGHT BASED ON COMPUTATiONAL AERODYNAMiC

CHARACTERiSTiCS OF iTS COMPONENTS

Abstract

The paper presents results of research work concerning computational analyses of selected

states of gyroplane flight. The following issues have been discussed:

• Evaluation of maximal speed of the gyroplane for both configurations: with and without

landing gear.

• Evaluation of the maximal normal overload, that is possible to obtain during the controlled

flight of the gyroplane.

• Analysis of the possibility of a safe landing in case of damage of gyroplane propeller.

All conducted analyses were based on the Equation of Conservation of Momentum of flying

gyroplane. Aerodynamic forces acting on gyroplane were evaluated using the data base

of aerodynamic characteristics of gyroplane components.
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Instytut Lotnictwa

Streszczenie
W pracy przedstawiono analizę numeryczną osiągów wirnika nośnego wiatrakowca przy-

stosowanego do wykonywania startu typu śmigłowcowego, bez rozbiegu. W czasie wykonywania
tego typu manewru wirnik jest rozpędzany przez silnik a następnie pracuje wykorzystując
zgromadzoną energie kinetyczną do momentu, w którym prędkość postępowa wiatrakowca
umożliwi pracę w autorotacji. Konstrukcja głowicy wirnika umożliwia szybką zmianę kąta skoku
ogólnego łopat w trakcie wykonywania startu. Przeprowadzone obliczenia pozwoliły na wy-
znaczenie charakterystyk aerodynamicznych napędzanego wirnika, określenie siły ciągu i za-
potrzebowania mocy, prędkości obrotowej oraz na ocenę jakościową przepływu wokół łopat.

SPIS OzNaczeń

P – moc napędu
T – siła ciągu wirnika
V – prędkość lotu
MT – moment obrotowy wirnika
My – moment sił aerodynamicznych względem osi przekręceń łopaty
M – liczba Macha
MDD – liczba Macha wzrostu oporu
MBUF – liczba Macha początku buffetu
OMEGA – prędkość obrotowa wirnika nośnego
TETA0 – skok ogólny łopat wirnika
CL – współczynnik siły nośnej

1. WStĘP

Podstawową różnicą między klasycznym wirnikiem wiatrakowca a wirnikiem
umożliwiającym pionowy start jest konstrukcja głowicy wirnika. Głowica musi umożliwiać
zmianę kąta skoku ogólnego łopat podobnie jak w wirnikach śmigłowców. cecha ta jest wyko-
rzystywana tylko w fazie startu. Potem wirnik pracuje ze stałym kątem skoku ogólnego łopat.
Przykładową konstrukcję takiej głowicy przedstawiono na rysunku 1 [1]. W wahliwej głowicy
zamontowane są dwie łopaty wirnika o stałym przekroju poprzecznym zbudowanym z profilu
Naca9H12MOD [1], [2].



W przypadku wiatrakowca „pionowy start” realizowany jest w dwóch etapach. W pierwszym
etapie następuje rozruch wirnika nośnego, napędzanego zazwyczaj za pomocą silnika
głównego. W tym stanie wiatrakowiec pozostaje na ziemi. Prędkość obrotowa wirnika osiąga
zazwyczaj poziom znacznie wyższy od nominalnej prędkości obrotowej w locie poziomym.
Jednocześnie skok ogólny łopat wirnika dobrany jest tak, aby generował on małą (lub zerową)
siłę ciągu, gwarantującą pozostanie wiatrakowca na ziemi. Wirnik nie może bowiem być
napędzany w zawisie nad ziemią wobec braku śmigła ogonowego przeciwdziałającego efek-
towi momentu obrotowego działającego na kadłub. Po rozkręceniu wirnika do wymaganej
prędkości obrotowej następuje odłączenie napędu zaś wirnik kręci się dzięki energii kinety-
cznej zgromadzonej w trakcie rozruchu. W tej fazie startu musi nastąpić szybkie przestawienie
skoku ogólnego łopat na kąt gwarantujący powstanie siły ciągu zdolnej podnieść wiatrakowiec
do góry. Jednocześnie dzięki sile ciągu pracującego śmigła, wiatrakowiec zaczyna się poruszać
także w kierunku poziomym. W efekcie wiatrakowiec wznosi się skośnie w stosunku do
powierzchni ziemi. taki stan lotu nazywamy „pionowym startem”. aby taki manewr mógł odbyć
się z powodzeniem, konieczne jest m.in. aby spadek prędkości obrotowej obracającego się swo-
bodnie wirnika był na tyle mały, aby dzięki generowanej przez wirnik sile ciągu możliwe było
utrzymanie wiatrakowca w powietrzu (najlepiej w fazie wznoszenia) do chwili, gdy dzięki
zwiększającej się prędkości postępowej wiatrakowca, wirnik zacznie się obracać z wymaganą
prędkością obrotową wykorzystując zjawisko autorotacji.

Rys. 1. Głowica wirnika nośnego wiatrakowca umożliwiająca zmianę skoku ogólnego łopat
w czasie pionowego startu

Na zachowanie się wiatrakowca w warunkach „pionowego startu” decydujący wpływ mają
takie czynniki jak:
• własności aerodynamiczne, strukturalne i masowe wirnika nośnego,
• odpowiedni dobór prędkości obrotowej wirnika w fazie rozruchu oraz zmian skoku ogól-

nego łopat wirnika w trakcie wykonywania „pionowego startu”,
• charakterystyki osiągowe śmigła,
• moc silnika napędzającego śmigło i wirnik nośny (w czasie rozruchu),
• charakterystyki masowe całego wiatrakowca,
• sterowność i stateczność wiatrakowca przy małych prędkościach lotu.

W pracy przedstawiono wyniki badań mających na celu analizę jednego z wyżej
wymienionych czynników – własności aerodynamicznych wirnika nośnego w warunkach pracy
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odpowiadających naziemnemu rozruchowi wirnika oraz początkowej fazie „pionowego startu”.
Badania dotyczyły oceny mocy niezbędnej do rozruchu wirnika dla różnych prędkości obro-
towych oraz spodziewanych wartości siły ciągu i konsumpcji mocy napędzanego wirnika. celem
badań było:
• określenie optymalnej prędkości obrotowej wirnika w fazie naziemnego rozruchu,
• analiza możliwości powstawania niekorzystnych zjawisk aerodynamicznych na łopatach

wirnika w trakcie „pionowego startu”,
• przygotowanie bazy danych aerodynamicznych niezbędnych do określenia strategii doboru

prędkości obrotowej i skoku ogólnego łopat wirnika optymalnych z punktu widzenia bez-
piecznego i zakończonego sukcesem „pionowego startu”.

2. MetODyka OBlIczeń

charakterystyki aerodynamiczne wirnika pracującego w początkowej fazie „pionowego
startu” wyznaczono na drodze numerycznej symulacji, którą wykonano za pomocą programu
fluent [2] z modułem Virtual Blade Model (VBM) [3]. Program fluent umożliwia rozwiązanie
opisujących przepływ równań Naviera-Stokesa metodą objętości skończonych. Moduł VBM
jest przeznaczony do uproszczonego modelowania efektów przepływowych wywoływanych
przez wirniki. Rzeczywisty wirnik zastąpiony zostaje strefą komórek siatki obliczeniowej,
w których umieszczone są źródła pędu. Natężenie tych źródeł wyznacza się w oparciu o teorię
elementu łopaty na podstawie dwuwymiarowych charakterystyk aerodynamicznych profili
łopat wirnika.

Rys. 2. Modelowanie przepływu przez wirnik za pomocą programu fluent z modułem VBM.
Rysunek przedstawia rozkład ciśnienia całkowitego w otoczeniu pracującego wirnika

3. WyNIkI OBlIczeń

analizowano przepływ wokół izolowanego wirnika wiatrakowca, znajdującego się
w odległości trzech metrów nad ziemią. Pominięto wpływ pozostałych elementów wiatrakowca
takich jak kadłub, usterzenie i podwozie. W obliczeniach wykorzystano zestaw danych aero-
dynamicznych profilu łopaty wiatrakowca (Naca9H12MOD) wyznaczonych dla przepływu
w pełni turbulentnego [4].
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3.1. Charakterystyki aerodynamiczne
Poniżej przedstawiono podstawowe charakterystyki aerodynamiczne opisujące osiągi

wirnika w warunkach początkowej fazy „pionowego startu” (wirnik napędzany, brak prędkości
postępowej). Są to odpowiednio:
• zależność mocy (P) niezbędnej do napędu wirnika od siły ciągu (T) (rysunek 3),
• zależność momentu obrotowego wirnika (MT) od siły ciągu (T) (rysunek 4),
• zależność siły ciągu (T) od skoku ogólnego łopat wirnika (TETA0) (rysunek 5),
• zależność momentu sił aerodynamicznych względem osi przekręceń łopaty (MY), dla poje-

dynczej łopaty (rysunek 6).
Przedstawiono również przykładowe wizualizacje przepływu wokół wirnika (rysunek 7).

Rys. 3. zależność mocy (P) niezbędnej do napędu wirnika od siły ciągu (T)
dla różnych prędkości obrotowych wirnika

Rys. 4. zależność momentu obrotowego wirnika (MT) od siły ciągu (T)
dla różnych prędkości obrotowych wirnika
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Rys. 5. zależność siły ciągu (T) od skoku ogólnego łopat wirnika (TETA0)
dla różnych prędkości obrotowych wirnika

Rys. 6. zależność momentu sił aerodynamicznych względem osi przekręceń łopaty (MY)
działającego na pojedynczą łopatę w funkcji skoku ogólnego łopat wirnika (TETA0)
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Rys. 7. Wizualizacja rozkładu prędkości indukowanej wokół wirnika dla stałej prędkości
obrotowej i trzech różnych wartości kąta skoku łopaty

3.2. Jakościowa ocena przepływu na łopatach wirnika
Oprócz globalnych charakterystyk aerodynamicznych analizowano także rozkłady lokalnych

parametrów przepływu w poszczególnych przekrojach łopat wirnika. analiza ta miała na celu
określenie prawdopodobieństwa powstawania na łopatach takich niekorzystnych zjawisk aero-
dynamicznych jak: fale uderzeniowe, oderwania przepływu, buffet, itp. Wszystkie te zjawiska
mogą prowadzić m.in. do wzbudzania niebezpiecznych drgań łopat wirnika grożących nawet
zniszczeniem jego struktury.

Na podstawie wyników symulacji wykonanych programem fluent z modułem VBM wyko-
nano uproszczone analizy jakościowe przepływu na łopatach. analizowano rozkłady wzdłuż
rozpiętości łopaty lokalnej liczby Macha (M) i współczynnika siły nośnej (CL) – parametrów
charakteryzujących dwuwymiarowy przepływ wokół profili łopaty. zależności CL = CL(M) obli-
czone dla wybranych kątów skoku ogólnego łopaty (TETA0) porównywano z przebiegami liczby
Macha wzrostu oporu (MDD) oraz liczby Macha początku buffetu (MBUF) w funkcji
współczynnika siły nośnej (CL) wyznaczonych dla profilu Naca9H12MOD [4]. liczba MDD wy-
znaczona przy danej wartości współczynnika CL określa graniczną prędkość przepływu,
powyżej której następuje szybki wzrost oporu na wskutek rozwijających się fal uderzeniowych
i będącego ich efektem wzrastającego oporu falowego. liczba MBUF wyznaczona przy danej
wartości współczynnika CL określa graniczną prędkość przepływu, powyżej której na profilu po-
jawia się zjawisko buffetu – gwałtownych pulsacji obciążeń aerodynamicznych pojawiających
się na skutek oderwania przepływu – zazwyczaj za mocno rozbudowaną falą uderzeniową.
krzywa MBUF = MBUF(CL) określa zakres warunków przepływu wokół przekroju łopaty, do-
puszczalnych z punktu widzenia uniknięcia możliwości pojawienia się niebezpiecznego
zjawiska buffetingu – drgań struktury pod wpływem gwałtownych pulsacji obciążeń
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aerodynamicznych. Przykładowy rozkład lokalnych wartości CL i liczb Macha wzdłuż rozpiętości
łopaty na tle krzywych ograniczających MDD i MBUF pokazano na rysunku 8.

Rys. 8. Rozkłady lokalnej liczby Macha (M) i współczynnika siły nośnej (CL) wzdłuż rozpiętości łopaty
wirnika, dla różnych kątów skoku ogólnego łopaty (TETA0). Porównanie z przebiegiem liczb Macha:

wzrostu oporu (MDD) i początku buffetu (MBUF) profilu Naca9H12MOD. Wirnik napędzany,
prędkość obrotowa wirnika OMEGA = 346 rpm

4. WNIOSkI

Stosując metodę numerycznej symulacji przepływu wyznaczono charakterystyki aerodyna-
miczne wirnika nośnego wiatrakowca pracującego w początkowej fazie „pionowego startu”.
Wyznaczono wartość kąta skoku ogólnego łopat TETA0, przy którym siła ciągu wirnika jest
bliska zerowej, co pozwala zrealizować rozruch wirnika przed startem. Dokonano rekomen-
dacji co do ograniczeń eksploatacyjnych prędkości obrotowych wirnika w celu uniknięcia nie-
korzystnych zjawisk aerodynamicznych powstających na łopatach wirnika.
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COMPUTATiONAL SiMULATiON OF OPERATiON
OF GYROPLANE MAiN ROTOR iN iNiTiAL

PHASE OF VERTiCAL TAKE-OFF

Abstract

The paper presents the computational analyses of performance of gyroplane main rotor

adapted to take off like a helicopter. During this type of manoeuvre the rotor is accelerated

by the engine and then works using accumulated kinetic energy to the moment when gyroplane

flight speed allows continuing the flight in autorotation. The design of the rotor head allows quick

changing of the blade pitch angle during take-off. The calculations enable to gain the characteristics

of driven main rotor, to determine thrust and demand for power, to evaluate the revolution speed

and to make qualitative assessment of the flow around the rotor blades.
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Streszczenie

Zadania stawiane załogom śmigłowców często wymagają wykonywania lotów na małej

wysokości. Duże prawdopodobieństwo napotykania przeszkód terenowych wpływa na podnosze-

nie poziomu ryzyka lotów w bliskości powierzchni terenu. Pokładowy układ wspomagania pilota

wyznaczający w przyśpieszonej skali czasu dystans niezbędny do przeprowadzenia manewru

przeskoku ponad przeszkodą może przyczynić się do zwiększenia marginesów bezpieczeństwa

w lotach śmigłowców w pobliżu ziemi.

Opracowano oprogramowanie umożliwiające symulacyjne wyznaczanie sposobu przepro-

wadzenia przeskoku śmigłowca ponad przeszkodą z określeniem dystansu niezbędnego do wyko-

nania manewru. Opisano model dynamiki lotu śmigłowca z wyróżnionymi fazami składowymi

manewru. Działania pilota modelowano w sposób pośredni wyznaczając w kolejnych krokach

czasowych zmiany przyspieszeń śmigłowca możliwe do zrealizowania bez przekraczania

przyjętych ograniczeń konstrukcyjnych i eksploatacyjnych.

Przedstawiono wyniki obliczeń dotyczących przeprowadzenia manewru przeskoku z ogranicze-

niem chwilowej wysokości lotu w zadanym zakresie przewyższenia ponad przeszkodą.

1. WStĘP

Zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa lotów jest jednym z najważniejszych
problemów w trakcie eksploatacji śmigłowców. Charakter zadań stawianych załogom śmigłow-
ców często wymaga zwiększonej uwagi pilota przy realizacji lotu na małej wysokości, gdzie
mogą występować przeszkody terenowe. Dostarczenie dodatkowych informacji o pojawianiu
się potencjalnie niebezpiecznej sytuacji może pomóc pilotowi w podejmowaniu właściwych
decyzji. takie zadanie może wypełnić pokładowy system obejmujący radarowy układ wykry-
wający przeszkody w połączeniu z blokiem pomiarowym parametrów lotu oraz modułem ob-
liczeniowym wyznaczającym dystans niezbędny do ominięcia lub wzniesienia się ponad
przeszkodę.

Układ radarowy będzie wykrywał obecność przeszkody przed śmigłowcem oraz określał jej
odległość od lecącego śmigłowca, co pozwoli oszacować rozmiar obszaru potencjalnie niebez-
piecznego. Funkcją bloku pomiarowego będzie rejestracja parametrów lotu i bieżące
przesyłanie pakietu danych do modułu obliczeniowego, którego symulacyjne oprogramowanie



umożliwi z wyprzedzeniem czasowym określanie przebiegu manewru przelotu nad
przeszkodą. Informacja o wykryciu przeszkody oraz przy zmniejszającej się odległości,
wskazanie konieczności rozpoczęcia manewru mogą być przedstawione w formie graficznej
na monitorze.

rys. 1. Schemat blokowy pokładowego systemu ostrzegającego o przeszkodzie

2. MoDEL SYMULaCYJNY StEroWaNEGo LotU ŚMIGłoWCa

W algorytmie określania parametrów sterowania podczas manewru wykorzystano zmody-
fikowany model symulacyjny dynamiki lotu śmigłowca [1], [2]. określając model sterowanego
lotu śmigłowca przyjęto następujące uproszczenia i założenia:
• w rozwiązaniu uwzględniono tylko ruch płaski śmigłowca odbywający się w płaszczyźnie

podłużnej (symetrii);
• śmigłowiec traktowany jest jako punkt materialny przy pominięciu równowagi momentów

względem osi poprzecznej;
• założono, że pochylenie kadłuba śmigłowca w przybliżeniu równe jest pochyleniu wektora

ciągu wirnika;
• wychylenia i położenie układu sterowania (tarczy sterującej) wyznaczano przy pominięciu

odkształceń łopat wirnika;
• manewr przelotu nad przeszkodą podzielono na składowe odcinki ze zróżnicowanymi

regułami sterowania oraz wymaganymi parametrami lotu;
• wprowadzono zwłokę czasową reakcji pilota na rozpoczęcie manewru;
• wprowadzono ograniczenia dotyczące parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych ta-

kich, jak: maksymalne wychylenia sterownic, realizowane tempo sterowania, dopuszczalne
zmiany prędkości obrotowej wirnika, czas akceleracji silnika.
W algorytmie obliczeniowym dla zadanego początkowego stanu lotu wyznaczane są skła-

dowe ciągu wirnika zapewniające równowagę oraz obliczana jest moc niezbędna do lotu i po-
łożenie układu sterowania. W kolejnych krokach czasowych określa się wartości prędkości
i przemieszczenia śmigłowca oraz podobnie, jak dla stanu początkowego ciąg wirnika, moc,
położenie sterownic.

Manewr przejścia ponad przeszkodą podzielono na kilka charakterystycznych odcinków:
• początkowa faza manewru przy braku działania pilota ograniczona do przedziału czasu tg ≈ 1 s,

kiedy utrzymywane jest stałe położenie układu sterowania, jak w zadanym początkowym
stanie lotu, przebyta przez śmigłowiec odległość traktowana jest jako część dystansu
niezbędnego do wykonania manewru;

• faza działania pilota mająca na celu zwiększenie wysokości lotu przy zachowaniu stałego
pochylenia śmigłowca realizowane jako wyrwanie skokiem ogólnym;

• odcinek, kiedy przed wzniesieniem się ponad przeszkodę pilot zmniejsza skok ogólny, żeby
wykonać przelot nad przeszkodą bez nadmiernego przewyższenia;
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• faza po minięciu przeszkody, kiedy przy zwiększanym skoku ogólnym, ograniczane jest tempo
narastania prędkości opadania, a następnie utrzymywana jest ustalona prędkość pionowa
przy stałym skoku ogólnym;

• faza kolejnego zwiększenia skoku ogólnego umożliwiającego wyhamowanie pionowej
prędkości opadania na zadanej wysokości nad terenem za przeszkodą.
Działanie pilota modelowano pośrednio poprzez wyznaczanie w każdym kroku czasowym

przyrostów przyśpieszenia poziomego ∆ax i przyśpieszenia pionowego ∆az umożliwiających
wykonanie zadania w danej fazie manewru. Następnie obliczano zmiany skoku ogólnego i cyklicz-
nego odpowiadające realizowanym przyśpieszeniom w kolejnym kroku czasowym.
Wielkości przyrostów przyśpieszeń ∆ax i ∆az możliwe do wykonania w kroku czasowym ∆t

zależą od zapasów sterowania dla uwzględnianych ograniczeń konstrukcyjnych i eksploata-
cyjnych:
• osiągnięcie przez silnik mocy maksymalnej Pmaks,
• maksymalne wychylenie tarczy sterującej θymaks lub dojście do ograniczenia skoku ogólnego

θomaks,
• wystąpienie oderwania na łopatach wirnika – uzyskanie ciągu krytycznego TKR.

Dla każdego rodzaju ograniczenia wyznaczano możliwe do zrealizowania przyrosty przy-
śpieszeń ∆aX i ∆aZ oraz odpowiadające im impulsy sterowania (zmiany skoku ogólnego i cyklicz-
nego). Jako obowiązujące w kroku czasowym ∆t przyjmowano najmniejsze impulsy sterowania
spośród możliwych do wykonania przy uwzględnianych ograniczeniach.

algorytm wyznaczania impulsów sterowania sformułowano wykorzystując analityczne za-
leżności określające wychylenia układu sterowania dla zadanego położenia śmigłowca, pręd-
kości lotu i ciągu rozwijanego przez wirnik [3].

Cykl obliczeń symulacyjnych toru lotu śmigłowca w kroku czasowym ∆t obejmuje procedury
pozwalające wyznaczyć:
• chwilową równowagę śmigłowca,
• moc niezbędną do lotu,
• położenie tarczy sterującej względem wału wirnika,
• wartość ciągu krytycznego wirnika nośnego,
• zmiany położenia i prędkości śmigłowca po upływie czasu ∆t.

W celu określenia możliwych do uzyskania, w kroku czasowym, impulsów przyśpieszeń

należy wyznaczyć wartości pochodnych ciągu , mocy i skoku ogólnego po

impulsie przyśpieszenia pionowego. W chwili czasu t dla wartości przyśpieszenia az można
wyznaczyć odpowiadające temu stanowi lotu wielkości ciągu wirnika T, mocy niezbędnej P
oraz skoku ogólnego θ0.

analogicznie postępując dla jednostkowego przyrostu przyśpieszenia pionowego az1 = az + 1
wyznaczane są wartości ciągu T1, mocy P1 i skoku ogólnego θ01 konieczne do utrzymania wa-
runków zwiększonego przyśpieszenia. Stąd w kroku czasowym t przy jednostkowym impulsie
przyśpieszenia

przybliżone pochodne ciągu, mocy i skoku ogólnego po impulsie przyśpieszenia ∆az są
określone następująco:
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, (1)

, (2)

. (3)

Przy założeniu liniowej zależności między impulsami przyśpieszeń i zmianami parametrów
stanu lotu, znając różnice wartości parametrów stanu lotu w chwili t (moc P, ciąg T, skok ogólny θ0)
i ograniczeń (moc maksymalna Pmaks, ciąg krytyczny TKR, skok maksymalny) wyznacza się dla
każdego uwzględnianego ograniczenia wielkość impulsu przyśpieszenia możliwego do zreali-
zowania bez przekroczenia danego ograniczenia:
• dla ograniczenia mocy

, (4)

• dla ograniczenia ciągu

, (5)

• dla ograniczenia maksymalnego skoku ogólnego

, (6)

• dla ograniczenia tempa zmian skoku ogólnego

. (7)

Wybranie najmniejszego impulsu przyśpieszenia ∆az min spośród wartości określonych
zależnościami (4÷7) zapewnia sterowanie bez przekroczenia żadnego z ograniczeń. W kolej-
nym kroku czasowym t + ∆t przyjmuje się wartość przyśpieszenia śmigłowca z uwzględnieniem
sterowania pilota w postaci:

, (9)

Sprzężenie między poziomym przyśpieszeniem śmigłowca ax oraz jego przyśpieszeniem pio-
nowym az określono w następujący sposób:

, (10)

gdzie φy – kąt pochylenia śmigłowca.

Powtarzając cykl obliczeń dla kolejnych kroków czasu wyznaczany jest tor lotu, a stąd odleg-
łość niezbędną do przeprowadzenia manewru przelotu ponad przeszkodą w zadanym pasku
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przewyższenia. Symulacja całego manewru umożliwia przewidywanie działania pilota przy od-
powiednim zwiększaniu lub zmniejszaniu skoku ogólnego łopat wirnika nośnego.

Manewr przelotu ponad przeszkoda można przeprowadzić przy stałym lub zmiennym po-
chyleniu śmigłowca (rys. 2).

a)

b)
rys.2. Warianty realizacji manewru przelotu ponad przeszkodą:

a) lot wznoszący bez zmiany pochylenia kadłuba,
b) manewr wznoszenia przy zmiennym pochyleniu

3. PrZEBIEG SYMULaCJI PrZESkokU NaD PrZESZkoDą

opis przebiegu symulacyjnego rozwiązania dotyczącego manewru przeskoku śmigłowca nad
przeszkodą przedstawiono dla przykładowych danych:
• masa śmigłowca m = 5800 kg,
• początkowa prędkość lotu V = 50 km/h,
• wysokość przeszkody hprzesz = 40 m,
• wysokość lotu przed przeszkodą hlot = 1 m,
• dopuszczalne przewyższenie hponad = 6 m,
• zakładana wysokość lotu za przeszkodą hlozp = 5 m.

Dodatkowo założono, że manewr przeskoku zostanie przeprowadzony w formie wyrwania
skokiem ogólnym przy stałym kącie pochylenia kadłuba równym pochyleniu śmigłowca
w ustalonej fazie lotu przed przeszkodą lub przy zakładanym ograniczeniu pochylenia kadłuba.
Zadaniem procesu symulacyjnego będzie wyznaczenie dystansu niezbędnego do wzniesienia się
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ponad przeszkodę z zachowaniem wysokości lotu w dopuszczalnym paśmie przewyższenia
oraz określenie przebiegu czasowego funkcji sterowania – zmianami skoku ogólnego.

Symulując pilotaż śmigłowca przy wykonaniu przeskoku przez przeszkodę wydzielono
następujące fazy manewru:
• lot ustalony przy zadanych parametrach w celu określenia początkowego położenia układu

sterowania – tarczy sterującej,
• czas zwłoki reakcji pilota na pojawienie się przeszkody, przyjęto czas 1 sekundy, co powiększa

dystans niezbędny do wykonania manewru,
• faza zwiększania skoku ogólnego przed przeszkodą,
• zmniejszanie skoku ogólnego w trakcie wznoszenia się ponad przeszkodę,
• ponowne zwiększanie skoku ogólnego po minięciu przeszkody przy osiągnięciu zadanej

wysokości lotu nad terenem.
Sposób przeprowadzenia manewru przeskoku jest wyznaczany iteracyjnie. Po fazie braku

reakcji pilota następuje zwiększanie skoku ogólnego łopat wirnika nośnego. Parametry stanu
lotu dla momentu rozpoczęcia wyrwania skokiem ogólnym zostają zapamiętane w pomocniczej
tablicy. W pierwszej próbie wykonania wznoszenia w kolejnych krokach czasowych
rozwiązania ruchu śmigłowca skok ogólny jest zwiększany do momentu osiągnięcia jednego
z uwzględnianych ograniczeń (w przykładzie obliczeniowym – moc maksymalna silników).
Następnie utrzymywana jest graniczna wartość skoku ogólnego, aż do kroku czasowego, kiedy
prognoza osiąganej wysokości w następnym kroku rozwiązania hprog1 przekracza wysokość
przeszkody

, (11)

gdzie:
z – chwilowa wysokość śmigłowca nad terenem,
w – prędkość pionowa śmigłowca,
az – przyspieszenie pionowe śmigłowca,
dt – krok czasowy rozwiązania.

W następnym kroku czasowym, przy spełnionej prognozie przekroczenia wysokości
przeszkody, zmniejszana jest wielkość skoku ogólnego (dźwignia skoku w dół). W kolejnych
krokach czasowych rozwiązania, mimo rozpoczęcia zmniejszania skoku ogólnego, śmigłowiec
wznosi się nadal. Symulacja manewru w fazie zmniejszania skoku jest przerywana, jeśli pro-
gnozowana wysokość lotu hprog2 przekracza sumę wysokości przeszkody i dozwolonego pasma
przewyższenia

. (12)

Przebiegi czasowe osiąganej wysokości dla pierwszej przerwanej próby symulacji manewru
pokazano na rys. 3. W pierwszej próbie realizacji manewru przeskoku (patrz tabela 1) duża
wartość skoku ogólnego (θ0 > 22o) była utrzymywana do 50 kroku symulacji (czas rozwiązania
troz = 8,25 s), wówczas śmigłowiec osiągnął wysokość hlot = 38,09 m. W kolejnych trzech krokach
rozwiązania, mimo zmniejszania skoku ogólnego do θ0 = 21o, śmigłowiec znalazł się na
wysokości hlot = 44,58 m przy jednoczesnym nieznacznym spadku prędkości wznoszenia od
w = 8,75 m/s do w = 8,46 m/s. Prognoza wysokości lotu dla kolejnego kroku rozwiązania
przekraczała założone pasmo przewyższenia. W takiej sytuacji po przerwaniu manewru
rozpoczyna się realizacja powtórzenia próby przeskoku, przy czym w następnej symulacji faza
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utrzymywania zwiększonego skoku ogólnego zostaje skrócona o jeden krok czasowy, co oznacza
wcześniejsze przejście do fazy zmniejszania skoku ogólnego. Po czterech krokach rozwiązania
(tabela 2) przy skoku ogólnym łopat wirnika zmniejszonym do θ0 = 20,65o śmigłowiec będąc
na wysokości hlot = 44,42 m wznosił się z mniejszą prędkością w = 8,15 m/s przekraczając do-
zwolone pasmo przewyższenia.

Cykl skracania fazy manewru ze zwiększonym skokiem ogólnym oraz wydłużania fazy
zmniejszania skoku ogólnego prowadzono do momentu, kiedy wysokość lotu śmigłowca nie
przekraczała założonego pasma przewyższenia ponad przeszkodą. Jako dystans potrzebny do
wykonania manewru przyjęto przebytą odległość do momentu, kiedy śmigłowiec przestaje się
wznosić będąc powyżej przeszkody i jednocześnie nie przekraczając pasma przewyższenia.
W przykładzie obliczeniowym dystans niezbędny do wykonania przeskoku nad przeszkodą
o wysokości hprzesz = 40 m przy wyrwaniu skokiem ogólnym i stałym kącie pochylenia śmi-
głowca wyniósł xmanwr = 151,32 m.

Po minięciu przeszkody przy zmniejszonym skoku ogólnym ciąg rozwijany przez wirnik
nośny miał mniejszą wartość od ciężaru śmigłowca, co powodowało narastanie przyśpieszenia
pionowego. W celu zabezpieczenia przed zbytnim wzrostem pionowej prędkości śmigłowca
w algorytmie wprowadzono wyznaczanie prognozy prędkości opadania z wyprzedzeniem
czterech kroków czasowych rozwiązania:

. (13)

Jeśli prognozowana prędkość opadania przekroczy zakładane ograniczenie w = -10 m/s
wówczas w kolejnych krokach czasowych rozwiązania lotu śmigłowca realizowane jest
zwiększanie skoku ogólnego łopat wirnika, aż do osiągnięcia ustalonej prędkości opadania,
kiedy przyśpieszenie pionowe będzie wynosić az = 0.

tabela 1. Przebieg pierwszej próby przeskoku przeszkody hprzesz = 40 m
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tabela 1. c.d. Przebieg pierwszej próby przeskoku przeszkody hprzesz = 40 m

oznaczania kolumn tabeli 1 oraz tabeli 2:
x – przebyty dystans,
z – wysokość względem poziomu terenu przed przeszkodą,
v – prędkość lotu,
w – prędkość pionowa,
ax, az – poziome i pionowe przyspieszenie śmigłowca,
θ0 – skok ogólny łopat wirnika.
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tabela 2. końcowy fragment przebiegu drugiej próby przeskoku przeszkody hprzesz = 40 m

Parametry lotu śmigłowca dla pierwszego kroku rozwiązania w fazie zniżania, kiedy zaczyna
się zwiększanie skoku ogólnego przy dochodzeniu do zerowej wartości przyśpieszenia pio-
nowego są zapisywane w tablicy pomocniczej.

Zniżanie ze stałą prędkością opadania w = const, przy stałym skoku ogólnym, jest konty-
nuowane w kolejnych krokach rozwiązania symulacyjnego do momentu, gdy przewidywana
z wyprzedzeniem czterech kroków czasowych chwilowa wysokość lotu śmigłowca będzie
mniejsza od zakładanej wysokości lotu za przeszkodą:

. (14)

Przy spełnionym warunku (14) w następnych chwilach czasowych rozwiązania ponownie
zwiększany jest skok ogólny łopat wirnika, aż do wyhamowania pionowej prędkości opadania
w = 0. W przypadku, gdy wyrównanie toru lotu nastąpiło na wysokości mniejszej od wyma-
ganej wysokości lotu w obszarze za przeszkoda

, (15)

powtarzany jest cykl obliczeń poczynając od wyhamowania przyspieszenia pionowego az, przy
czym faza początku wyhamowania ustalonej prędkości opadania rozpoczynana jest o jeden
krok czasowy wcześniej w porównaniu do poprzedniego cyklu. Sekwencja obliczeń z coraz
wcześniejszym zwiększaniem skoku ogólnego jest kontynuowana, aż nastąpi wyhamowanie
pionowej prędkości opadania na wysokości większej od zadanej wysokości lotu za przeszkodą:

. (16)
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Na rys. 4÷7 przedstawiono pełny przebieg procesu iteracji przeprowadzenia manewru
przeskoku i wyrównania toru lotu za przeszkodą. kolejne próby realizacji wznoszenia,
a następnie wyhamowania prędkości opadania są widoczne dla przebiegu wysokości lotu
w zależności od przebytego dystansu (rys. 4). Coraz wcześniejsze rozpoczynanie zmniejszania
skoku ogólnego w fazie wznoszenia oraz wcześniejsze zwiększanie skoku ogólnego w fazie
zniżania po minięciu przeszkody miało wpływ na ograniczenie rozwijanych przyśpieszeń
i prędkości pionowych (rys. 5 i 6). Przebieg przyśpieszeń śmigłowca odpowiada wpro-
wadzanym zmianom skoku ogólnego łopat wirnika nośnego (rys. 7).

Na rys. 8÷11 pokazano przebieg iteracji wykonania manewru wznoszenia ponad wysokość
przeszkody z zachowaniem przewyższenia oraz kontynuację lotu bez opadania poniżej
wysokości przeszkody hprzesz = 40 m. odpowiada to warunkom lotu nad rozległą płaską
przeszkodą lub sytuacji, gdy nieznane jest obniżenie terenu za przeszkodą. W tej wersji
manewru w fazie zmniejszania skoku ogólnego wprowadzono, w porównaniu do warunku (13),
mniejszą dopuszczalną granicę prognozowanej prędkości opadania:

, (17)

co pozwoliło utrzymać wysokość lotu za przeszkodą na poziomie h > 40 m.
Na rys. 12÷15 przedstawiono wpływ wybranych parametrów na wielkość dystansu xmanwr

niezbędnego do wykonania wznoszenia ponad wysokość przeszkody hprzesz = 40 m. W tabeli 3
wyznaczone wartości dystansu w zależności od granicznego kąta pochylenia kadłuba w trak-
cie manewru wznoszenia, początkowej prędkości lotu oraz masy śmigłowca.

tabela 3. Wpływ kąta pochylenia, prędkości i masy śmigłowca na dystans przeskoku

Uwaga: dla pochylenia (+) zadzieranie noska kadłuba do góry.
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Można stwierdzić że wzrost początkowej prędkości lotu wydłuża wymagany dystans do
wykonania wznoszenia ponad przeszkodę (dla v = 70 km/h dystans xmanwr = 202,9 m).
radykalne zmniejszenie dystansu może być osiągnięte przy dużym kącie zdarcia śmigłowca
w trakcie manewru, czemu towarzyszy wyhamowanie prędkości lotu prawie do warunków
zawisu (przy φ = 9,5o dystans xmanwr = 72,2 m).

rys. 3. Wysokość lotu przy pierwszej próbie realizacji fazy wznoszenia podczas przeskoku
przez przeszkodę o wysokości hprzesz = 40 m, śmigłowiec o masie m = 5800 kg,

wyrwanie skokiem ogólnym, manewr przy zachowaniu stałego kąta pochylenia,
warunki początkowe: prędkość lotu V = 50 km/h, wysokość lotu nad terenem h = 1 m

rys. 4. Zmiany wysokości i wymagany dystans podczas przeskoku przez przeszkodę
o wysokości hprzesz = 40 m z zachowaniem pasma przewyższenia hponad = 6 m
manewr przy zachowaniu stałego kąta pochylenia. kolejne próby realizacji

manewru, coraz wcześniejsze zmniejszanie skoku ogólnego przed przeszkodą
oraz wcześniejsze zwiększanie skoku ogólnego przy wyrównaniu za przeszkodą.
Warunki początkowe: prędkość V = 50 km/h, wysokość lotu nad terenem h = 1 m,

zakończenie manewru na wysokości h > 5 m
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rys. 5. Zmiany prędkości pionowej podczas przeskoku przez przeszkodę o wysokości
hprzesz = 40 m, śmigłowiec o masie m = 5800 kg, wyrwanie skokiem ogólnym, manewr

przy zachowaniu stałego kąta pochylenia. kolejne próby realizacji manewru, coraz
wcześniejsze zmniejszanie skoku ogólnego przed przeszkodą oraz wcześniejsze

zwiększanie skoku ogólnego przy wyrównaniu za przeszkodą. Warunki początkowe:
prędkość lotu V = 50 km/h, wysokość lotu nad terenem h = 1 m,

zakończenie manewru na wysokości h > 5 m

rys. 6. Zmiany przyspieszenia pionowego podczas przeskoku
przez przeszkodę o wysokości hprzesz = 40 m
zakończenie manewru na wysokości h > 5 m
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rys. 7. Zmiany skoku ogólnego łopat wirnika podczas przeskoku
przez przeszkodę o wysokości hprzesz = 40 m
zakończenie manewru na wysokości h > 5 m

rys. 8. Zmiany wysokości i wymagany dystans podczas wznoszenia nad
rozległą przeszkodą o wysokości hprzesz = 40 m

z zachowaniem pasma przewyższenia hponad = 6 m ponad przeszkodą,
zakończenie manewru na wysokości h > 40 m
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rys. 9. Zmiany prędkości pionowej podczas wznoszenia nad rozległą przeszkodą
o wysokości hprzesz = 40 m, z zachowaniem pasma przewyższenia hponad = 6 m

ponad przeszkodą, zakończenie manewru na wysokości h > 40 m

rys. 10. Zmiany przyspieszenia pionowego podczas wznoszenia nad
rozległą przeszkodą o wysokości hprzesz = 40 m

z zachowaniem pasma przewyższenia hponad = 6 m
ponad przeszkodą, zakończenie manewru na wysokości h > 40 m
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rys. 11. Zmiany skoku ogólnego łopat wirnika podczas wznoszenia nad rozległą przeszkodą
o wysokości hprzesz = 40 m z zachowaniem przewyższenia hponad = 6 m,

zakończenie manewru na wysokości h > 40 m

rys.12. Zmiany wysokości i wymagany dystans podczas wejścia nad płaską przeszkodę
o wysokości hprzesz = 40 m przy różnym granicznym kącie pochylenia kadłuba

z zachowaniem pasma przewyższenia hponad = 6 m ponad przeszkodą,
śmigłowiec o masie m = 5800 kg, wyrwanie skokiem ogólnym.

Warunki początkowe: prędkość V = 50 km/h, wysokość lotu nad terenem h = 1 m ,
zakończenie manewru na wysokości h > 40 m
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rys. 13. Zmiany prędkości pionowej i wymagany dystans podczas wznoszenia nad płaską
przeszkodą o wysokości hprzesz = 40 m przy różnych masach śmigłowca z zachowaniem
przewyższenia hponad = 6 m ponad przeszkodą, stały kąt pochylenia w trakcie manewru,

wyrwanie skokiem ogólnym. Warunki początkowe: prędkość lotu V = 50 km/h,
wysokość lotu nad terenem h = 1 m, zakończenie manewru na wysokości h > 40 m

rys.14. Zmiany prędkości pionowej i wymagany dystans podczas wznoszenia nad płaską
przeszkodą o wysokości hprzesz = 40 m przy różnych prędkościach początkowych manewru

z zachowaniem pasma przewyższenia hponad = 6 m ponad przeszkodą,
stały kąt pochylenia w trakcie manewru, wyrwanie skokiem ogólnym.

Śmigłowiec o masie m = 5800 kg, początkowa wysokość lotu nad terenem h = 1 m,
zakończenie manewru na wysokości h > 40 m
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rys. 15. Zmiany wysokości i wymagany dystans podczas wznoszenia nad płaską
przeszkodą o wysokości hprzesz = 40 m przy różnych prędkościach początkowych manewru

z zachowaniem pasma przewyższenia hponad = 6 m ponad przeszkodą,
stały kąt pochylenia w trakcie manewru, wyrwanie skokiem ogólnym.

Śmigłowiec o masie m = 5800 kg, początkowa wysokość lotu nad terenem h = 1 m,
zakończenie manewru na wysokości h > 40 m

4. UWaGI

opracowano program symulacyjny umożliwiający wyznaczenie dystansu niezbędnego do
wykonania manewru przeskoku śmigłowca ponad przeszkodą o określonej wysokości.

Można stwierdzić, że wielkość dystansu potrzebnego do realizacji manewru przeskoku
w dużym stopniu zależy od początkowej prędkości lotu oraz prędkości utrzymywanej w trak-
cie wznoszenia. Masa śmigłowca ma stosunkowo mniejszy wpływ na dystans przeskoku.
Warunek utrzymania stałego pochylenia w trakcie przeskoku oraz pozostawania w dopusz-
czalnym paśmie przewyższenia ponad przeszkodą wydłuża dystans manewru przeskoku.

Znaczne zmniejszenie dystansu potrzebnego do przeskoku może być osiągnięte przy
zwiększeniu kąta zdarcia śmigłowca i wyhamowaniu prędkości lotu, w skrajnym przypadku, aż
do warunków zawisu.

BIBLIoGraFIa

[1] Graffstein J., Stanisławski J.: Testowanie programu symulacyjnego wyliczającego utratę

wysokości śmigłowca po awarii układu napędowego w połączeniu z kodem sieci neuronowej,
opracowanie Bo2/Pk/03/28, Instytut Lotnictwa, wydanie wewn., Warszawa, 2003.

[2] Stanisławski J.: Symulacyjne wyznaczanie dystansu niezbędnego do manewru przelotu

śmigłowca ponad przeszkodą, opracowanie Gr/0027/BP/2010/, Instytut Lotnictwa,
wydanie wewn., Warszawa, 2010.

[3] Payne P. r.: Helicopters Dynamics and Aerodynamics, New York, 1959, tłum. rosyjskie:
Maszinostrojenie, Moskwa, 1969.

313SYMULaCYJNE okrEŚLaNIE ParaMEtróW PrZELotU ŚMIGłoWCa PoNaD PrZESZkoDą



JaroSłaW StaNISłaWSkI

SimULATiON PREdiCTiON Of hELiCOPTER fLighT
OvER TERRAiN ObSTACLES

Abstract

Helicopter mission often demands flying at low altitude where possibility of collision with

terrain obstacles is high. Onboard device detecting the obstacle and predicting in advance time

distance necessary to perform manoeuvre of flying above the obstacle could help the pilot to preserve

margin of safety flight. Computer program for calculation of helicopter flight path and demanded

control was prepared. Results of simulation concerning helicopter flights over the obstacles were

presented.
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ZASTOSOWANiE mETOdOLOgii RCm dLA POPRAWY
dOSTęPNOśCi śmigłOWCA mORSkiEgO
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Dowództwo Marynarki Wojennej

Streszczenie

Podnoszenie efektywności funkcjonowania systemów lotniczych dotyczy również ich systemów

eksploatacji.

Ocena obiektu technicznego (OT), w tym systemu utrzymania jego stanu zdatności (systemu

obsługiwania), może być dokonana w oparciu o kryterium dostępności (gotowości), czyli zdol-

ności do wykorzystania OT do realizacji nakazanego zadania, po wystąpieniu takiej potrzeby.

Wskaźniki dostępności OT łączą w sobie trzy parametry: niezawodność, podatność obsługowa

oraz efektywność systemu wsparcia (logistyki).

Wspominana podatność obsługowa, charakteryzująca pracochłonność czynności obsługowych,

jest podatna na modyfikacje. Dlatego zasadnym jest zbadanie możliwości „optymalizacji” systemu

utrzymania stanu zdatności OT, w zakresie planowych obsług zapobiegawczych PM (Preventive

Maintenance).

W swoim referacie przedstawiłem przykład podniesienia poziomu dostępności OT przy wyko-

rzystaniu metodologii RCM (Reliability Centered Maintenance), tj. metody doboru czynności ob-

sługowych, pod katem ich odpowiedniości oraz efektywności dla zachowania istotnych funkcji OT.

Podstawowym warunkiem stosowania RCM dla modyfikacji systemów obsługiwania OT jest bez-

warunkowe zapewnienie: bezpieczeństwa eksploatacji, skuteczności realizacji wymaganego za-

dania oraz ekonomiki eksploatacji.

Przy analizie niniejszego zagadnienia posłużyłem się przykładem systemu obsługiwania śmi-

głowca morskiego Mi-14PŁ. Ten statek powietrzny jest eksploatowany wg. strategii PBM

(Preventive Based Maintenance) – planowych obsług zapobiegawczych. To powoduje, że jego ob-

sługiwanie cechuje duża pracochłonność, wskaźnik MMFH (średniej pracochłonności obsług na go-

dzinę nalotu) przekracza wartość 25 rh/h nalotu.

Stosując RCM zaprezentowałem metodę zmniejszenia ww. pracochłonności obsług. Przy po-

mocy opracowanego modelu przedstawiłem sposób badania poziomu dostępności OT

(śmigłowców).

Pozytywną cechą metodologii RCM jest możliwość stosowania jej do OT (np. śmigłowców), bę-

dących już w eksploatacji. Daje to bardzo skuteczne narzędzie obniżania wskaźników praco-

chłonności obsługiwania i tym samym poprawy wskaźników dostępności dla śmigłowców od lat

eksploatowanych wg. nieefektywnych strategii eksploatacji.



W rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych newralgiczną miarą oceny obiektu tech-
nicznego (oT) i jego systemu eksploatacji, jest poziom dostępności tego oT (ang. availability),
zwanej również dyspozycyjnością lub gotowością do wypełniania wymaganych funkcji. Doty-
czy to w szczególności oT, które służą do niesienia pomocy, jak również systemów uzbrojenia,
dla których priorytetem jest utrzymania zdolności oT do realizacji zadania „na wezwanie”.
W celu oceny tego parametru wykorzystywany jest współczynnik dostępności (gotowości),
który może być opisany przez następującą zależność:

,

gdzie:
MTBM – średni czas pomiędzy obsługiwaniem obiektu;
MMT – średni czas obsługiwania obiektu, który obejmuje średni czas wykonywania obsług
korekcyjnych CM oraz średni czas wykonywania obsług prewencyjnych PM;
MLDT – średni czas przestoju obiektu z powodów organizacyjnych (logistycznych lub admini-
stracyjnych).

W praktyce eksploatacyjnej do obliczeń wykorzystywana jest modyfikacja wzoru o postaci:

,

gdzie:
To (T) – sumaryczny czas poprawnej pracy obiektu w rozpatrywanym przedziale czasu T (okres T);
TSB (T) – sumaryczny czas oczekiwania obiektu na podjecie pracy w okresie T;
TCM (T) – sumaryczny czas wykonywania obsług korekcyjnych (CM) obiektu w okresie T;
TPM (T) – sumaryczny czas wykonywania obsług prewencyjnych (PM) obiektu w okresie T;
TALP (T) – sumaryczny czas przestoju obiektu w okresie T, z powodów administracyjnych lub
logistycznych.

Wartość współczynnika Kg uzależniono jest od trzech elementów: TALP – odzwierciedlająca
skuteczność systemu logistycznego, TCM – niezawodność oraz podatność diagnostyczna oT oraz
TPM – efektywność systemu obsług planowych (zapobiegawczych). Na ten ostatni element
znaczący wpływ ma przyjęta strategia eksploatacji oT.

Przyjmuje się, że systemy obsługowe (utrzymania zdatności technicznej) oT, są oparte na
czterech podstawowych strategiach eksploatacyjnych:
1. Strategia PBM (ang. Preventive Based Maintenance) – planowych obsług prewencyjnych,

gdzie determinantą jest czas eksploatacji obiektu – (tzw. strategia wg. resursów).
2. Strategia CBM (ang. Condition Based Maintenance) – oceny stanu technicznego, gdzie de-

terminantą są zdefiniowane parametry stanów przedawaryjnych.
3. Strategia BDM (ang. Break Down Maintenance) – eksploatacji do momentu wystąpienia awa-

rii – (tzw. strategia wg. niezawodności).
4. Strategia rBM (ang. risk Based Maintenance) – oceny ryzyka stosowanego rodzaju obsług,

gdzie determinantą jest efektywność zastosowanych obsług – (tzw. strategia wg. bezpie-
czeństwa i niezawodności).

316 SergIuSz SzaWłoWSkI



Wraz z rozwojem technologii wytwarzania oT, podnoszeniem poziomu niezawodności oraz
wiedzy inżynierów o genezie powstawania uszkodzeń, diagnostyce oraz profilaktyce, więk-
szość współczesnych systemów technicznych eksploatowana jest w ramach strategii rBM.
łączy ona w sobie elementy wszystkich pozostałych strategii, stosując dla poszczególnych ele-
mentów oT taki sposób obsługiwania, który jest dla niego najbardziej efektywny.

Pomocniczą miarą oceny efektywności systemu obsługowego statków powietrznych (sp) jest
wskaźnik MMFH (średniej wartości pracochłonności obsług do wykonanego nalotu):

,

gdzie:
Nrh – liczba roboczogodzin obsługiwania sp w analizowanym okresie;
Nlot – liczba godzin nalotu sp w analizowanym okresie.

Do analizy wpływu czynnika TPM na poziom Kg wykorzystywany jest zmodyfikowany
wskaźnik pracochłonności systemu obsług planowych:

,

gdzie:
Nrh PM – liczba roboczogodzin obsługiwania prewencyjnego sp w analizowanym okresie;
Nlot – liczba godzin nalotu sp w analizowanym okresie.

Potrzeba przeprowadzenia analizy efektywności systemu obsług śmigłowców morskich,
wynika z porównania pracochłonności systemów obsług planowych dwóch śmigłowców mor-
skich, eksploatowanych w lotnictwie Marynarki Wojennej: Mi-14Pł oraz SH-2g. Pierwszy jest
przedstawicielem strategii eksploatacyjnej PBM, natomiast drugi strategii rBM.

rys. 1. Porównanie zmian współczynnika pracochłonności MMFH dla obsług PM

śmigłowców Mi-14Pł oraz SH-2g w okresie 688 godzin nalotu,
z uwzględnieniem wymian agregatów resursowych

Drastyczna różnica wskaźnika P-MMFH (rys. 1), na niekorzyść śmigłowca Mi-14Pł,
potwierdziła przypuszczenia o nieefektywności strategii PBM. konsekwencją jest potrzeba
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zbadania możliwości zmniejszenie pracochłonności obsług planowych, tym samym poprawy
wskaźnika Kg dla Mi-14Pł.

W związku z tym, że system obsług planowych śmigłowca SH-2g został opracowany przy
wykorzystaniu metodologii rCM (reliability Centered Maintenance), podjęto wysiłek w celu
sprawdzenia możliwości wykorzystania rCM dla poprawy efektywności systemu obsług
również śmigłowca Mi-14Pł.

zgodnie z definicją: RCm to analityczny proces, wykorzystywany dla zdeterminowania
wymagań obsług zapobiegawczych i zidentyfikowania potrzeby podjęcia innych
czynności, które zagwarantują bezpieczne oraz efektywno – ekonomiczne działanie sys-
temu. Należy podkreślić odmienne podejście do zagadnienia sprawności poszczególnych ele-
mentów oT. zgodnie z „filozofią” rCM celem obsługiwania nie jest utrzymanie w sprawności
wszystkich systemów oT (np. śmigłowca), lecz jedynie tych, które realizują istotne funkcje, ze
względu na trzy podstawowe kryteria: 1. bezpieczeństwo eksploatacji, 2. wymagania opera-
cyjne oraz 3. koszty eksploatacji.

Jedną z cech rCM jest możliwość analizy systemów obsługowych sprzętu, będącego już
w eksploatacji. W zależności od indywidualnych cech danego oT oraz potrzeb można ją
przeprowadzić w odniesieniu do całego obiektu technicznego lub tylko do jego części,
tj. wybranych systemów lub instalacji, które wykazują wysoki poziom pracochłonności
obsługiwania lub niezadowalający poziom niezawodności.

Jako przykład przeprowadzono analizę efektywności obsługiwania nieskomplikowanego
przyrządu pokładowego śmigłowca Mi-14Pł, tj. wysokościomierza barometrycznego
WD-10Wk, którego parametry pracy, wg. oryginalnych wymagań eksploatacyjnych, podlegają
sprawdzeniu na stanowisku warsztatowym co 100 godzin nalotu. Wysokościomierz WD-10Wk
jest reprezentantem kilkudziesięciu przyrządów i urządzeń pokładowych śmigłowca Mi-14Pł,
które podlegają równie częstym, pracochłonnym sprawdzeniom. Ponadto wybrano WD-10Wk
jako przykład, ponieważ przy wskaźniku bezawaryjnej pracy MTBF na poziomie 15000 godz.,
jego wskaźnik MMFH wynosi 5,2x10-3 rh/h, natomiast dla wysokościomierza aau-31/a (z SH-2g),
który eksploatowany jest wg. niezawodności, wskaźnik MTBF kształtuje się na poziomie
4000 godz., natomiast wskaźnik MMFH wynosi jedynie 0,06 x 10-3 rh/h.

Jednym z głównych etapów analizy rCM jest „inżynierska” – ekspercka ocena odpowiednio-
ści i skuteczności poszczególnych rodzajów obsług w odniesieniu do wytypowanych uszkodzeń
funkcjonalnych i mechanizmów ich powstawania. analizie podlegają wszystkie zdefiniowane
rodzaje uszkodzenia funkcjonalnego, powiązane z każdym zidentyfikowanym trybem (przy-
czyną) tego uszkodzenia. Poniżej zaprezentowano końcowe wnioski z analizy pojedynczego
rodzaju uszkodzenia funkcjonalnego wysokościomierza WD-10Wk w postaci: błędu wskazań
wysokości o wartości powyżej 25 m dla zakresu lotu do 500 m, z powodu zużycia elementów
kinematyki układy pomiarowego.

Możliwość rezygnacji z planowych obsług wysokościomierzy WD-10Wk, skraca o ok. 90 minut
czas wykonywania obsług planowych po 100 nalotu (na śmigłowcu Mi-14Pł są zamontowane
trzy WD-10Wk). analizując w podobny sposób kolejne przyrządy pokładowe śmigłowca
Mi-14Pł, możemy zaoszczędzić dalsze kilkadziesiąt godzin obsług planowych, zwiększając
wskaźnik Kg, jednocześnie nie obniżając poziomu bezpieczeństwa, niezawodności, a często
obniżając koszty eksploatacji sprzętu.

zaprezentowana analiza dla wysokościomierza WD-10Wk jest przykładem „wyrywkowego”
zbadania wybranego elementu wyposażenia śmigłowca, pod kątem sprawdzenia zasadności
jego pracochłonnej obsługi. W celu weryfikacji systemu obsługiwania całego śmigłowca
wskazanym jest opracowanie metody systemowej. Poniżej zaprezentowano schematu au-
torskiej metody oceny systemu obsługiwania śmigłowca w aspekcie jego dostępności.
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rys. 2. Schemat metody oceny systemu obsługiwania śmigłowca w aspekcie dostępności

Ww. schemat wykorzystano do zbadania możliwości poprawy wskaźnika dostępności
(gotowości technicznej) Kg dla śmigłowca SH-2g, wstępnie uzyskując możliwość potencjalnego
wzrostu ww. wskaźnika – z poziomu 68,28% do poziomu 82,20%. Potwierdza to kolejne
założenie metodologii rCM, że proces weryfikacji prawidłowego doboru rodzajów
obsługiwania oT powinien odbywać się okresowo, przez cały okres życia obiektu technicznego.
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APPLiCATiON Of RCm PROCESS fOR AvAiLAbiLiTY
imPROvEmENT Of mARiTimE hELiCOPTER

Abstract

Improvement of effectiveness of aviation systems performance is related to their maintenance

systems as well. The assessment of technical item (including its maintenance system) can be done

from availability perspective, which means ability of the item to be ready to perform dedicated

task, when it is needed.

The availability combines three factors: reliability, maintainability and supportability. The mentioned

maintainability as maintenance workload measure is able to be modified. So it is reasonable

to research capability to optimize the preventive maintenance procedures for the item.

In this paper I have presented example of improving item`s availability by utilizing RCM

(Reliability Centered Maintenance) analysis. The RCM is a process of selection the most appropriate

and effective maintenance actions to keep significant functions of the item. The basic rule of using

RCM to modify maintenance system is unconditionally keeping for the item: high level of safety,

effectiveness of performing dedicated task and economy of service.

As an example of this topic I have analyzed Mi-14PŁ maritime helicopter maintenance system.

Maintenance of this aircraft is based on Preventive Based Maintenance (PBM) strategy, which

effects on very high workload rate for maintenance system – the value of its MMFH (Maintenance

Manhours per Flight Hours) index is over 25 man-hours/flight hour.

Applying RCM process I have shown the method of reduction of maintenance man – hours.

Thanks to specially designed model I have presented the way of analysis of helicopter availability

level.

Very positive feature of RCM is its ability to be applied for technical items (for example

helicopters) already being in service. It gives effective tool to reduce maintenance man-hours and

improve availability rates, for helicopters which have been maintained in accordance with poor

effective maintenance system for years.
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KONCEPCJA WiELOŁOPATOWEGO W PEŁNi PRZEGUBOWEGO
WiRNiKA OGONOWEGO DLA ŚMiGŁOWCA LEKKiEGO

O MASiE 900-1200 KG
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Streszczenie

W artykule przedstawiono koncepcję wielołopatowego wirnika ogonowego z kompozytowymi

łopatami zawieszonymi na przegubach kulistych dla śmigłowca lekkiego o masie 900-1200 kg.

Ponadto omówiono rozwiązania konstrukcyjne śmigieł ogonowych współcześnie stosowanych

w budowie śmigłowców oraz przeprowadzono analizę porównawczą opracowanej konstrukcji

wirnika przegubowego z wirnikiem sztywno mocowanym, w celu zdefiniowania podstawowych

wad i zalet każdego z rozwiązań. Analizie poddano także możliwość wystąpienia zjawiska rezo-

nansu naziemnego w omawianej konstrukcji. Przeprowadzone analizy dowiodły, że śmigło

ogonowe w pełni przegubowe posiada cechy konstrukcyjne niezwykle przydatne w budowie

śmigieł ogonowych.

1. WPROWADZENIE

Współczesne kierunki rozwoju wirników ogonowych mają na celu opracowanie rozwiązań
konstrukcyjnych zapewniających wzrost efektywności i niezawodności pracy przy jednocze-
snym spełnieniu wymogów przepisów lotniczych w obszarze projektowania, wytwarzania
i eksploatacji. Często, stosowane konstrukcje łączą w sobie cechy nowoczesnych wirników
zgodnie z obowiązującymi tendencjami rozwoju śmigłowców, które można nazwać mianem
koncepcji niekonwencjonalnych. Wprowadzając, nowe rozwiązania technologiczno-konstruk-
cyjne poprawie ulega doskonałość aerodynamiczna śmigła, głowice posiadają lepsze cechy eks-
ploatacyjne, prostszą i tańszą budowę oraz wyższą trwałość przy minimalizacji prac
obsługowych. Rozwiązaniem spełniającym te wymagania jest wirnik ogonowy z łopatami za-
wieszonymi na przegubach kulistych.

2. ROZWIĄZANIA KONStRUKCYJNE PIASt ŚMIgIEŁ OgONOWYCH

Śmigło dwułopatowe wahliwe
Piasta śmigła wahliwego posiada jeden wspólny przegub wahań dla pary łopat usytuowanych

pomiędzy płytami, pełniącymi rolę „widelca”. Za pomocą wspólnego przegubu poziomego pia-
sta jest mocowana na wale wirnika. Natomiast przegub osiowy, umożliwiający zmianę kąta



nastawienia łopaty zastąpiono parą przegubów kulowych, których gniazda osadzone są na oku-
ciach łopat. Przeguby te przenoszą siłę odśrodkową i pozwalają na przekręcenia łopaty tylko
wokół ich wspólnej osi. Przykładem dwułopatowego śmigła ogonowego wahliwego jest
rozwiązanie zastosowane na śmigłowcu bell 206 – rys. 1a i Robinson R22 – rys. 1b.

a) b) 
Rys. 1. Śmigło ogonowe śmigłowca: a) bell 206, b) Robinson R22 [3]

Wirniki huśtawkowe cechują się bardziej płynną pracą, ze względu na brak przegubu pio-
nowego i tym samym prostszą budową, gdyż nie jest konieczny tłumik odchyleń łopaty.
Umieszczenie przegubów na zewnątrz zwiększa ich narażenie na działanie czynników atmos-
ferycznych oraz zanieczyszczenia.

Śmigło ogonowe z łopatami sztywno mocowanymi
typowym rozwiązaniem śmigła ogonowego jest wirnik sterujący prototypowego śmigłowca

zaprojektowanego w Instytucie Lotnictwa. Śmigło zostało opracowane jako czterołopatowe
o tradycyjnym zawieszeniu łopat. Łopata zamocowana jest w widlastym okuciu, którego drugi
koniec osadzony w przegubie osiowym połączony jest sztywno z piastą śmigła. Na rys. 2.
pokazano schemat omawianej konstrukcji wirnika ogonowego.

a) b)
Rys. 2. Śmigło ogonowe czterołopatowe z sztywno zamocowanymi łopatami [3]
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Rozwiązanie to cechuje dość złożona konstrukcja i typowe dla niej momenty nasadowe. Jed-
nak jest to rozwiązanie wielołopatowe, dające możliwość projektowania wersji zarówno
z parzystą jak i nieparzystą liczbą łopat. Stosowanie nieparzystej liczby łopat jest korzystne
szczególnie ze względu na zminimalizowanie emisji hałasu. Wersję 5-łopatową tego rodzaju
śmigła pokazano na rys. 3.

Rys. 3. Wirnik sterujący 5-łopatowy dwupodporowy

Śmigło ogonowe przegubowe
Niekonwencjonalnym rozwiązaniem śmigła ogonowego jest wirnik sterujący w pełni

przegubowy, opisany przez Michiejewa [2], rys. 4.

Rys. 4. Schemat rozwiązania wirnika całkowicie przegubowego [2]

typowe wirniki przegubowe charakteryzują się skomplikowaną konstrukcją, gdyż każda
łopata zamocowana jest do piasty za pośrednictwem trzech przegubów [5]:
• osiowego – umożliwiającego zmianę kąta nastawienia łopaty,
• poziomego – umożliwiającego wahania łopaty w płaszczyźnie ciągu,
• pionowego – umożliwiającego wahania łopaty w płaszczyźnie obrotu.

Obecnie może to być jeden elastomerowy przegub kulisty, natomiast piasta zamocowana jest
do wału wirnika na sztywno. Zawieszenie przegubowe łopaty pozwala na jej swobodne wahania
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i odchylenia względem płaszczyzny obrotu i ciągu, dzięki czemu w nasadowej części łopaty nie
występują duże obciążenia. Zastosowanie przegubu kulistego znacznie upraszcza konstrukcję
piasty, a także zmniejsza jej wymiary i masę. Przegub sferyczny przenosi siłę odśrodkową
i umożliwia odchylenia łopat w zakresie kątów wyznaczonym przez ograniczniki wahań.
gniazdo łożyska sferycznego usytuowano w nasadowej części kompozytowej łopaty. W przegu-
bie kulistym nie występuje obrót, dzięki umieszczeniu połączenia dźwigni sterowania skokiem
łopaty z popychaczem na osi wspólnego przegubu wahań. Poniżej na rys. 5 przedstawiono
schematy omawianej konstrukcji śmigła ogonowego.

a)

b)
Rys. 5. Schemat konstrukcji w pełni przegubowego rozwiązania

wirnika ogonowego
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Rys. 6. 5-łopatowe śmigło ogonowe z przegubowym zawieszeniem łopat

3. StRUKtURA ŁOPAtY ŚMIgŁA OgONOWEgO

Łopaty wirników ogonowych charakteryzują się stałym profilem aerodynamicznym, mają
zazwyczaj obrys prostokątny, poza narożami i końcówką oraz w związku z dużym zakresem
kątów nastawienia łopat są na ogół ukształtowane bez zwichrzenia geometrycznego. Względna
grubość profilu aerodynamicznego łopaty wynosi 10-15%, a jej wydłużenie 3,5-8.

Na rys. 7 i 8 przedstawiono schematy kompozytowych łopat śmigła ogonowego względnie
sztywno zamocowanego i jego modyfikację, utworzoną do śmigła w pełni przegubowego. Cechą
rozróżniającą obie łopatki jest sposób rozkładu wiązek kompozytu epoksydowo-szklanego
w części nasadowej każdej z nich. W wirniku ogonowym z względnie sztywnym zamocowaniem
łopat wiązki rowingu owinięte są wokół dwóch sworzni, zaś w łopatce wirnika przegubowego
wokół jednej tulei.

Rys. 7. Schemat łopaty zastosowanej w wirniku sterującym ze sztywnym mocowaniem łopat
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Rys. 8. Schemat łopaty zaprojektowanej do wirnika sterującego z przegubowym zawieszeniem łopat

Konstrukcyjnie każda z łopat jest utworzona jako wieloobwodowy keson, w którego przed-
niej części znajduje się dźwigar – wykonany z wiązek kompozytu szklano-epoksydowego
(rowing szklany ER 3005).

Powłokę zewnętrzną łopaty (keson) tworzy 6 warstw tkaniny węglowej 98110 utwardzanej
na bazie żywicy epoksydowej, ułożonej pod kątem +/-45o względem osi wzdłużnej łopaty.
Wszystkie warstwy mają jednakową grubość 0,116 mm, a oddział objętościowy zbrojenia
wynosi 45%. Struktura węglowo-epoksydowa łopaty pokryta jest warstwą kompozytu szklano-
epoksydowego, tj. tkanina szklana 92110 o grubości 0,111 mm, w celu jej ochrony przed
uszkodzeniami zewnętrznymi. tkanina szklana podobnie jak tkanina węglowa ułożona jest pod
kątem +/-45o.

4. ObCIĄŻENIA ŁOPAtY WIRNIKA StERUJĄCEgO

W celu obliczenia obciążeń i odkształceń łopaty wirnika z sztywnym mocowaniem
i przegubowym, przyjęto stałe rozkłady masowe i sztywnościowe wzdłuż promienia łopaty
i wyznaczono jej postacie i częstości drgań własnych. Otrzymane wartości drgań stanowią blok
danych do programów obliczających obciążenia i odkształcenia łopat wirnika.

Obliczenia obciążeń łopaty wirnika wykonano przy użyciu metody modalnej – galerkina,
wykorzystując model fizyczny łopaty wirnika. Aby określić maksymalne obciążenia
i odkształcenia łopaty śmigła ogonowego, analizie poddano dwa wymiarujące przypadki tj. dla
śmigłowca w zawisie wykonującego obrót kierunkowy wokół osi pionowej z, z założoną
prędkością kątową �z oraz przy maksymalnym ciągu śmigła ogonowego.

Analiza obciążeń łopaty
Obciążenia łopat i piasty wirnika ogonowego są efektem funkcji jakie on spełnia – równo-

ważenie momentu obrotowego wirnika głównego oraz sterowanie kierunkowe
śmigłowca [1].

Na śmigle ogonowym występują obciążenia zarówno aerodynamiczne jak i masowe, w tym
obciążenia będące skutkiem działania siły odśrodkowej Coriolisa i przyspieszeń liniowych.
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Następnie powstające obciążenia generują momenty gnące, skręcające oraz siły poprzeczne
i wzdłużne, które za pośrednictwem łopat są przenoszone na wał śmigła i pozostałe elementy
układu przenoszącego moc, układu sterowania oraz belkę ogonową kadłuba śmigłowca [3].

W analizie obciążeń rozpatrzono dwa wymiarujące przypadki:
• obrót kierunkowy śmigłowca wokół osi pionowej z, podczas którego występują silne waha-

nia łopat w dwóch płaszczyznach;
• ciąg maksymalny.

Na rys. 9 przedstawiono rozkład siły Tx działającej na łopatę wzdłuż jej osi. Wartość maksy-
malna siły rozciągającej około 10 kN występuje w części nasadowej łopaty i wraz z wzrostem
rozpiętości jej promienia spada niemal liniowo do 0. Rozkład siły wzdłużnej Tx jest przybliżony
we wszystkich stanach lotu śmigłowca.

Rys. 9. Rozkład siły wzdłużnej Tx działającej na łopatę

Obrót kierunkowy wokół osi pionowej śmigłowca w zawisie
Analizę obciążeń śmigła ogonowego śmigłowca wykonującego obrót kierunkowy wokół osi

pionowej wykonano dla przypadku obliczeniowego, w którym prędkość kątowa �z = 2,81 rad/s.
Rozkłady momentów obciążających łopatę wirnika, wykreślono na podstawie wartości średnich
obciążeń.

Na rys. 10 pokazano rozkład momentu Mx skręcającego łopatę. Przyjmuje on wartości
przybliżone dla łopaty zamocowanej sztywno i przegubowo. Największą wartość około -1,2 Nm
osiąga w nasadzie łopaty, po czym maleje wraz z promieniem do 0.

Rys. 10. Rozkład momentu Mx skręcającego łopatę
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Rozkłady momentów gnących działających na łopatę w płaszczyźnie ciągu My i w płaszczy-
źnie obrotów Mz zilustrowano na rys. 11 i 12. Wyraźnie widać, że znacznie mniejsze momenty
obciążające łopatę występują w śmigle ogonowym z przegubowym zawieszeniem łopat. Poza
tym cechą szczególnie korzystną w rozwiązaniu przegubowym jest brak momentów gnących
w części nasadowej.

Rys. 11. Rozkład momentu My gnącego łopatę w płaszczyźnie ciągu

Rys. 12. Rozkład momentu Mz gnącego łopatę w płaszczyźnie obrotów

328 AgAtA ZIębA



Analizę przemieszczeń kątowych nasady łopaty przegubowego wirnika ogonowego
śmigłowca wykonującego obrót kierunkowy w zawisie wokół osi z przeprowadzono dla dwóch
prędkości kątowych �z = 2 rad/s i �z = 4 rad/s, rys. 13 i 14.

Rys. 13. Kąty odchyleń łopaty w przegubie kulistym

Rys. 14. Kąty wahań łopaty w przegubie kulistym

Analizie poddano także przemieszczenia kątowe części nasadowej łopaty, rys. 15 w dwóch
wariantach konstrukcyjnych przy obrocie kierunkowym z prędkością kątową �z = 2,81 rad/s
bez tłumika i z tłumikiem odchyleń. W śmigle ogonowym bez tłumika wartości odchyleń
(przemieszczenia nasady łopaty w płaszczyźnie obrotów) powoli narastają wraz z obrotami
łopaty zaczynając od zakresu -3o do 0,25o, zaś w przypadku gdy zastosowano tłumik wartości
te mieszczą się w zakresie -1,75o do -1,25o.
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Rys. 15. Przemieszczenia nasady łopaty w płaszczyźnie jej większej sztywności

Łopatki wirnika przegubowego nieustannie drgają w płaszczyźnie obrotów, ponieważ ich
ruch nie jest w żaden sposób tłumiony. W celu ich ustabilizowania konieczne jest wprowadze-
nie tłumika odchyleń, pomiędzy każdą łopatą a piastą danego wirnika. Na rys. 16 przedsta-
wiono wpływ tłumika odchyleń w wirniku z przegubowym mocowaniem łopat podczas obrotu
kierunkowego śmigłowca w zawisie z prędkością kątową �z = 2,81 rad/s na wartości obciążeń
nasady łopaty.

Rys. 16. Moment gnący nasadę łopaty w płaszczyźnie obrotów w funkcji azymutu

W przypadku łopaty zawieszonej przegubowo bez tłumika odchyleń występują wychylenia
łopaty w płaszczyźnie obrotów (lead-lag), a wraz z nimi nieznaczny moment gnący nasadę
łopaty w tej samej płaszczyźnie. Natomiast w przypadku, gdy zastosowany zostanie tłumik
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odchyleń w celu zmniejszenia ich amplitudy pojawia się niewielki wzrost momentu nasado-
wego. Na nasadę łopaty sztywno zamocowanej działa dość duży moment gnący w płaszczyźnie
obrotów.

Maksymalny ciąg śmigła ogonowego
Znacznie większe obciążenia występują na śmigle ogonowym przy jego maksymalnym ciągu.

Momenty gnące My i Mz osiągają znacznie większe wartości dla śmigła z sztywnym mocowa-
niem łopat, rys. 17 i 18. Poniższe rozkłady zostały narysowane na podstawie wartości średnich
obciążeń łopaty.

Rys. 17. Rozkład momentu My gnącego łopatę w płaszczyźnie ciągu

Rys. 18. Rozkład momentu Mz gnącego łopatę w płaszczyźnie obrotów
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Natomiast odchylenia łopaty wirnika przegubowego przy jego maksymalnym ciągu, rys. 19
zawierają się w zakresie od -3o do 1,3o, gdy zastosujemy tłumik niemal całkowicie zanikają.

Rys. 19. Przemieszczenia nasady łopaty w płaszczyźnie jej większej sztywności

Przy maksymalnym ciągu śmigła ogonowego na wielkość obciążeń nasady łopaty zamo-
cowanej na przegubie nie ma wpływu tłumik odchyleń, gdyż wartości momentów są bardzo
małe. Obecność tłumika wpływa jedynie na odkształcenie giętne końca łopaty w płaszczyźnie
obrotów – niemal całkowicie tłumi odchylenia łopaty. Dla łopaty sztywno zamocowanej przy
maksymalnym ciągu śmigła występują sprzężenia giętno-giętno-skrętne (flap-lag-torsjon).
Obciążenia nasady momentem skręcającym i gnącym w płaszczyźnie obrotów oraz
odpowiadające im odkształcenia końca łopaty osiągają dość znaczne wartości. Natomiast
obciążenie od momentu gnącego nasadę łopaty w płaszczyźnie ciągu i odpowiadające mu
odkształcenie końca łopaty na skutek sztywności łopaty jest niewielkie. Porównanie obciążeń
nasady i końca łopaty w funkcji azymutu dla wirnika przegubowego i sztywnego przy maksy-
malnym ciągu przedstawiono poniżej na rys. 20.

a)

b)
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c)

d)

e)

f)
Rys. 20. Obciążenia nasady i odkształcenia końca łopaty przy maksymalny ciągu śmigła ogonowego

5. ANALiZA UKŁADU ŚMiGŁO OGONOWE – BELKA OGONOWA ZE WZGLĘDU
NA MOŻLiWOŚĆ WYSTĄPiENiA REZONANSU

gdy śmigłowiec znajduje się na ziemi a jednocześnie jego wirniki wykonują ruch obrotowy,
tj. podczas startu, lądowania lub kołowania istnieje możliwość wystąpienia zjawiska
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niestateczności śmigłowca – rezonansu naziemnego. Jest ono efektem oddziaływania – sprzę-
gania wahań łopat w płaszczyźnie obrotu wirnika i drgań środka piasty podpartej wraz
z kadłubem – belką ogonową na sprężystym podwoziu. Znaczący wpływ na wystąpienie tego
rodzaju dynamicznej niestateczności ma zastosowanie w konstrukcji piasty przegubów
odchyleń [1].

Na stateczność pracy zespołu wirnik ogonowy – belka ogonowa wpływa zarówno sztywność
konstrukcji belki, jak i prędkość obrotowa wirnika. W celu wyeliminowania lub zminimali-
zowania powstałej niestateczności układu można:
• zwiększyć sztywność belki ogonowej, co wiąże się z koniecznością jej przebudowy

i wzrostem masy,
• zastosować tłumiki odchyleń łopat,
• przegub pionowy umiejscowić w dość znacznej odległości od osi obrotu wirnika [4].

Analizie poddano układ wirnik ogonowy – belka ogonowa gdy sztywność belki ogonowej
K = 126 N/m, a jej tłumienie C = 5 Ns/m, przy prędkości obrotowej śmigła ogonowego
Ω = 6,99 Hz dla konstrukcji śmigła bez tłumika i z tłumikiem odchyleń.

a) b)
Rys. 21. Przemieszczenia łopat i środka piasty:

a) dla przypadku sztywności belki ogonowej K = 126 N/m i prędkości obrotowej
śmigła ogonowego Ω = 6,99 Hz bez tłumika odchyleń,

b) dla przypadku sztywności belki ogonowej K = 126 N/m i prędkości obrotowej
śmigła ogonowego Ω = 6,99 Hz z tłumikiem odchyleń

Na podstawie przeprowadzonej analizy możemy stwierdzić, że dla założonych parametrów
w układzie wirnik ogonowy – belka ogonowa nie występuje niestateczność układu. Według
artykułu Prouty’ego [4]: ,,jednym ze sposobów zapobiegania wystąpienia zjawiska rezonansu
naziemnego jest umieszczenie przegubu pionowego w takiej odległości od środka piasty
wirnika, przy której częstość odchyleń łopat będzie zbyt wysoka w stosunku do częstości drgań
środka piasty wirnika podpartej wraz z belką ogonową na sprężystym podwoziu, co
uniemożliwi ich sprzęgnięcie. Rozwiązanie, w którym przegub odchyleń znajdował się
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w odległości 40% promienia, zastosowano na śmigłowcu Hynes H-5, wówczas nie był konieczny
tłumik odchyleń zapobiegający rezonansowi naziemnemu”. Podobnie w badanym wirniku
możliwość wystąpienia zjawiska rezonansu została wyeliminowana umieszczeniem przegubu
odchyleń w odległości około 30% promienia, przy czym częstość odchyleń w przyjętej kon-
strukcji wynosi ~0,74 harmonicznej, więc jest dość wysoka w stosunku do częstości drgań
środka piasty podpartej wraz z belką ogonową na sprężystym podwoziu. Zupełnie innym przy-
padkiem jest wirnik nośny śmigłowca tiger, w którym tłumik był niezbędny, ze względu na
zamocowanie długich łopat, przy względnie małej odległości przegubu pionowego od osi
obrotów wirnika.

6. WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych analiz widzimy podstawowe zalety rozwiązania kon-
strukcyjnego śmigła ogonowego polegającego na w pełni przegubowym zawieszeniu łopat.
główną zaletą jest prosta konstrukcja piasty – zastosowanie jednego przegubu kulistego
ogranicza elementy składowe konstrukcji (przegub osiowy, pionowy, poziomy), znacznie
mniejsze wymiary oraz ciężar. Ponadto w wirniku przegubowym nie występują momenty za-
wiasowe (gnące) w nasadowej części łopaty. W przypadku małego wirnika przegubowego nie
ma konieczności stosowania tłumika odchyleń, gdyż przemieszczenia nasady łopaty
w płaszczyźnie obrotów są niewielkie i nie występuje rezonans układu śmigło ogonowe-belka
ogonowa.

bIbLIOgRAFIA

[1] bogdanow J., Szabelski K.: Podstawy konstrukcji śmigłowców, Wydawnictwa Uczelniane
Politechniki Lubelskiej, Lublin, 1991.

[2] Dalin W. N., Michiejew S. W.: Konstruowanie śmigłowców, Wydawnictwo MAI,

Moskwa, 2001.
[3] Piłat M.: Analiza możliwości zastosowania wielołopatowego śmigła ogonowego do

śmigłowca klasy IS-2, Praca dyplomowa, Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny,
Lublin, 2007.

[4] Prouty R.W.: The Lead-Lag Hinge. More Helicopter Aerodynamics, PJS Publications Inc., 1790.
[5] Szabelski K., Jancelewicz W., Łucjanek W.: Wstęp do konstrukcji śmigłowców, Wydawnictwa

Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1995.

335KONCEPCJA WIELOŁOPAtOWEgO W PEŁNI PRZEgUbOWEgO WIRNIKA OgONOWEgO...



AgAtA ZIębA

CONCEPTiON A FEW-BLADED HiNGED TAiL ROTOR
TO A LiGHT HELiCOPTER WEiGHiNG 900-1200 KG

Abstract

This publication presents the conception of the few-bladed tail rotor with composite blades

mounted on spherical bearings to the light helicopter weighing 900-1200 kg. This article provides

a basic solution to the tail rotor blades currently used in the construction of helicopter. There were

shown advantages and disadvantages of the tail rotor with spherical bearings in comparison to

other design – particularly of the tail rotor with blades relatively rigidly mounted. For these two

constructions were conducted comparative analysis of loads and performance at directional

rotation helicopter and maximum thrust the tail rotor. Results this analysis are presented

in graphs. In addition examined the possibility of the resonance ground for new tail rotor. It was

proved that new design can be alternatively and complementarily used in comparison to

contemporary ones.
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