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Instytut Lotnictwa

You must know what was before
to have a feeling of what will be coming

(Thor Heyerdal)

Za życie wybranej gałęzi lotnictwa przyjęło się przyjmo-
wać długość okresu, jaki upłynął od uznanego za pierwszy
swobodny lot określonego statku powietrznego, wykonany
z człowiekiem na pokładzie i mocą własnego napędu. Tak,
więc baloniarstwu „życie” liczy się od pierwszego wzlotu
balonu z załogą (Jean Francois Pilâtre Rozier i markiz
major Francois Laurent d'Arlandes) w 1783 roku, a samo-
lotom od pierwszego pionerskiego lotu Orville'a Wrighta
w 1903 roku. Według tej samej konwencji lotnictwu śmi-
głowcowemu w ubiegłym roku „stuknęło” 100 lat, bowiem
17 listopada 1907 r. odbył się, uznany oficjalnie za pierwszy,
swobodny wzlot śmigłowca Paula Cornu, spełniający przy-
toczoną definicję „pierwszeństwa”.

WSTĘP

Za „życie” wybranej gałęzi lotnictwa przyjęło się przyj-
mować długość okresu, jaki upłynął od uznanego za pierw-
szy swobodny lot określonego statku powietrznego, wyko-
nany z człowiekiem na pokładzie i mocą własnego napędu.
Tak więc baloniarstwu „życie” liczy się od pierwszego wzlo-
tu balonu z załogą (Jean Francois Pilâtre de Rozier i markiz
major Francois Laurent d'Arlandes) w 1783 roku, a samo-
lotom od pierwszego pionierskiego lotu Orville'a Wrighta
w 1903 roku. Według tej samej konwencji lotnictwu śmi-
głowcowemu w ubiegłym roku „stuknęło” 100 lat, bowiem
w tym właśnie roku – 17 listopada 1907 – odbył się, uznany
oficjalnie za pierwszy, swobodny wzlot śmigłowca Paula
Cornu, spełniający przytoczoną definicję „pierwszeństwa”.

Warto zauważyć, że ten historyczny wyczyn śmigłowca
Cornu miał miejsce w niespełna 4 lata po pierwszym locie
Flyera braci Wright w Ameryce 7 grudnia 1903 r. i zaledwie
niewiele ponad rok po pierwszym locie samolotu 14-bis
w Europie, zrealizowanym we Francji przez Brazylijczyka
Alberto Santos-Dumonta 13 września 1906 roku, ale to pio-
nierskie osiągnięcie nie doczekało się takiego rozgłosu jak
loty samolotowe. Najważniejszą przyczyną takiego braku
zainteresowania było to, że w odróżnieniu od samolotów,
których rozwój po roku 1903 był procesem niezwykle dyna-
micznym, pierwszy lot maszyny wirnikowej stanowił zaled-
wie pierwszy krok i był tylko nieśmiałym początkiem proce-
su rozwoju wiropłatów, długiego i najeżonego ogromnymi
trudnościami. A poza tym w skuteczny rozwój śmigłowca
i jego użyteczną wartość nikt na początku XX wieku nie
wierzył, czego najlepszą ilustracją jest znana, ale zasługu-
jąca raz jeszcze na przypomnienie, opinia jednego z braci
Wright, Wilbura. W dokumencie z roku 1909 roku pisał on:

„Jak wszyscy nowicjusze zaczęliśmy z bratem, w latach
naszej młodości, od próby zbudowania śmigłowca, szybko
jednak dostrzegliśmy, że śmigłowiec nie ma przed sobą żad-
nej przyszłości i dlatego projekt porzuciliśmy. Śmigłowiec
tylko z największym wysiłkiem jest zdolny do wykonywania
tego, co balon czyni bez trudu, a w żadnym razie nie jest lep-
szy od balonu, jeśli idzie o szybki lot do przodu. Gdy zawodzi
napęd, śmigłowiec spada jak kamień, bowiem nie jest w sta-
nie ani zawisnąć w powietrzu jak balon, ani spłynąć do ziemi
lotem ślizgowym jak samolot. Śmigłowce są wprawdzie dużo
łatwiejsze do skonstruowania niż samoloty, ale jeśli nawet
budowa ich się uda, będą bezużyteczne”.

PIERWSZY LOT

Przypomnijmy okoliczności lotu, który zapoczątkował
czczone dziś 100-lecie lotnictwa śmigłowcowego.

Miał on miejsce w miejscowości Coquainvilliers we
Francji w dniu 13 listopada 1907 roku a wykonawcą jego był
urodzony 15 czerwca 1881 roku Paul Cornu, mechanik, syn
sprzedawcy rowerów w Lisieux. Budową wirnikowego
urządzenia latającego zajmował się od 1904 roku i miał za
sobą udane loty modelu „na kieracie”. W początku 1907 ro-
ku ukończył budowę maszyny dużej, zdolnej – według przy-
jętych założeń – do uniesienia w powietrze człowieka.
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Rys. 1. Paul Cornu

Rys. 2. Model

Przy budowie śmigłowca naturalnej wielkości Cornu za-
chował wiernie układ sprawdzony w modelu a w zastoso-
wanych rozwiązaniach konstrukcyjnych użył dobrze sobie
znanych rozwiązań rowerowych, np. wszystkie elementy
kołowe były konstrukcjami szprychowymi, siodełko pilota
było rowerowe itd. – w wyniku czego śmigłowiec był przez
wielu nazywany „latającym rowerem”. Kadłub miał w kształ-
cie rozwartej litery "V", zbudowany był on z lekkich rur sta-
lowych i usztywniony cięgnami linowymi. Nad kadłubem
były zabudowane dwa dwułopatowe wirniki nośne, każdy
o średnicy 6 m. Po środku kadłuba znajdował się tłokowy
silnik Antoinette o mocy 17,7 kW (24 KM), a za nim sio-
dełko pilota z zespołem sterownic. Napęd z silnika na wir-
niki przenoszony był skórzanym pasem transmisyjnym o dłu-
gości 20 m i szerokości 10 cm. Sterownice składały się
z dźwigni obsługi płetw sterujących i z dźwigni sterowania
mocą napędu. Podwozie składało się z czterech kół. Wirniki
miały po dwie łopaty nośne pokryte jedwabiem o długości
1,9 m i szerokości 0,9 m.

Rys. 3. Cornu

Rys. 4. Cornu

Rys. 5. Cornu

Cornu ukończył budowę śmigłowca w sierpniu 1907 ro-
ku. Pierwsze uruchomienia ujawniły niewyważenie łopat
i poślizg pasa napędowego. Po usunięciu usterek 27 wrześ-
nia śmigłowiec bez pilota (ale ze stosownym balastem)
oderwał się na krótko od ziemi. Masa śmigłowca wynosiła
w tym momencie 235 kg, silnik pracował z prędkością obro-
tową 850 obr/min a wirniki obracały się dziesięciokrotnie
wolniej – 85 obr/min.
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Rys. 6. Cornu

Wobec stwierdzenia, że śmigłowiec jest zdolny do oder-
wania od ziemi przetransportowano go na teren opuszczonej
fabryki w Coquainvilliers, 10 km od Lisieux i tam 13 listo-
pada Paul Cornu dokonał pierwszych prób wzlotów, począt-
kowo na uwięzi, a następnie swobodnych. Próbom ponow-
nie towarzyszyły kłopoty z poślizgiem pasa napędowego.
Maksymalna długotrwałość lotu wynosiła 20 sekund (dla
przypomnienia – pierwszy lot Orville’a Wrighta w 1903 r.
trwał 12 sekund) a wysokość 20-30 cm. Przy oderwaniu
maszyny od ziemi silnik pracował z prędkością 900 obr/min,
wirniki zaś – 80 obr/min. Próby lotów, a właściwie pod-
skoków (co dało impuls do pokazanej karykatury) były
powtarzane kilkakrotnie. Ograniczenie czasu i wysokości
lotów wynikało zarówno z kłopotów ze ślizgającym się pa-
sem napędowym, jak i z ewidentnego braku możliwości
przeciwdziałania odchyleniom od stanu równowagi, czyli
mówiąc językiem współczesnym – niedostatecznej sterow-
ności i niestateczności obiektu.

Rys. 7. Cornu'07

W ojczyźnie konstruktora Francji, historyczne osiągnię-
cie, jakim były loty śmigłowca Cornu, nigdy nie zostało
zapomniane. W 1982 roku wydany został znaczek pocztowy
upamiętniający 75-lecie budowy i pierwszych lotów maszy-
ny, operacja ta została powtórzona w 2007 roku z okazji
100-lecia pierwszego lotu.

Rys. 8. Znaczek 2007

Uznanie za początek ery śmigłowców swobodnych lotów
śmigłowca Paula Cornu nie oznacza jednak zdezawuowania
osiągnięć innych konstruktorów francuskich, którzy efekt
oderwania od ziemi śmigłowca z człowiekiem na pokładzie
osiągnęli nawet kilka miesięcy wcześniej, tyle że nie w locie
swobodnym. Idzie oczywiście o śmigłowiec braci Louisa
i Jacquesa Bréguetów, skonstruowany we współpracy z prof.
dr. Charlesem Richetem i nazwany w związku z tym
Bréguet-Richet Gyroplane N° 1.

Rys. 9. Louis Breguet

Lot napędzanego silnikiem Antoinette o mocy 33 kW (45
KM) śmigłowca N°1 z człowiekiem na pokładzie – był nim
inż. Volumard – odbył się 24 sierpnia 1907 roku w miej-
scowości Douai w północnej Francji. W pierwszym, trwa-
jącym 1 minutę locie osiągnięto wysokość 60 cm, w następ-
nym, 29 września, już 1,5 m. W obu przypadkach nie były to
jednak loty swobodne. Gyroplane N° 1, całkowicie pozba-
wiony organów sterowania przestrzennego, był przez cały
czas unoszenia w powietrzu przytrzymywany przez stoją-
cych na ziemi mechaników. Skłania to do przypuszczenia,
że przytrzymywanie polegało mniej na ustatecznianiu, a bar-
dziej na pomaganiu maszynie w oderwaniu się od ziemi.
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Rys. 10. Breguet–Richet

Rys. 11. Gyroplane Breguet–Richet

Rys. 12. Breguet i Richet '07

Po eksperymentach z techniką wiropłatową Louis Bré-
guet zwrócił się ku dziedzinie lotnictwa, która w owym cza-
sie rokowała szybsze sukcesy, samolotom. Do „starej miłoś-
ci”, wiropłatów, powrócił na początku lat 30. XX w. Wraz
z René Dorandem skonstruował wtedy udany śmigłowiec
doświadczalny Gyroplane Laboratoire. Zmarł w 1955 roku
w wieku 75 lat.

Wykonawca pierwszego swobodnego lotu śmigłowca,
Paul Cornu, żył 63 lata. Zginął w nocy z 5 na 6 czerwca
1944 r. wraz z całą, 9-osobową rodziną podczas alianckich
bombardowań poprzedzających inwazję w Normandii.

Trudny rozwój i jego etapy
Paul Cornu swoim wzlotem 17 listopada 1907 roku wy-

konał w rzeczywistości dopiero pierwszy krok na drodze
prowadzącej do uczynienia śmigłowca narzędziem uży-
tecznym. Krokiem tym było praktyczne udowodnienie mo-
żliwości oderwania się od ziemi i utrzymania w powietrzu
z człowiekiem na pokładzie i z wykorzystaniem tylko mocy
własnego napędu.

Rys. 13. Bothezat i Bane

Rys. 14. Bothezat

Rys. 15. Bothezat
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Rys. 16. Bothezat z pasażerem

Rys. 17. Oemichen

Rys. 18. Oemichen

Rys. 19. Oemichen

Rys. 20. Oemichen

Rys. 21. Oemichen

Oczywiście, było to niewiele. Oczywistym się stało, że
kolejnym krokiem będzie musiało być zapewnienie śmi-
głowcowi zachowania trwałej równowagi w powietrzu
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(ustatecznienia) i zdolności do wykonywania przemiesz-
czeń (manewrowania). Na tym polu pierwsze sukcesy
osiągnięte zostały dopiero na początku lat 20. XX wieku,
w USA przez rosyjskiego emigranta dr George’a de Bothe-
zata, a we Francji przez Etienne’a Oemichena. W obu przy-
padkach konstruktorzy zastosowali w swoich maszynach
(w widoku z góry) układ krzyża z czterema wirnikami
i systemem mniejszych śmigieł sterujących. Oemichen był
pierwszym, który swoim śmigłowcem zdołał pokonać, 4
maja 1924 roku, dystans 1 kilometra.

Rys. 22. Juan de la Cierva

Rys. 23. Cierva ze skrzydłem

Rys. 24. C.30A

Rys. 25. Breguet–Dorand

Rys. 26. Breguet–Dorand

Rys. 27. Fw 61 bez pokrycia



ŚMIGŁOWCE MAJĄ 100 LAT 11

Na początku lat 20. XX w. umiano więc już budować
śmigłowce zdolne zarówno do lotu wiszącego jak i postę-
powego, tyle tylko, że zawisy mogły być realizowane jedy-
nie tuż przy ziemi a prędkość przemieszczeń poziomych
była tempem żółwia. Awaria napędu była równoznaczna
z kraksą. Przełom przyniósł wynalazek wiatrakowca Juana
de la Cierva y Coodornia, w którym siła nośna uzyskiwana
była na autorotującym wirniku z łopatami zawieszonymi
w głowicy na przegubach. Dopiero wtedy, gdy w kolejnych
doświadczalnych śmigłowcach elementem nośnym stał się
przegubowy wirnik technika śmigłowcowa uzyskała możli-
wość sprostania kolejnemu wyzwaniu – zapewnieniu no-
wym maszynom godnych uwagi osiągów, prędkościo-
wych i odległościowych, bo tylko one mogły stwarzać na-
dzieję, że śmigłowce do czegoś się przydadzą.

Rys. 28. Fw 61 z pokryciem

Rys. 29. FI-265

Rys. 30. FI-265

Ten kolejny krok miał miejsce dopiero w latach 30.
minionego wieku. Pierwszym, który pokonał barierę pręd-
kości 100 km/h był francuski Gyroplane Laboratoire kon-
strukcji Bregueta i Doranda a tym, który pokonał dłuższą niż
100 km odległość przelotu i jako pierwszy wzniósł się na
wysokość przekraczającą 3000 m był niemiecki Fw 61 kon-
strukcji Henricha Fockego.

Rys. 31. Fa 223 Drache

Rys. 32. Fa 223 w Alpach

Następnym celem do rozwiązania stało się bezpieczeń-
stwo śmigłowca po awarii napędu. Jak długo loty doświad-
czalnych śmigłowców miały miejsce tuż przy ziemi ustanie
dopływu mocy do wirnika lub wirników większego niebez-
pieczeństwa nie stwarzało, gdyby jednak taka sama sytuacja
zaistniała na większej wysokości mogłoby dojść do urzeczy-
wistnienia czarnego scenariusza przedstawionego w zacyto-
wanej wcześniej opinii Wilbura Wrighta, tzn. do „...spada-
nia jak kamień...”. Na szczęście wprowadzenie do śmigłow-
ców wirników przegubowych, których właściwości autoro-
tacyjne były wypróbowane, sprawę załatwiało, szło tylko
o to, aby udowodnić praktycznie, że w razie awarii napędu
śmigłowiec będzie mógł być przekształcany w wiatrakowiec
podobnie, jak samolot silnikowy w szybowiec. Sztuki tej
dokonali jako pierwsi Francuzi, dokonując w latach 1930
autorotacyjnych lądowań śmigłowcem Gyroplane Labora-
toire oraz Niemcy przy pomocy Fw 61.
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Rys. 33. Fa 223 dźwig

Rys. 34. Fa 223 – Alpy

Rys. 35. FI 286 Kolibri

Rys. 36. FI 286 – Morze Egejskie

W dalszej kolejności, a było to już podczas toczącej się
wojny, rozpoczął się proces przekształcenia śmigłowców
doświadczalnych w sprzęt użytkowy, zdolny do wykony-
wania zadań lotniczych, niewykonalnych przez samoloty,
np. prace dźwigowe czy akcje ratownicze w niedostępnych
miejscach. Dokonali tego Niemcy. Dwa typy śmigłowców
użytkowych, Fa 223 Drache i Fl 286 Kolibri, produkowane
seryjnie (choć z ogromnymi trudnościami będącymi następ-
stwem alianckiej ofensywy bombowej na przemysł III
Rzeszy) takie pionierskie prace wykonywały kilkakrotnie.
Pierwsze operacje Fa 223 z ładunkiem podwieszonym miały
miejsce wiosną 1944 roku na terenie Holandii i jesienią
1944 w Alpach, natomiast pierwsza akcja ratownicza – na
ziemiach polskich, w okolicy Pruszcza Gdańskiego –
w pierwszych dniach marca 1945 roku. Po stronie alianckiej
pierwsze operacje ratownicze z użyciem śmigłowca R-4
odbyły się na froncie birmańskim w kwietniu 1945 r.

Rys. 37. FI 286 na okręcie

Gdy kończyła się II Wojna Światowa śmigłowiec był
więc sprzętem sterownym, bezpiecznym, mającym jako
takie osiągi i zdolnym do wykonywania prac użytkowych.
Równocześnie był jednak sprzętem o niezwykle krótkiej
żywotności, męczącym ze względu na drgania i hałas, skom-
plikowanym obsługowo i niezmiernie kosztownym. Aby za-
pewnić śmigłowcom szeroką popularność należało wady te
usunąć.
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Rys. 38. R-4 w Birmie 1945 r.

Celem Nr 1 stało się zwiększenie żywotności maszyn
a przede wszystkim ich łopat nośnych. Konstruowane po-
czątkowo na wzór łopat wiatrakowców z lat 1930, z rurowymi
dźwigarami nitowanymi z odcinków, na których nabudo-
wywane były drewniane żebra z pokryciem sklejkowo-płó-
ciennym, miały żywotność około 100 godzin. Kolejne mody-
fikacje, polegające początkowo na stosowaniu dźwigarów
ciągłych, potem na przejściu na konstrukcję całkowicie me-
talową i w końcu na strukturę kompozytową, pozwoliły
współcześnie na uczynienie z łopat elementów o żywotności
praktycznie nieograniczonej, której przydatność do użytko-
wania jest tylko funkcją monitorowanego stanu.

Rys. 39. K-225 z turbiną Boeing 502-2

Rys. 40. Alouette 2

Równolegle z postępem na polu zwiększania żywotności
śmigłowców zaczęto dążyć do poprawienia ekonomicznej
strony eksploatacji śmigłowców, m.in. przez zwiększanie
udźwigowych możliwości maszyn i przejście z napędu tło-
kowego na napęd turbinowy. Na tym polu pionierskie osiąg-
nięcia odnotowali Amerykanie, którzy jako pierwsi podjęli
w 1951 roku loty na doświadczalnym śmigłowcu Kaman
K-225 z napędem morską turbiną Boeing 502-2, Francuzi,

którzy w 1955 roku jako pierwsi wprowadzili śmigłowiec
turbinowy do produkcji seryjnej (Alouette II), oraz Rosjanie,
którzy zalety silników turbinowych wykorzystali w 1956 ro-
ku do budowy największego śmigłowca świata, Mi-6.

Rys. 41. Mi-6 Instalu

Ostatnim, realizowanym współcześnie i ciągle jeszcze nie
zakończonym, etapem 100-letniej historii techniki śmi-
głowcowej, jest dążenie do maksymalizacji komfortu za-
równo pasażerów, jak i załogi. Realizowane jest to przez
minimalizację drgań i hałasu oraz postęp w dziedzinie wy-
posażenia i osprzętu. Warunki podróżowania współczesnym
śmigłowcem i trud jego pilotowania są dziś nieporówny-
walne z tym, z czym pasażerowie i piloci mieli do czynienia
na początku rozwoju tych maszyn.

Rys. 42. EC 145

Polski wkład
W 100-letniej historii lotnictwa śmigłowcowego Pola-

cy byli obecni praktycznie od samego początku, żeby choć-
by wspomnieć prace inż. Lipkowskiego w St. Petersburgu
w Rosji w roku 1909 czy eksperymenty Czesława Tańskiego
w Warszawie w 1910 roku.
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Rys. 43. Lipkowski

Rys. 44. Lipkowski

Rys. 45. Lipkowski w St. Petersburgu

Rys. 46. Tański

Rys. 47. C.30A + RWD-9 – 1938

Rys. 48. Frank Nicholas Piasecki z modelem YH-16A

Rys. 49. HRP-2 –1949
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Rys. 50. Ciołkosz i Stępniewski

Wprawdzie w okresie międzywojennym całość polskiego
zainteresowania techniką wiropłatową ograniczyło się tylko
do epizodu zakupu pojedynczego egzemplarza wiatrakowca
Cierva C.30A w celu zbadania możliwości zastąpienia przez
ten typ statku powietrznego obserwacyjnych balonów na
uwięzi, ale za to od czasu II Wojny Światowej polski wkład
w tę nową technikę był już znaczący.

Rys. 51. Bernard Sznycer

Rys. 52. BS-12D-1

Rys. 53. Kaiser-Fleetwing XH-10 Twirly Bird

W pierwszym rzędzie trzeba wspomnieć o grupie pol-
skich inżynierów, emigrantów politycznych, którzy nie
chcąc się pogodzić z komunistycznym reżymem wprowa-
dzonym w Polsce po 1945 roku, pozostali na emigracji
w USA. Grupa ta, złożona z Tadeusza Tarczyńskiego, Jana
Solaka, Zbysława Ciołkosza, Szczepana Grzeszczyka i Wie-
sława Stępniewskiego, wniosła w latach 1945-1955 znaczą-
cy wkład w rozwój dwuwirnikowych śmigłowców układu
podłużnego (tandem) konstrukcji Franka Nicholasa Pia-
seckiego.

Rys. 54. Bronisław Żurakowski

Rys. 55. Pierwszy lot Bronisława Żurakowskiego – 1950 r.

Rys. 56. Antywibrator
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Dwaj inni polscy inżynierowie stali się znani ze swych
osiągnięć na polu wiropłatów w Anglii: Jerzy Kazimierz
Zbrożek, który pracując w RAE w Farnborough wniósł
cenny wkład m.in. w zbadanie wpływu ziemi na osiągi śmi-
głowców i Tadeusz Leopold Ciastuła, główny konstruktor
śmigłowca Saro Skeeter.

Inny emigrant z Polski, jeszcze sprzed wojny, Bernard
Sznycer, który w polskim przemyśle lotniczym specjalizo-
wał się w projektowaniu pływaków dla samolotów, zbudo-
wał, w latach 1946-1950 w Kanadzie i USA kilka śmi-
głowców eksperymentalnych, w tym 2-silnikowy „latający
dźwig” Omega BS-12D, którego patent został sprzedany
firmie Sikorsky stając się tam podstawą budowy słynnych
maszyn dźwigowych S-60 i S-64 Sky Crane. We Francji
pionierem śmigłowcowych silników turbinowych stał się
mieszkający tam Polak Joseph Szydłowski, twórca i właści-
ciel firmy Turbomeca.

Ciekawostką jest to, że polskie korzenie mieli również
dwaj inni słynni w świecie konstruktorzy śmigłowców: uro-
dzony w Białymstoku w Polsce Jacob Shapiro, twórca m.in.
śmigłowów Cierva W.9, W11 Air Horse i LTH-1 Gras-
shopper, oraz... Nikołaj Kamow, „ojciec” rosyjskich śmi-
głowców współosiowych, którego matka Helena Langle-
bień, była Polką z Warszawy.

Jeśli idzie o kraj, to Polska stała się uczestnikiem 100-
-lecia lotnictwa śmigłowcowego krótko po wojnie, wnosząc
swój wkład we wczesny etap jego rozwoju przez budowę
maszyn eksperymentalnych, w tym SP-GIL z awangardo-
wym rezonansowym tłumikiem drgań. W połowie 100-lecia
historii śmigłowców, w 1956 roku, Polska weszła do wą-
skiego klubu znaczących wytwórców tych maszyn, Wtedy
też wyszkoleni zostali pierwsi polscy piloci śmigłowcowi,
pierwsze śmigłowce trafiły do wojsk lotniczych (dwa lata
później do lotnictwa cywilnego) i pełną parą ruszyła pro-
dukcja licencyjnych i własnych śmigłowców w Świdniku.
Wirniki wpisały się na stałe w lotniczy krajobraz kraju.

Rys. 57. Kamow

Rys. 58. Śmigłowce mają 100 lat

W 100-lecie śmigłowców nie mamy się czego wstydzić.

R. Witkowski

HELICOPTERS ARE 100 YEARS OLD

Summary
For the lifetime of selected branch of aviation industry

has been accepted to measure the length of time elapsed
since the first recognized free flight of the particular aircraft,
made with a man onboard and under its own power. Thus,
balooning "lifetime" is counted from the first balloon raise
with a crew (Jean Francois Pilâtre Rozier and the Marquis
major Francois Laurent d'Arlandes in 1783), and aircraft
history is counted from the first Orville Wright pioneer flight
in 1903. According to the same convention, the rotorcraft
aviation had 100 years anniversary last year, since 17th of
November 1907, officially recognized as the first free ascent
of Paul Cornu helicopter took place, meeting previously
cited definition of "priority".

Р. Витковски

ВЕРТОЛЁТАМ 100 ЛЕТ

Резюме
Как „продолжительность существования” выбранной

отрасли авиации принято считать время, которое про-
шло от первого засчитанного свободного полёта дан-
ного летающего аппарата с человеком на борту за счёт
мощности собственного двигателя. Таким образом, воз-
духоплаванию „продолжительность существования” счи-
тается с первого полёта на воздушном шаре с экипажем
(Jean Francis Pilatre de Rozier и маркиз майор Francis
Laurent d’Arlandes) в 1783 году, а самолётам с первого
полёта Orville’a Wrighta в 1903 году. Согласно этой
конвенции вертолётной авиации в прошлом году „стук-
нуло” 100 лет, потому что 17 ноября 1907 года был со-
вершен, официально признанный , первый свободный
взлёт вертолёта Paula Cornu исполняющий приведённую
дефиницию „первенства”.
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Lotnictwo Wojsk Lądowych
w Polskich Siłach Zbrojnych

płk pil. mgr inż. Kazimierz POGORZELSKI
Siły Powietrzne

Pojawienie się śmigłowców w ich dojrzałej technicznie
formie obudziło wielkie oczekiwania co do możliwości uży-
cia tego środka transportu powietrznego do zadań i w sytu-
acjach, gdy samolot okazywał się bezradny. Śmigłowce
wniosły do lotnictwa nowe, niezwykle istotne elementy za-
stosowań. Właściwości manewrowe tej uniwersalnej ma-
szyny lotniczej sprawiły, że dzisiaj śmigłowce spotykamy
dosłownie wszędzie, a niskie wymagania w odniesieniu do
infrastruktury lotniskowej sprawiły, że o flocie śmigłowców
mówiło się jako o „lotnictwie bez lotnisk”. Użyteczność śmi-
głowców dla potrzeb sił zbrojnych doceniono już w fazie
powstawania wczesnych konstrukcji wiropłatowych, jednak-
że problemy pojawiające się zarówno w dziedzinie dynamiki
lotu jak i konstrukcji okazały się na tyle poważne, że szerokie
zastosowanie praktyczne śmigłowce znalazły.dopiero około
50 lat później niż samoloty.

LOTNICTWO W DZIAŁANIACH WOJENNYCH

Co przedstawia i kiedy właściwie uformował się rodzaj
lotnictwa, który w Polskich Siłach Zbrojnych przybrał na-
zwę: Lotnictwo Wojsk Lądowych? W jakich okolicznoś-
ciach i w jakiej atmosferze budowano je u nas ?

Samolot, jak każdy wielki wynalazek, niemal natych-
miast, już na początku XX wieku znalazł zastosowanie
wojskowe. I od zarania zadania bojowe wykonywane były
niemal wyłącznie dla potrzeb wojsk lądowych. Były to loty
na rozpoznanie pozycji i ruchów sił nieprzyjaciela, obser-
wacja skuteczności i poprawianie ognia artylerii, zapewnie-
nie szybkiego obiegu dokumentów bojowych poprzez prze-
wóz oficerów sztabowych albo zrzucanie meldunków w wo-
reczkach obciążonych piaskiem lub podejmowanie ich
z ziemi wraz z linką rozpiętą pomiędzy wysokimi tyczkami.
Ryzykując przesadę można przyjąć, że protoplasty LWL
należy doszukiwać się w tym pionierskim okresie działań
lotnictwa, a zatem, że jest to najstarszy rodzaj lotnictwa woj-
skowego.

W trakcie I wojny światowej pojawiły się dalsze, bardziej
wyrafinowane zastosowania, dokumentując rosnącą przy-
datność samolotu jako nowego środka walki. Lotnictwo my-
śliwskie poczęło się wraz z pierwszą walką powietrzną pro-
wadzoną przez pilotów metodą wymiany ognia z rewol-
werów podczas spotkania wrogich samolotów, a więc
jeszcze przed zamontowaniem stałych i ruchomych karabi-
nów maszynowych. Bombardowanie zaczynano od wyrzu-
cania z kabiny granatów ręcznych i moździerzowych – zam-
ki pod skrzydłami i kadłubem do podwieszania bomb to już
tylko naturalne udoskonalenia techniczne.

Fenomenem tamtych czasów był fakt, że wszystkie te za-
dania mógł wykonywać ten sam pilot na tym samym samo-
locie. Idea i praktyka bojowego samolotu wielozadaniowego
również sięga tych odległych lat.

Lotnictwo błyskawicznie rozrastało się w odrębny rodzaj
sił zbrojnych, zyskując możliwości samodzielnego rozgry-
wania wielkich operacji powietrznych, a także wydzielając
część swego wysiłku do bezpośredniego wsparcia wojsk
lądowych na polu walki. Lotnictwo bombowe i myśliwskie
dominowały wśród pełnej gamy sił powietrznych. Z czasem
wykształcił się wyspecjalizowany rodzaj wsparcia lotnicze-
go: lotnictwo szturmowe, a rozpoznanie powietrzne nabrało
niebywałego znaczenia. Niezwykle szybki rozwój techniki
lotniczej w zakresie konstrukcji, technologii i środków
rażenia stał się na wiele lat liderem ogólnego postępu tech-
nicznego, symbolem nowoczesności.

Wojskom lądowym lotnictwo było, jest i będzie potrzeb-
ne zawsze.

Chociaż działania bojowe lotnictwa przeznaczonego do
bezpośredniego wsparcia wojsk lądowych mają swoją długą
historię, na rzeczywiste zbliżenie lotnictwa do wojsk
naziemnych i wejście w ich struktury trzeba było jeszcze
poczekać. Wcześniejsze próby miały niewielką skalę i nie
zawsze były udane. Tym razem chodziło bowiem o coś
innego, o coś więcej. Celem było wkomponowanie lotni-
ctwa w dynamikę walki wojsk lądowych, integrację działań
bojowych, a z czasem organizacyjne wejście w ich skład.
Takie rozwiązania stały się bliższe realizacji wraz z poja-
wieniem się bezlotniskowych statków powietrznych – śmi-
głowców.
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ŚMIGŁOWCE NA HORYZONCIE TECHNIKI

Idea budowy śmigłowców, po nielicznych próbach z po-
czątku XX wieku, wobec barier które stanowiły ówczesny
poziom wiedzy i technologii, została uśpiona na najbliższe
dziesięciolecia. Istotnym impulsem rozwojowym okazała się
koncepcja wiatrakowca, tworząca nowe perspektywy w bu-
dowie wiropłatów. Wreszcie w latach 1930 zaczęły pow-
stawać konstrukcje śmigłowców, które miały szanse prze-
kroczenia progu zastosowań praktycznych.

Mało znane są nieliczne, chociaż udane próby użycia śmi-
głowców do zadań wojskowych podczas II wojny świato-
wej. Zapisali je na swoim koncie Niemcy, Amerykanie
i Brytyjczycy. W Niemczech duże zainteresowanie śmi-
głowcami wykazały siły zbrojne. Zarówno Kriegsmarine
(Marynarka Wojenna), jak i Luftwaffe (Siły Powietrzne)
wykorzystywały niewielki FL 282 Kolibri konstrukcji Anto-
na Flettnera. W Luftwaffe wypróbowywano też cięższy śmi-
głowiec transportowy Fa 223 Drache konstrukcji Henricha
Focke. W niewielkiej skali wykonywano zadania łączni-
kowe i transportowe na Pomorzu, na Śląsku i w Alpach, a na
Bałtyku i Morzu Śródziemnym sprawdzano przydatność
wiropłatów w działaniach floty. Po stronie alianckiej, rów-
nież w ograniczonym zakresie, wykorzystywano śmigłowce
R-4 Hoverfly wielkiego amerykańskiego konstruktora lot-
niczego Igora Sikorskiego. Siły zbrojne USA, po próbach
przeprowadzonych w wojskach lądowych, marynarce wo-
jennej i ochronie wybrzeża, używały śmigłowców do zadań
ratowniczych i ewakuacyjnych w Birmie, w wojnie z Ja-
pończykami. Natomiast Brytyjczycy testowali użycie tych
śmigłowców do walki z okrętami podwodnymi na pokła-
dach okrętów eskortujących konwoje morskie, dokonując
zrzutu bomb głębinowych. W Związku Radzieckim, wobec
braku śmigłowców zastosowano wiatrakowce A-7 do współ-
pracy z artylerią. W takim dywizjonie pełnił służbę Michaił
Mil, późniejszy sztandarowy konstruktor śmigłowców tego
państwa.

Zimna wojna i starcia wojenne prowadzone w różnych
częściach globu o różnej skali zaangażowania sił i sprzętu
wojskowego, spowodowały niebywały postęp w dziedzinie
uzbrojenia i sposobów prowadzenia walki. Podczas wojen
okresu dekolonizacji walki przybierały charakter pogoni za
partyzantami, co wymagało szybkiego przegrupowania od-
działów pościgowych na dużym obszarze i w trudnym tere-
nie. Użycie śmigłowców zdecydowanie pomagało osiągnąć
zdolność do takich działań. Stosowali je Anglicy w Malezji
i Francuzi w Indochinach, wykorzystując nie tylko ich mo-
żliwości rozpoznawcze i transportowe, ale także jako mobil-
ną platformę dla broni maszynowej, obsługiwanej przez
żołnierzy wojsk naziemnych. Jednak dopiero w wyniku doś-
wiadczeń zdobytych podczas wojny w Korei, a zwłaszcza
podczas działań Francuzów w Algierii zaczęto realizować
pojawiające się wcześniej pomysły stworzenia latającej
piechoty – kawalerii powietrznej, a szerzej – późniejszych
wojsk aeromobilnych.

Przełomową, wręcz rewolucyjną rolę odegrał wielki kon-
flikt jakim była amerykańska wojna w Wietnamie. Tam wy-
darzenia dowiodły, że w manewrowych działaniach i w trud-
nych warunkach terenowych użycie śmigłowców wpro-
wadza zupełnie nowe wartości taktyczne, zapewniając nie-
spotykaną dotychczas powietrzną ruchliwość wojsk. Tam
też pojawiły się w dużych ilościach pierwsze śmigłowce

wielozadaniowe uzbrojone w stałą broń pokładową (UH-1A
Iroquois), a następnie wyspecjalizowane maszyny zbudo-
wane specjalnie do zadań szturmowych, z cały arsenałem
broni lufowej i rakietowej (AH-1 Cobra i jej dwusilnikowe
wersje m.in. AH-1W Super Cobra). W Związku Radzieckim
zbudowano latający bojowy wóz piechoty – duży, silnie
uzbrojony i opancerzony śmigłowiec szturmowy Mi-24
z kabiną w kadłubie mieszczącą drużynę żołnierzy.

Na dużą skalę śmigłowce te były stosowane podczas wojny
w Afganistanie w latach 1979÷1989. Niezwykle interesujące
wydarzenia miały miejsce podczas wojny iracko-irańskiej
(1980÷1988). Według niepotwierdzonychh źródeł dochodziło
tam do walk powietrznych śmigłowców Mi-24 przeciwko
AH-1 Cobra, przy czym liczba zestrzeleń miała wynosić 10:6
na korzyść Mi-24. W literaturze powtarza się także niespraw-
dzoną informację o pierwszym w historii lotnictwa zestrze-
leniu samolotu odrzutowego (F-4 Phantom) przez śmigłowiec
(Mi-24). W dzisiejszym niespokojnym świecie, nikt nie do-
puszcza myśli, by wojska lądowe pozbawione były śmi-
głowców o najwyższym zaawansowaniu technologicznym.
Śmigłowce zmieniają charakter wojsk naziemnych, wzbo-
gacając je o walor mobilności przestrzennej. Aktualnie trwa-
jące konflikty pogląd ten w pełni potwierdzają.

Polska w erę wiropłatów wkroczyła dość wcześnie i z
własnym dorobkiem; wkrótce po wojnie zbudowano dwa
prototypy śmigłowców Bronisława Żurakowskiego, praco-
wano nad dalszymi. Nie wyszły one poza fazę badań ale
świadczyły o ekspansywności polskiej myśli technicznej
i gotowości środowisk lotniczych do zajęcia miejsca w wiro-
płatowej awangardzie.

POCZĄTKI

Polskie lotnictwo wojskowe przejawiało zainteresowanie
śmigłowcami już od czasu budowy w Głównym Instytucie
Lotnictwa śmigłowców Gil i BŻ-4 Żuk. W połowie lat pięć-
dziesiątych zamysł wyposażenia istniejących eskadr lotnic-
twa łącznikowego w śmigłowce przybrał konkretną postać.

Znaczącym wydarzeniem dla dalszego rozwoju tej tech-
niki w wojsku było podjęcie w 1956 roku wielkoseryjnej,
wręcz masowej produkcji licencyjnego śmigłowca SM-1.
Do jednostek zaczęły docierać śmigłowce, których wytwa-
rzanie na licencji Mi-1 rozpoczęły zakłady lotnicze WSK
w Świdniku. Korzystny dla rozwoju przemysłu lotniczego
program wytwórczy, spowodował niestety wygaszenie a na-
stępnie zaniechanie prac badawczych nad rodzimymi pro-
jektami śmigłowców.

Proces wyposażania lotnictwa w śmigłowce był prze-
sądzony ogólną tendencją rozwojową, ale fakt posiadania
własnej kadry konstrukcyjnej i zlokalizowania w kraju wiel-
kiej wytwórni wydatnie ten proces przyspieszył i ułatwił.
Śmigłowiec SM-1 i jego krajowa modyfikacja SM-2 zaczęły
wchodzić na wyposażenie kolejnych jednostek Wojsk
Lotniczych.

Warto przypomnieć te początkowe lokalizacje. Pierwsze
egzemplarze śmigłowców ze Świdnika trafiły do Oficerskiej
Szkoły Lotniczej w Dęblinie, gdzie w II Mieszanej Eskadrze
Szkolnej, przemianowanej wkrótce na 23 Eskadrę Szkolną
zorganizowano szkolenie dla pierwszej grupy sześciu pilotów
wojskowych. Utworzono klucz śmigłowców, w którym przez
najbliższe lata przygotowywano pilotów dla jednostek linio-
wych. Po jednym śmigłowcu z datą przydziału 17 maja 1957
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roku otrzymały: Eskadra Szkolna OSL, IV Eskadra Łączni-
kowa 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego i 27.
Eskadra Lotnictwa Sanitarnego – obie stacjonujące na lotni-
sku Okęcie w Warszawie. Tam też kierowane były kolejne
dostawy w 1958 roku i częściowo w latach następnych.

W latach 1959/60 nastąpiły dalsze dostawy do jednostek.
W kolejności można wymienić: eskadry łącznikowe 1., 2. i 3.
Korpusów Obrony Powietrznej Kraju oraz eskadry łącz-
nikowe Okręgów Wojskowych – 11. elł we Wrocławiu i 10.
Saska elł w Bydgoszczy oraz 17. Eskadra Lotnicza DLO
w Poznaniu.

Zakupiono także z importu transportowe śmigłowce Mi-4
(1958), które weszły na wyposażenie 36. Specjalnego Pułku
Lotnictwa Transportowego. Łącznie z eskadrą sanitarną był
to w owym czasie najsilniejszy ośrodek śmigłowcowy w kra-
ju, realizujący większość zadań na korzyść wojsk, władz
i społeczeństwa. Nad ich wykorzystaniem sprawował pieczę
płk pil. Zdzisław Wincentak ze Sztabu Wojsk Lotniczych
i Obrony Powietrznej Obszaru Kraju.

Dotychczasowe przedsięwzięcia miały miejsce w ramach
Wojsk Lotniczych. Wkrótce dołączyły inne rodzaje wojsk.
Duże zainteresowanie wykazała Marynarka Wojenna, która
zaczynając skromnie od jednego śmigłowca SM-1 w 18.
Eskadrze Łącznikowej MW w Dziwnowie, niezwłocznie
wprowadziła dalsze do systemu zwalczania okrętów pod-
wodnych i ratownictwa. Wojska Ochrony Pogranicza wzbo-
gaciły o śmigłowce swoją Samodzielną Eskadrę Rozpoz-
nawczą w Wicku Morskim. Podobną decyzję podjęły Wojska
Wewnętrzne, wyposażając w śmigłowce Eskadrę Łączniko-
wo-Transportową KBW stacjonującą wówczas na Bielanach.

Łącznie na koniec roku 1960 we wszystkich rodzajach sił
zbrojnych pełniło służbę 44 śmigłowce SM-1 i 6 Mi-4.

W takich właśnie niewielkich jednostkach, rozmieszczo-
nych na terenie całego kraju, stawiano pierwsze kroki
w użytkowaniu śmigłowców, zdobywano doświadczenia
i doskonalono umiejętności personelu. Był to pionierski
okres wdrażania nowej techniki, kiedy śmigłowiec stanowił
wielką atrakcję. Ostrożnie ale konsekwentnie poszerzano
zakres zadań wykonywanych na śmigłowcach, do pełnego
wykorzystania ich możliwości osiągowych. Nie brakowało
spektakularnych akcji pokazowych i użytecznych, jak lądo-
wanie na dachu „Grand Hotelu” w Warszawie, udział w de-
filadach powietrznych, minowanie zatorów lodowych oraz
operacje ratownicze i ewakuacyjne podczas wielkich powo-
dzi. Śmigłowce pojawiały się także na poligonach, wyko-
nując zadania na rzecz ćwiczących wojsk. Dominowały lo-
ty łącznikowe, patrolowo-rozpoznawcze i współdziałanie
z artylerią; stosowano desantowanie żołnierzy, wdrożono
działania w zwalczaniu okrętów podwodnych i ratownic-
twie; próbowano przenoszenia ładunków na zawieszeniach
zewnętrznych i przeciwczołgowego minowania terenu.

W wyniku reorganizacji lotnictwa wojskowego w 1963
roku, polegającego na wydzieleniu ze składu Wojsk Lot-
niczych i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju odręb-
nych rodzajów sił zbrojnych w postaci Wojsk Obrony Po-
wietrznej Kraju i Lotnictwa Operacyjnego, problematykę
śmigłowcową nadzorował powołany w Dowództwie LO
Wydział Lotnictwa Transportowego i Łącznikowego pod
kierownictwem płk. pil. Kazimierza Pieniążka.

WIROPŁATOWY PARK POLSKICH
SIŁ ZBROJNYCH

Pobieżny chociażby przegląd sprzętu latającego, na któ-
rym wykonywało i nadal realizuje swoje zadania Lotnictwo
Wojsk Lądowych, pozwoli odnieść się do jego możliwości
i oczekiwań towarzyszących pojawianiu się nowych typów
śmigłowców na przestrzeni ponad 50. lat ich obecności
w lotnictwie wojskowym. Dla pełniejszego obrazu sytuacji
sprzętowej w całym lotnictwie wojskowym i powołanym
niedawno lotnictwie służb porządku publicznego wymienio-
ne będą także typy śmigłowców użytkowane w tych forma-
cjach, a więc poza lotnictwem wojsk lądowych.

SM-1

Fot. 1. Śmigłowce SM-1 i SM-1W (na dalszym planie)(fot. S. Syn-
doman)

Lekki śmigłowiec z silnikiem tłokowym, o ciężarze star-
towym 2400/2550 kg, o prędkości przelotowej 140 km/h
i zasięgu 380 km – był typowym produktem wczesnego eta-
pu budowy śmigłowców. W Polsce podjęto w 1955 roku
licencyjną produkcję Mi-1 według projektu Michaiła Mila,
wytwarzając około 1600 egz. Produkcję zakończono w 1966
roku, a użytkowanie w 1983. Spełnił pionierskie zadanie
wprowadzając lotnictwo polskie do wąskiego wówczas gro-
na użytkowników i producentów śmigłowców. Dokonane
modernizacje (metalowe łopaty o powiększonym resursie,
elektryczne trymery), a następnie opracowanie odmiany
SM-1W (przebudowa kadłuba do 4 miejsc, buster, zaawan-
sowane urządzenia radiowe, nawigacyjne i rozpoznawcze:
ARK-5, GIK-1, SRO-2) wyraźnie poprawiły pilotażowe
i techniczne właściwości tego śmigłowca. Pozostawał w służ-
bie do 1984 roku. Łącznie ze zmodyfikowanym modelem
SM-2 do lotnictwa wojskowego dostarczono około 150
egzemplarzy.
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SM-2

Fot. 2. Śmigłowiec SM-2 – modernizacja licencyjnego SM-1 (ar-
chiwum płk. J. Kostkowskiego)

To udana próba modyfikacji kabiny śmigłowca SM-1 do
pojemności 5 osób, stanowiąca gruntowną przebudowę kon-
strukcji tego elementu kadłuba. Powstała także wersja do-
wodzenia PED-1 oraz sanitarna do przewozu rannych na no-
szach na zewnątrz i wewnątrz kabiny. Wyprodukowano 84
egzemplarzy w latach 1961÷63, w większości dla lotnictwa
wojskowego; kilka egzemplarzy używało Lotnictwo Sani-
tarne. Eksploatację zakończono w 1981 roku.

Mi-4

Fot. 3. Średni transportowy śmigłowiec Mi-4A (fot. W. Hołyś)

Średniej klasy, tłokowy śmigłowiec transportowy o udźwi-
gu 1000 kg, z 10. miejscami desantowymi, zaś w wersji pa-
sażerskiej z liczbą miejsc do 12 osób. Prędkość przelotowa
160 km/h, zasięg 410 km. Odegrał ważną rolę, inaugurując
stosowanie desantów śmigłowcowych oraz wykrywanie
i zwalczanie okrętów podwodnych (sonar, torpedy, bomby).
Używany był do transportu sprzętu w kabinie ładunkowej
i na podwieszeniu zewnętrznym, w ratownictwie, do mino-
wania narzutowego. Posiadał niespotykane w innych śmi-
głowcach stanowisko strzeleckie z wkm 12,7 mm w gondoli
pod kadłubem z leżącą pozycją strzelca. Podczas całego 27-
-letniego okresu eksploatacji 21 egz. tego typu (1958÷1985),
nie wydarzyła się żadna katastrofa lotnicza.

Mi-2
To śmigłowiec wielozadaniowy, pierwszy w polskim lot-

nictwie z dwusilnikowym napędem turbinowym. Możliwoś-
ci udźwigowe: do 8 pasażerów lub 700 kg ładunku w kabinie
lub 800 kg na zawieszeniu zewnętrznym; prędkość przelo-
towa 180 km/h, zasięg 410 km, ze zbiornikami dodatkowymi
– 700 km. Na wyposażeniu jednostek od 1967 roku do chwili
obecnej. Należy podkreślić, że zastosowanie silników turbo-
wałowych do napędu śmigłowców stanowiło istotną zmianę
w technologii budowy wiropłatów. Śmigłowce nowej gene-
racji uzyskały znaczny wzrost osiągów i rozszerzenie ich

użyteczności także w zastosowaniach wojskowych. Rozpo-
częcie wyłącznej produkcji tego następnego typu śmigłowca
konstrukcji Michaiła Mila miało dla polskiego przemysłu lot-
niczego i polskiego lotnictwa ogromne znaczenie.

Fot. 4. Śmigłowiec Mi-2URN z wyrzutniami rakiet niekierowa-
nych S-5 (fot. M. Rusiecki)

Wykonano i wprowadzono wersje specjalne: jako po-
wietrzne stanowisko dowodzenia, do rozpoznania fotogra-
ficznego, chemicznego i radiologicznego, do zdjęć fotogra-
metrycznych, do minowania narzutowego, zadymiania, reani-
macyjną, ratownictwa lądowego i morskiego oraz wersję
dwusterową. W wyniku modernizacji śmigłowca opraco-
wano łącznie 16 wersji specjalistycznych, które znalazły
zastosowanie w szkoleniowej i operacyjnej praktyce wojsk
oraz w lotnictwie cywilnym. Ogółem Polskie Zakłady
Lotnicze w Świdniku wyprodukowały około 5500 sztuk te-
go typu śmigłowców, z czego do polskich sił zbrojnych
trafiło 280 egzemplarzy.

Decyzja o podjęciu prac konstrukcyjnych nad uzbroje-
niem śmigłowca Mi-2, a następnie uruchomieniu produkcji
i wprowadzeniu go na wyposażenie lotnictwa wojsk lądo-
wych, odegrała niezwykle ważną rolę w kształtowaniu tego
rodzaju lotnictwa i osiągnięciu jego realnej zdolności bojo-
wej. O wiele lat wyprzedziła podobne zamierzenia w krajach
ówczesnego sojuszu gospodarczego i wojskowego, realizu-
jąc powszechną na Zachodzie tendencję uzbrajania wszyst-
kich typów śmigłowców, nawet w najlżejszych kategoriach
ciężarowych. Była odpowiedzią na postulaty sygnalizowane
przez wojskowych specjalistów śmigłowcowych, którzy wi-
dzieli możliwość ogniowego wykorzystania śmigłowca Mi-2
w działaniach bojowych. Duże zaangażowanie w urucho-
mieniu i realizacji tego przedsięwzięcia wykazał ówczesny
Główny Inżynier Lotnictwa gen. bryg. inż. Sergiusz Kału-
gin. Prace nad uzbrojeniem śmigłowca Mi-2, od 1967 r.
pilotował Oddział Postępu Technicznego Dowództwa Wojsk
Lotniczych, którym kierował płk mgr inż. Aureliusz Misiorek.

Prace przebiegały z wykorzystaniem potencjału Ośrodka
Badawczo Rozwojowego WSK Świdnik, Instytutu Technicz-
nego Wojsk Lotniczych, Wojskowego Instytutu Techniki
Uzbrojenia, Instytutu Lotnictwa, Politechniki Warszawskiej
i Wojskowej Akademii Technicznej. Uzbrojenie śmigłowca
obejmowało pełen wachlarz stosowanych wówczas środków
rażenia, tj.: broń lufową – działko 23 mm i karabiny maszy-
nowe 7,62 mm, niekierowane (S-5) i kierowane przewodo-
wo („Malutka”) pociski rakietowe, rakiety powietrze-po-
wietrze („Strzała”). Oblotu wersji uzbrojonej dokonali piloci
zakładowi, zaś pilotem doświadczalnym w poligonowych
próbach uzbrojenia był mjr Kazimierz Pogorzelski, który
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jednocześnie wyszkolił w strzelaniu powietrznym pierw-
szych pilotów z jednostek liniowych: ppłk. Czesława Płos-
kiego i kpt. Wiesława Adriana. Program zyskał wielu pa-
sjonatów różnych specjalności w wielu instytucjach.

PZL Kania

Fot. 5. Śmigłowiec PZL Kania lotnictwa policji (fot. M. Rusiecki)

Stanowi dość istotną modyfikację śmigłowca Mi-2 (1979 r.)
polegającą na zmianie napędu z GTD-350 na popularne sil-
niki Allison 250C, a także wprowadzenie kompozytowych
łopat wirnika nośnego i zachodniej awioniki. W lotnictwie
wojskowym śmigłowiec nie znalazł zastosowania, stał się
natomiast zalążkiem tworzonego od nowa lotnictwa służb
porządku publicznego, czyli jednostek lotniczych Policji
i Straży Granicznej. Wyposażono go w głowice obserwacyj-
ne tv/podczerwień, reflektor-szperacz dużej mocy i sate-
litarny lokalizator awaryjny.

Mi-8/Mi-17

Fot. 6. Pasażerski śmigłowiec Mi-8P (fot. M. Rusiecki)

Fot. 7. Śmigłowiec Mi-17-1W ze zmodernizowanym wyposaże-
niem, awioniką i dodatkowym opancerzeniem (fot. M. Rusiecki)

Dwusilnikowy śmigłowiec transportowy o udźwigu 3÷4
ton lub 24 miejsc desantowych, a w wersji pasażerskiej do
28 miejsc. Występuje także w wersjach uzbrojonych: cztery
wyrzutnie po 32 niekierowanych pocisków rakietowych S-5
i broń maszynowa na stanowiskach ruchomych. Oblot dwu-
silnikowego prototypu nastąpił w 1962 roku. Produkowany
jest nieprzerwanie od 1964 roku. Od pojawienia się na rynku
cieszy się niesłabnącą renomą wygodnego i niezawodnego
statku powietrznego. Opracowano około 50 wersji o różno-
rakim przeznaczeniu użytkowym ( pasażerskie, desantowe,
sanitarne, uzbrojone) w tym dodatkowo 30 odmian poszcze-
gólnych wersji. Istotną modyfikacją zwiększającą walory
użytkowe, było zastosowanie silników o większej mocy.
Wersja ta otrzymała oznaczenie Mi-8MT, a dla celów eks-
portowych Mi-17. Układ konstrukcyjny stał się podstawą
dla wysoce wyspecjalizowanych śmigłowców - szturmowe-
go Mi-24 i morskiego Mi-14.

Niektóre dane Mi-8/Mi-17: masa startowa 12000 kg, ma-
sa ładunku w kabinie 3000/4000 kg, masa ładunku na zawie-
szeniu zewnętrznym 2500 kg, miejsc desantowych 24,
miejsc pasażerskich do 28, prędkość przelotowa 225 km/h,
zasięg 450 km. Posiada rampę załadowczą i wciągarkę, mo-
że przewozić np. samochód terenowy. Od 1997 roku do
Polski sprowadzono łącznie około 60 szt. obydwu typów dla
Wojsk Lotniczych z przeznaczeniem dla Lotnictwa Wojsk
Lądowych (37 pśt), specjalnego transportu osób ważnych
w konfiguracji pasażerskiej i „salon” (36 splt) oraz dla
Wojsk Nadwiślańskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
(103 pl). Niektóre trafiły do Lotnictwa Marynarki Wojennej.
Użycie tych śmigłowców zarówno w zastosowaniach bojo-
wych jak i w innych działaniach spełniło wszystkie ocze-
kiwania, umożliwiając szkolenie wojsk w zaawansowanych
działaniach manewrowo-uderzeniowych. Wobec zbliżają-
cego się procesu wygaszania eksploatacji typu wybór i do-
stawa następcy zasłużonego Mi-8 jest dla Lotnictwa Wojsk
Lądowych sprawą podstawową.

Mi-24

Fot. 8. Śmigłowiec Mi-24W (fot. M. Rusiecki)

Został pomyślany jako ciężki śmigłowiec bojowy z funk-
cją transportową. Zbudowany w oparciu o konstrukcję trans-
portowego Mi-8, początkowo miał 2-osobową kabinę o kla-
sycznej konfiguracji (Mi-24A), a następnie otrzymał wąską
kabinę 2-osobowej załogi w układzie tandem oraz ładownię
w kadłubie mieszczącą 8 żołnierzy lub ładunek. Posiada ciś-
nieniowe kabiny, podwozie chowane w locie i krótkie skrzy-
dła, służące jednocześnie do przenoszenia uzbrojenia. Opan-
cerzenie kadłuba stanowi pokrycie kadłuba z 5 mm blachy
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wzmocnionej tytanem i pancerne szyby. Masa startowa
11500 kg, prędkość max/przel. 335/270 km/h, zasięg 450 km,
a z dodatkowym zbiornikiem – 1000 km. Stanowi groźną
broń przeznaczoną do niszczenia broni pancernej i umocnień
polowych, wsparcia ogniowego desantów i oddziałów na-
ziemnych, transportu grup bojowych lub ładunków, a także
do ratownictwa bojowego. Na uzbrojenie wojsk radzieckich
wprowadzono go w 1976 roku.

Produkowany był w dwóch podstawowych wersjach, któ-
re głównie różniły się systemem celowniczym i rodzajem kie-
rowanego pocisku przeciwpancernego. Mi-24D wyposażony
jest w system Falanga z 12 pociskami Skorpion. Natomiast
Mi-24W posiada system Szturm z naddźwiękowymi pocis-
kami Kokon. został on zmodernizowany pod oznaczeniem
Mi-24W otrzymując działko 23 mm, nowe pociski ppanc
i doskonalszą awionikę. Obydwa modele posiadają ruchomy
4-lufowy wkm 12,7 mm umieszczony w wieżyczce oraz mo-
gą stosować zamiennie bogaty arsenał uzbrojenia: po cztery
zasobniki niekierowanych pocisków rakietowych kal. 57
i 80 mm, zasobniki strzeleckie zawierające dwulufowe dział-
ko 23 mm lub 1500 kg bomb pod skrzydłami. Śmigłowiec
wyposażony jest w bierne i czynne systemy samoobrony:
wyrzutniki flar, promiennik termiczny oraz czujniki ostrze-
gające o opromieniowaniu przez radar. Śmigłowiec był wie-
lokrotnie modyfikowany w wyniku czego opracowano oko-
ło 25 wersji o różnym przeznaczeniu. Zarówno w Rosji, jak
i w innych krajach opracowano szereg modernizacji z no-
wymi systemami uzbrojenia oraz doskonalszej awioniki.

Obecnie w polskim lotnictwie wojsk lądowych znajduje
się około 45 śmigłowców obydwu wersji na wyposażeniu
pułków śmigłowców bojowych.

Mi-14

Fot. 9. Śmigłowiec Mi-14PŁ do zwalczania okrętów podwodnych
(fot. M. Rusiecki)

Morska, amfibijna wersja Mi-8 produkowana w wersjach
do zwalczania okrętów podwodnych (PŁ) i ratownictwa
morskiego (PS) i trałowania min (BT). Na wyposażeniu
lotnictwa Marynarki Wojennej występuje od roku 1981,
obecnie w ilości 14 egzemplarzy. Wyposażony jest stosow-
nie do zadań w aparaturę wykrywającą, torpedy i ładunki
głębinowe do działań bojowych lub wciągarkę, kosz i hol do
ratowania rozbitków. Masa startowa około 12000 kg, pręd-
kość przelotowa 230 km/h, zasięg 1100 km.

Mi-6

Fot. 10. Ciężki śmigłowiec Mi-6A (fot. M. Rusiecki)

Do Lotnictwa Wojsk Lądowych trafił nie z zakupów woj-
skowych lecz w wyniku przekształceń w gospodarce naro-
dowej. Jest to ciężki śmigłowiec transportowy o możliwoś-
ciach udźwigowych wynoszących 10 ton lub 90 żołnierzy
desantu, który był używany w Przedsiębiorstwie Robót
Dźwigowych INSTAL do prac montażowych w charakterze
dźwigu powietrznego. Po przejęciu z przedsiębiorstwa 3 egz
śmigłowców, były one stosowane w siłach zbrojnych. W la-
tach 1984÷1992 do zadań desantowych i specjalnych, np.
przenoszenia gotowych do startu samolotów myśliwskich
z ukryć na pas startowy.

PZL W-3 Sokół

Fot. 11. Morskie śmigłowce ratownicze W-3RM Anakonda (na
pierwszym planie) i Mi-14PS (fot. M. Rusiecki)

Fot. 12. Śmigłowiec pola walki Głuszec

Podjęcie w 1970 roku przez wytwórnię w Świdniku prac
nad nową konstrukcją obudziło wiele oczekiwań. Miał to
być nowoczesny następca śmigłowca Mi-4, z perspektywą
na masową produkcję w wielu wersjach użytkowych, w tym
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także dla zastosowań wojskowych. Prototyp oblatano dopie-
ro w 1979 roku, a trudy dojrzewania konstrukcji dodatkowo
opóźniały perturbacje z napędem i wyjątkowo ostre progra-
my prób.

Podstawowe dane: masa startowa 6400 kg, masa ładunku
wewnątrz kabiny lub na podwieszeniu zewnętrznym 2100
kg, w wersji pasażerskiej 12 miejsc, prędkość przelotowa
243 km/h, zasięg ok. 740 km. Poddany był wielostronnej
obróbce modernizacyjnej. Opracowano zrealizowanych lub
tylko projektowanych łącznie 32 wersji specjalistycznych,
w tym sanitarna i reanimacyjna, policyjna, gaśnicza. Do wy-
korzystania wojskowego, poza uzbrojonymi, wprowadzono
także kilka wersji wspomagających działania: rozpoznania
radioelektronicznego, dowodzenia, ratownictwa lądowego
i morskiego, ratowniczo-medyczną, do minowania oraz wer-
sję szkolną.

Produkcję rozpoczęto w 1987 roku. Rozpadły się plany
wielkiego eksportu do ZSRR, później Rosji. Niewielką licz-
bę egzemplarzy wykonano dla różnych odbiorców w kraju
i za granicą. Cały czas pracowano nad modernizacją i roz-
wojem konstrukcji. Konsekwentne zainteresowanie wykaza-
ła Marynarka Wojenna, która otrzymała dopracowany śmi-
głowiec ratowniczy Anakonda, ciągle pozostający w użyciu.
Dla drugiego potencjalnego odbiorcy wojskowego – lotnic-
twa sił lądowych przygotowano uzbrojoną wersję Sala-
mandra – z wyposażeniem: działko 23 mm, system celow-
niczy Szturm z Mi-24W, cztery belki do pocisków Kokon,
Strzała lub zasobników z niekierowanymi pociskami UB-16,
zasobników minowych i kasetowych. Propozycja została
odrzucona.

Następnym krokiem był duży i dalej idący program
Huzar (W-3WB), przewidujący ruchome działko 20 mm,
nahełmowy celownik, głowicę obserwacyjno-celowniczą
oraz wysięgniki jak w Salamandrze; głównym atutem miał
być nowoczesny samosterujący pocisk przeciwpancerny.
Program zwany strategicznym – przerwano.

Wojsko nie zrezygnowało jednak z uzbrojonego śmi-
głowca klasy średniej. W latach 1994÷95 rozpoczęto pro-
dukcję zubożonego Huzara pod symbolem W-3W, ze sta-
łym działkiem i wysięgnikami na uzbrojenie podwieszane,
oraz zmienionym przodem kadłuba pod przewidzianą
ruchomą broń lufową – wkm lub działko. Przeprowadzono
modernizację do uzbrojonej wersji W-3WA (certyfikat ame-
rykański, awionika, gogle noktowizyjne).

Do lotnictwa wojskowego pierwszy Sokół trafił w 1990
roku na wyposażenie 103 pułku lotnictwa Nadwiślańskich
Jednostek Wojskowych. Był to egzemplarz zakupiony przez
władze m.st. Warszawy dla Straży Pożarnej. Do Wojsk Lot-
niczych i Obrony Powietrznej 6 szt. dostarczono w 1994 roku,
gdzie były wykorzystane m.in. w szkoleniu pilotów. Śmi-
głowce w wersjach W-3W i W-3WA od 1995 roku znajdują
się na wyposażeniu (66) 7 Dywizjonu Lotniczego 25 Brygady
Kawalerii Powietrznej. Obecnie w siłach zbrojnych znajduje
się około 55 śmigłowców Sokół różnych wersji.

Ostatnią szansą Sokoła jest kolejny program Głuszec,
polegający na doprowadzeniu wersji W-3WA do stanu śmi-
głowca wsparcia bojowego zgodnie ze standardem NATO.
Badane w próbach uzbrojenie to ruchome stanowisko wkm
12,7 mm z celownikiem nahełmowym, cztery belki na różne
podwieszenia w tym kierowane pociski rakietowe, system
obserwacyjno-celowniczy, zintegrowana awionika, nowe
radiostacje, system samoobrony.

PZL SW-4 Puszczyk

Fot. 13. Szkolny śmigłowiec SW-4 Puszczyk (fot. M. Rusiecki)

Najmłodszy produkt krajowej techniki śmigłowcowej,
z jednym silnikiem turbinowym i płozowym podwoziem.
Masa startowa 1800 kg, prędkość przelotowa 218 km/h,
zasięg 790 km. Po wielu perypetiach technicznych i ekono-
micznych prototyp został oblatany w 1996 roku. Produkcję
i dostawy dla Sił Powietrznych rozpoczęto w 2004 roku,
z przeznaczeniem do podstawowego szkolenia pilotów
w Dęblinie. Wojska lądowe nie określiły na razie swojego
zainteresowania tym śmigłowcem. Biorąc pod uwagę fakt,
że SW-4 może z powodzeniem przejąć wiele funkcji wyko-
nywanych dotychczas przez Mi-2, należy oczekiwać że po
rozstrzygnięciu problemu śmigłowca transportowo-bojowe-
go i śmigłowca szturmowego, który głównie zaprząta ana-
lityków i planistów lotnictwa polowego, przyjdzie czas na
śmigłowiec lekki.

IS-2

Fot. 14. Makieta śmigłowca IS-2 (fot. ILot)

Opracowywany w Instytucie Lotnictwa istnieje w fazie
prototypowej. Jest to niewielki śmigłowiec 2-osobowy,
o masie startowej 910 kg, z szerokim wykorzystaniem ma-
teriałów kompozytowych. Prace Instytutu, stanowią przy-
kład dążenia polskich konstruktorów do zaakcentowania
swojej obecności na forum wirnikowych aparatów latają-
cych.

Epizodyczną rolę w lotnictwie wojskowym odegrały
konstrukcje zachodnich konstruktorów i producentów.
Pierwszy wyłom we wschodniej monokulturze sprzętowej
stanowiło nabycie w 1990 r. dwóch typów śmigłowców pro-
dukcji amerykańskich zakładów Bell: 412 i 206, w ilości po
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dwa egzemplarze każdego typu. Transakcja wzbudziła gwał-
towne i głośne protesty w słusznej obronie interesów rodzi-
mego przemysłu lotniczego. Jednakże przedstawienie real-
nej krajowej alternatywy dostaw w wymaganych terminach
byłoby wówczas dość kłopotliwe .

Wiele wskazuje na to, że wieloletnia dominacja konstruk-
cji Mila zmierza ku schyłkowi. W rozważaniach na temat
nowych śmigłowców pola walki przeważa pogląd o celo-
wości zbliżenia technologii i uzbrojenia do sprzętu armii so-
juszniczych i mimo wielokierunkowego napływu ofert wy-
bór zapewne padnie na dostawców zachodnich. Należy mieć
nadzieję, że uporczywa argumentacja przyczyni się do
utrzymania w produkcji i na wyposażeniu jednostek lot-
niczych polskiego Głuszca, który jest w stanie pełnić zada-
nia w tej kategorii sprzętu latającego.

Bell-412

Fot. 15. Śmigłowiec Bell-412HP wersja VIP-owska (fot. M.
Rusiecki)

Zakupiono w wersji VIP-owskiej z okazji wizyty papieża
Jana Pawła II w Polsce w 1991 roku, motywując rezygnację
z użycia wygodnych i sprawdzonych „salonek” Mi-8P wzglę-
dami pozamerytorycznymi. Jeden, z eksperymentalnym pod-
woziem kołowym, po wizycie zwrócono dostawcy. Drugi
egzemplarz (po wymianie) jest nadal użytkowany w 36 SPLT
na Okęciu. Nawet w wersji komfortowej nie zapewnia on
warunków podróżowania oczekiwanych podczas podróży
VIP-ów, dlatego przy następnych wizytach papieży (Jana
Pawła II, Benedykta XVI) oraz innych wysokich dostojni-
ków powrócono do Mi-8.

Bel 206

Fot. 16. Bell 206 lekki śmigłowiec patrolowo-dyspozycyjny (fot.
M. Rusiecki)

Potrzeba lekkiego śmigłowca patrolowo-dyspozycyjnego
była szczególnie odczuwana w 103 pułku lotniczym Nad-
wiślańskich Jednostek Wojskowych, działającym m.in. na
rzecz Policji i Straży Granicznej. Wybrano rozpowszech-
niony na świecie Bel-206, po raz pierwszy w kraju wypo-
sażając go w głowicę obserwacyjną z kamerą TV i czujni-
kiem podczerwieni, reflektor olśniewający i nagłośnienie.

Kaman SH-2G

Fot. 17. Pokładowy śmigłowiec morski Kaman SH-2G (fot. M.
Rusiecki)

Pokładowy śmigłowiec morski przeznaczony do wykry-
wania i zwalczania okrętów podwodnych z możliwością
wykonywania zadań ratowniczych. Sprowadzony został do
Polski w latach 2002÷03 w ilości 4 szt. do współpracy z fre-
gatami rakietowymi. Masa startowa 5800 kg, prędkość max.
– 265 km/h, wyposażenie stosowne do zadań.

Zawsze wprowadzanie nowej techniki, a taką były nie-
wątpliwie śmigłowce, zależy od poziomu i jakości działania
służb technicznych. Szczególnie w lotnictwie sprawność
techniczna statków powietrznych jest podstawą powodzenia
w zakresie bezpieczeństwa lotów, szkolenia i wykonywania
zadań. Można stwierdzić, że śmigłowce i specyfika ich za-
stosowania znalazły właściwe odbicie w hierarchii zainte-
resowań Służby Inżynieryjno-Lotniczej, oczywiście przy
zdecydowanym priorytecie dla lotnictwa odrzutowego.
Kolejni szefowie tej służby, Główni Inżynierowie Lotnictwa
– gen. bryg inż. Sergiusz Kaługin, płk mgr inż. Marian Ma-
ciejowski, płk pil. dr inż. Antoni Milkiewicz – dostrzegali
złożone potrzeby zarówno eksploatacyjne i remontowe, jak
i celowość prac rozwojowych. Towarzyszyło temu adekwat-
ne do potrzeb tworzenie bazy obsługowej i naprawczej oraz
przygotowanie personelu odpowiednich szczebli i specjal-
ności. Praktyka współpracy z Szefostwem Lotnictwa Wojsk
Lądowych układała się harmonijnie i efektywnie, dzięki
między innymi pełnej zaangażowania pracy płk. mgr. inż.
Jana Bełcika z SIL.

KSZTAŁTOWANIE STRUKTUR
ORGANIZACYJNYCH LOTNICTWA
WOJSK LĄDOWYCH

W kręgach decyzyjnych Sił Zbrojnych stopniowo kształ-
tował się zarys szerszego wprowadzenia śmigłowców na
uzbrojenie polskich wojsk, z myślą o zastosowaniu ich
w działaniach bojowych. Efektem tych analiz było przyjęcie
na początku lat 1960 perspektywicznej koncepcji tworzenia
nowej formacji lotniczej, nowego rodzaju lotnictwa; dała
ona asumpt do wieloletnich działań organizacyjnych, szko-
leniowych i taktycznych.
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Rok 1963 można uznać za przełomowy i potraktować ja-
ko początek organizacyjnego formowania nowego rodzaju
lotnictwa wojskowego. Powstawało ono obok istniejących
a ukształtowanych przez minione wojny rodzajów lotnictwa:
myśliwskiego, bombowego, rozpoznawczego itp., tocząc
swój własny nurt rozwojowy, nieco na uboczu i w cieniu
wielkich przedsięwzięć bojowego lotnictwa odrzutowego,
które osiągnęło w tym okresie najwyższą w historii liczeb-
ność sprzętu i personelu. To rodzące się miało być lot-
nictwem do bliskiego, bezpośredniego współdziałania z jed-
nostkami wojsk lądowych, a w przyszłości w składzie tych
wojsk.

Skokową zmianą jakościową było przejście od małych
form eskadrowych do dużych, pełnowymiarowych pułków
lotniczych. W tym progowym roku 1963 sformowano pierw-
sze duże jednostki, przeznaczone do bezpośredniego współ-
działania z wojskami naziemnymi. Były to:
• 56 pułk śmigłowców wyposażony wyłącznie w śmi-

głowce SM-1/SM-2 w Inowrocławiu, dla Śląskiego
Okręgu Wojskowego;

• 47 pułk łącznikowo-sanitarny w Modlinie, o zróżnico-
wanym sprzęcie, stosownie do zadań; były to śmigłowce
SM-1 i Mi-4 oraz samoloty Jak-12,

• dwa (spośród docelowo przewidzianych czterech) klucze
dla brygad artylerii rakietowej,

• 32 pułk rozpoznania artyleryjskiego, w Sochaczewie,
w którym jedna eskadra wyposażona była w śmigłowce
SM-1/SM-2.

Ten rok przyjęto uważać za datę powołania lotnictwa
wojsk lądowych, chociaż nie nosiło ono jeszcze takiej naz-
wy. Właśnie mija 45 lat od tych dni, a samo wydarzenie nie
jest eksponowane nawet w ramach obchodów 90-lecia pol-
skiego lotnictwa wojskowego. Wyrazem pewnej luki sys-
temowej, czy nawet zakłopotania wojsk lądowych jak ukie-
runkować zainteresowanie nową formacją, było operacyjne
podporządkowanie pułków i kluczy śmigłowców Szefostwu
Wojsk Rakietowych i Artylerii. Było to o tyle uzasadnione,
ze artylerzyści zawsze cenili współpracę z lotnictwem,
a także mieli wyraźnie zdefiniowane oczekiwania i zadania.
W następnych latach formowano dalsze jednostki; a mia-
nowicie:
• 49 pułk śmigłowców w Pruszczu Gdańskim dla Pomor-

skiego Okręgu Wojskowego, wyposażony w śmigłowce
Mi-2 (1967), po rozpoczęciu ich produkcji w WSK
Świdnik; w 1971 roku został przeformowany na 49 pułk
lotnictwa wojsk lądowych,

• pozostałe dwa klucze śmigłowców brygad artylerii ra-
kietowej,

• 37 pułk śmigłowców transportowych w Łęczycy (1971),
posiadający na wyposażeniu śmigłowce Mi-8 i Mi-4.

Powołane jednostki stopniowo rozbudowywano zwięk-
szając liczbę sprzętu oraz personelu latającego i obsługi.
Z czasem wycofano wysłużone SM-1, dokonując wymiany
na śmigłowce Mi-2. Poczynając od roku 1971 na wyposa-
żenie pułków LWL zaczęto wprowadzać uzbrojone śmi-
głowce Mi-2, co zdecydowanie zmieniło charakter tych
jednostek, eksponując ich zdolność do działań ogniowych.
Armada rosła w siłę.

Sytuacja związana z powołaniem pułków śmigłowców
była szczególna. Mamy tu do czynienia z ewidentnym novum
w polskim lotnictwie wojskowym. Powstały duże jednostki

wyposażone wyłącznie w śmigłowce, o nietypowym ukła-
dzie organizacyjnym, obejmującym aż pięć eskadr, każda
z własnymi środkami zabezpieczenia, umożliwiającymi sa-
modzielne działanie w oderwaniu od macierzystego pułku.
Oznaczało to swój transport, polowe stanowisko dowodze-
nia, radiostacje korespondencyjne, radiolatarnię i przenośny
system świetlny, namioty, kuchnię polową itp.

Na przełomie lat 1978÷1979 rozpoczęły się sukcesywne
dostawy śmigłowców szturmowych Mi-24D, zakupionych
w Związku Radzieckim. Stanowiły one wyspecjalizowany,
silnie uzbrojony i opancerzony sprzęt przeznaczony do pro-
wadzenia działań szturmowych i zwalczania broni pancer-
nej. Pierwsze 4 śmigłowce Mi-24D, ze względu na oczeki-
wane ułatwienia eksploatacyjne typów o wspólnym rodowo-
dzie konstrukcyjnym, zlokalizowano w 37. PŚT w Łęczycy,
obok użytkowanych tam Mi-8. Po dalszych dostawach, jako
eskadrę szturmową przeniesiono na docelowe lotnisko ba-
zowania w Pruszczu Gdański w składzie 49 PLWL, gdzie
osiągnęła stan 16 egzemplarzy (1985 r.). Do 56 PLWL
w Inowrocławiu śmigłowce wersji Mi-24W docierały od
roku 1986, gdzie utworzono eskadrę w analogicznym skła-
dzie. Po przemianach ustrojowych, w roku 1996 przejęto
z Niemiec kilkanaście śmigłowców z dawnych zasobów
lotnictwa NRD, z których zorganizowano drugą eskadrę
szturmową w składzie 16 Mi-24D w Pruszczu Gdańskim.

Wyposażenie pułków LWL w śmigłowce z różnorodnym
uzbrojeniem pokładowym o dużej sile rażenia było zamknię-
ciem niezwykle ważnego cyklu rozwoju tego lotnictwa. Do
rozlicznych zadań jak rozpoznanie wzrokowe, fotograficzne
i radiologiczne, współpraca z artylerią, retranslacja łącz-
ności i walka radioelektroniczna, transport i desantowanie
wojsk, poszukiwanie i ratownictwo, minowanie i zadymia-
nie terenu oraz loty dyspozycyjne, dołączyły zadania ognio-
we: atakowanie różnych celów powierzchniowych, linio-
wych i punktowych przy pomocy niekierowanych pocisków
rakietowych i działek, zwalczanie czołgów kierowanymi
rakietami przeciwpancernymi, bombardowanie, a nawet wal-
ka powietrzna dzięki rakietom powietrze-powietrze. Obec-
nie Lotnictwo Wojsk Lądowych jest w stanie udzielić bez-
pośredniego ogniowego wsparcia walczącym jednostkom
naziemnym, powietrzno-desantowym i specjalnym natych-
miast, na każde wezwanie.

Ten wieloletni proces tworzenia wojskowego lotnictwa
śmigłowcowego podporządkowany był rodzimej, bardzo
przejrzystej i logicznie umotywowanej koncepcji opera-
cyjnej:
• każda dywizja pancerna lub zmechanizowana posiada

swoja eskadrę lotniczą; eskadry zorganizowane są
w pułk lotnictwa wojsk lądowych podległy dowódcy
Armii (tj. Dowódcy Okręgu Wojskowego w okresie po-
koju),

• każda z brygad artylerii rakietowej ma w swoim składzie
klucz śmigłowców,

• ponadto dowódca Armii posiada do dyspozycji eskadrę
łącznikowo-transportową.

• lotnictwo transportowe w postaci pułków śmigłowców
i samolotów pozostaje w dyspozycji dowódcy Frontu
i według jego decyzji jest przydzielane do działań ze
składu Armii Lotniczej.

W toku ewolucji tej koncepcji, początkowo samodzielne
eskadry okręgowe i klucze artyleryjskie włączono w skład
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plwl skupiając całe lotnictwo armii pod jednym dowódz-
twem. Uzbrojone Mi-2 miały trafić do eskadr dywizyjnych,
a eskadra lub dywizjon uzbrojonych W-3 Sokół (o śmigłow-
cach Mi-24 jeszcze wtedy nie mówiono) stanowiłby odwód
dowódcy armii. Rozwinięte jednostki liniowe utrzymywano
dla dwóch pierwszorzutowych Armii Ogólnowojskowych
(AO), natomiast siły i środki dla lotnictwa amii drugiego
rzutu, tworzonej przez Warszawski Okręg Wojskowy, miały
być formowane w drodze mobilizacji.

Organiczne, własne śmigłowce w związkach taktycznych
(dywizjach) to podręczne narzędzie do prowadzenia z po-
wietrza rozpoznania, obserwacji, rekonesansów – zarówno
pola walki jak i wewnątrz własnego ugrupowania. Zapew-
niają wgląd w teren nieprzyjaciela, służą do poprawiania
ognia artylerii, pozwalają szybko ocenić zniszczenia i zmie-
rzyć stopień skażenia chemicznego lub radiologicznego.
Śmigłowce są niezwykle przydatne podczas prowadzenia
działań w szerokim pasie i na dużą głębokość oraz w przy-
padkach dynamicznych zmian sytuacji bojowej. Podobnie
jak podczas przegrupowania wojsk na dużą odległość do
rozpoznania i ubezpieczenia dróg marszu, ujawniania zato-
rów i uszkodzeń oraz przerzutu grup interwencyjnych. Uży-
cie śmigłowców znacznie usprawnia pracę sztabu, łączność
i proces dowodzenia wojskami, także jako mobilne sta-
nowisko dowodzenia.

Natomiast śmigłowce uzbrojone, stanowiące wysoce
manewrowy środek ogniowy należy wykorzystywać przede
wszystkim jako ruchomy odwód do zwalczania czołgów
oraz przeciwpancernych środków nieprzyjaciela. Dają do-
wódcy szansę tworzyć szybki i niezależny od warunków
terenowych instrument interwencyjny tam, gdzie decydują
się losy walki. Mogą być także stosowane do osłony prze-
lotu i wsparcia taktycznych desantów śmigłowcowych.

Z meldunku Szefa Oddziału LWL o stanie lotnictwa śmi-
głowcowego, można dowiedzieć się, że na koniec 1973 roku
w Wojskach Lotniczych było 224 śmigłowce, a na 344 etatów
pilotów obsadzonych było 221. Ogółem w Lotnictwie Sił
Zbrojnych liczby te kształtowały się odpowiednio: 280
i 420/290. Był to okres wzmożonych dostaw sprzętu i niedo-
boru w uzupełnieniu pilotów, który likwidowano intensyw-
nym szkoleniem młodych pilotów w ilości 35÷45 rocznie.

Należy podkreślić, że powstawanie i rozwój Lotnictwa
Wojsk Lądowych odbywały się w ramach struktury organi-
zacyjnej Wojsk Lotniczych. Miała miejsce pewna analogia
do okresu przedwojennego, kiedy to tzw. eskadry liniowe,
przeznaczone do działań w ramach armijnych jednostek
wojsk naziemnych, podczas pokoju występowały w składzie
pułków lotniczych. Takie rozwiązanie było praktycznie uza-
sadnione, gdyż zapewniało konieczną w całym lotnictwie
jednolitość zasad szkolenia personelu, funkcjonowania za-
plecza technicznego i materiałowego, tworzenia spójnych
zasad użycia bojowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa
lotów. Niedogodnością na wypadek wojennego zagrożenia
bezpieczeństwa państwa była konieczność gwałtownej zmia-
ny w systemie podporządkowania i przekazanie Wojskom
Lądowym dowodzenia tą częścią lotnictwa.

Po raz pierwszy w terminologii wojskowej i dokumen-
tach normatywnych oficjalna nazwa: Lotnictwo Wojsk Lą-
dowych, pojawia się w 1971 roku przy okazji powoływania
Oddziału LWL w Dowództwie Wojsk Lotniczych oraz
zmian organizacyjnych w 49 pś, który otrzymał nazwę pułku
lotnictwa wojsk lądowych (plwl). W roku 1973 taką nazwę

przybrał również 56 pś, co zbiegło się z wyposażaniem tych
jednostek w uzbrojone śmigłowce Mi-2. Po wprowadzeniu
śmigłowców szturmowych Mi-24 (1982 r.) jednostki te otrzy-
mały nazwę: pułk śmigłowców bojowych (pśb).

PERSONEL DLA LOTNICTWA
ŚMIGŁOWCOWEGO

Pilotów na śmigłowce początkowo pozyskiwano głównie
spośród pilotów samolotów tłokowych z jednostek łącz-
nikowych oraz pilotów odrzutowych z likwidowanych jed-
nostek lub „spisanych” z lotnictwa bojowego ze względów
zdrowotnych. Było to w pełni uzasadnione ekonomicznie
i szkoleniowo, gdyż ułatwiało przejście na nowy sprzęt.
Przejmowano całe zespoły personelu latającego, technicz-
nego i służb zabezpieczenia. Wśród nich znajdowali się
ludzie, którzy widzieli dla siebie nową szansę, ale nie
wszyscy przyjmowali to dobrze. Szczególnie pilotów na
śmigłowce należało nie tylko przeszkolić, trzeba było po-
zyskać ich emocje, aby nie czuli się zdegradowani prze-
chodząc na inny sprzęt.

Służyły temu różne poczynania administracyjne jak usta-
nowienie prawa do zdobywania klas klasyfikacji pilota do
I kl. włącznie (w lotnictwie łącznikowym można było uzys-
kać tylko klasę III), wprowadzenie odmiennego wzoru ubio-
rów „lotnych” (kurtek skórzanych i butów) odpowiednich
do pracy w warunkach poza lotniskowych, „żelazne porcje”
pokładowe przy wylotach operacyjnych oraz – chyba najwa-
żniejsze prestiżowo i finansowo – zrównanie uprawnień
pilotów śmigłowcowych z pilotami odrzutowych samolotów
poddźwiękowych. Służyły temu także odprawy szkoleniowe
i konferencje metodyczne organizowane wyłącznie dla kad-
ry lotnictwa śmigłowcowego, zarówno z Wojsk Lotniczych,
jak i z całych Sił Zbrojnych. Pierwsza taka konferencja,
poświęcona tematyce szkolenia i bezpieczeństwa latania
w aspekcie wykorzystania własności autorotacyjnych śmi-
głowca, odbyła się w 1965 roku w Modlinie. Organizowano
centralne szkolenia instruktorsko-metodyczne na temat wy-
boru z powietrza i korzystania z lądowisk przygodnych,
startów i lądowania w nocy bez oświetlenia pola startowego,
w lotach przy minimalnej widzialności w dzień i w nocy,
w wysokich górach (Tatry – za plecami Giewontu), nad mo-
rzem, nad zatorami lodowymi i w terenie wysoko zurbani-
zowanym (Śląsk). Szkolenia obejmowały z zasady kadrę
wszystkich jednostek śmigłowcowych bez względu na ro-
dzaj wojsk, każdy przylatywał na swoim sprzęcie – były to
zloty i zgrupowania liczące 20÷30 śmigłowców.

Problemy szkolenia pilotów śmigłowcowych w okresie
wprowadzania i szybkiego wzrostu zastosowań śmigłowców
w lotnictwie wojskowym nasilały się w miarę wzmagania
dostaw sprzętu i rozrostu jednostek. Dotychczasowe źródło
pozyskiwania pilotów okazało się niewystarczające. Także
możliwości 23 eskadry szkolnej w Dęblinie nie pozwalały
na przeszkolenie potrzebnej liczby pilotów. Oczywista sta-
wała się potrzeba zdecydowanych posunięć organizacyj-
nych, postulowanych zresztą od dawna. Ponieważ nadal
utworzenie wydolnej jednostki szkolenia pilotów śmigłow-
cowych nie zyskiwało aprobaty, postanowiono czasowo roz-
wiązać problem własnymi siłami, poprzez zorganizowanie
zgrupowania szkoleniowego na bazie lotniska Kroczewo si-
łami instruktorów z jednostek, których delegowano na letni
sezon. Zadanie realizował 47 pułk, który wprawdzie nazywał
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się już „szkolny”, ale nadal pozostawał w składzie jednostek
liniowych, chociaż jego zadania operacyjne przekazano do
innych pułków. Nie mogło to stanowić systemowego roz-
wiązania problemu. Dojrzewała konieczność radykalnego
rozwiązania: utworzenie szkoły pilotów śmigłowcowych.
W efekcie zapadła decyzja przekazania 47. pułku szkolnego
(szpś) Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej (1970), z ba-
zowaniem początkowo na lotnisku w Modlinie a później
w Nowym Mieście nad Pilicą.

Konieczne stało się werbowanie kandydatów także spoza
wojska i szkolenie ich od podstaw. Wymagało to więcej
czasu i nalotu niż przeszkolenie wykwalifikowanego pilota
na inny sprzęt. Oczekiwanie więc 2÷3 lata na pierwszych
absolwentów było nie do przyjęcia. W wojsku funkcjonował
już korpus chorążych, a do jednostek przybywali absolwenci
ze szkół o rocznym cyklu szkolenia. Pomysł by szkolić
pilotów–chorążych był na tyle łakomy co kontrowersyjny.
Kierownictwo Wojsk Lotniczych miało wątpliwości czy
zdoła się w takim czasie przekazać kadetom wymaganą por-
cję wiedzy i umiejętności, a pion szkolenia był wręcz prze-
ciwny takiemu deprecjonowaniu pozycji pilota. Stanęło na
tym, że będą dwa profile; roczna szkoła chorążych dla
pilotów szczebla wykonawczego, zawodowców w składzie
załóg i kierunek śmigłowcowy w WOSL dla oficerów –
potencjalnych dowódców. Ponadto dla wyróżniających się
w służbie chorążych miały być organizowane kursy oficer-
skie, co zostało wprowadzone w życie.

W pewnym momencie doszło do sytuacji paradoksalnej.
Od lat zarząd LWL naciskał na szersze wykorzystanie śmi-
głowców w różnych działaniach, zachęcając sztabowców
lądowych do śmiałego planowania śmigłowców w ćwicze-
niach. Po pewnym czasie – z dobrym skutkiem. Na początku
lat 1970 w okręgach i w dywizjach zaczęła występować
wręcz moda na śmigłowce. Tymczasem lawinowe zapotrze-
bowanie i proces intensywnego szkolenia nowych pilotów
spowodował konieczność wystąpienia o przejściowe ogra-
niczenie wylotów poligonowych, gdyż instruktorzy z jed-
nostek szkolili na zgrupowaniach najmłodszych pilotów,
a młodzi nie byli jeszcze gotowi do lotów operacyjnych.
Innym wyjściem mogło być spowolnienie dostaw lub zakon-
serwowanie śmigłowców napływających z przemysłu do
czasu formalnego rozwiązania problemu szkolenia, ale taki
ruch nie mieścił się w przyjętej formule rozwoju.

Dużym problemem była kadra dowódcza. Stanowiska
w dowództwach pułków zajmowali doświadczeni oficero-
wie z praktyką, ale bez dyplomów. Przybywali do jednostek
inżynierowie po studiach w Wojskowej Akademii Technicz-
nej, ale pierwszym oficerem z ukończoną ASG był dowódca
sformowanego w 1967 roku, 49 pś w Pruszczu Gdańskim.
Dopiero na początku lat 1970 udało się zachęcić trzech mło-
dych absolwentów do porzucenia lotnictwa myśliwskiego.
Bardzo szybko przeszli kolejne szczeble i wszyscy zajęli sta-
nowiska dowódcze w pułkach. Sytuacja stała się zdecy-
dowanie lepsza, gdy z uczelni zaczęli powracać oficerowie
kierowani na studia już z pułków śmigłowcowych. W stycz-
niu 1976 Szef Lotnictwa relacjonował Radzie Wojskowej
Wojsk Lotniczych: w jednostkach LWL na 25 stanowisk
z wymaganym wykształceniem wyższym jest tylko 7 absol-
wentów ASG. W ciągu najbliższych lat konieczne jest uzy-
skiwanie rocznie 3÷5 oficerów dyplomowanych z innych
rodzajów lotnictwa, najkorzystniej z lotnictwa szturmowo-
rozpoznawczego, z doświadczeniem w dowodzeniu i pracy

sztabowej. Postulował odpowiedni dobór tematyki prac
dyplomowych w uczelniach wojskowych, a z czasem utwo-
rzenie kierunku studiów oraz specjalistycznych kursów
doskonalących.

Podobnie wyglądał problem kadry w obsadzie organu za-
rządzającego tym lotnictwem: Wydziału Śmigłowcowego,
Oddziału, wreszcie Szefostwa Lotnictwa Wojsk Lądowych.
Do Poznania przybyli instruktorzy z 23 eskadry, którzy
w Wydziale Lotnictwa Łącznikowego i Transportowego
DLO, kierowanym przez płk pil. Kazimierza Pieniążka, nad-
zorowali szkolenie pilotów w rozproszonych eskadrach
i kluczach. Robili to skutecznie, ale teraz chodziło o to, by
z kontrolerów techniki pilotowania stali się inspektorami
nowego rodzaju lotnictwa, animatorami jego działań. To sa-
mo dotyczyło następnych inspektorów – dobrze latających
pilotów z otwartą głową, kreatywnych, podatnych na nie-
konwencjonalne rozwiązania. Wyłuskiwano z jednostek ofi-
cerów z ukończonymi studiami cywilnymi, a innych zachę-
cano do podjęcia studiów zaocznych, np. zarządzanie i admi-
nistracja na Uniwersytecie Poznańskim.

Warto zauważyć, że piloci to nie jedyna chociaż najlicz-
niejsza grupa personelu latającego w jednostkach LWL Poza
nimi byli nawigatorzy rozpoznania artyleryjskiego ze specy-
ficznym programem treningu, operatorzy aparatury fotogra-
ficznej, dozymetrycznej i chemicznej, technicy i strzelcy po-
kładowi oraz operatorzy wyrzutni przeciwpancernych kie-
rowanych pocisków rakietowych. W efekcie liczebność
pozostałego personelu latającego w pułkach lotnictwa wojsk
lądowych sięgała niemal stanu pilotów, powodując najwyż-
sze nasycenie tą kategorią personelu, spośród wszystkich
jednostek lotnictwa wojskowego.

Jak zawsze w lotnictwie, węzłową rolę w zapewnieniu
skuteczności lotów odgrywa personel techniczny wszystkich
specjalności i na wszystkich poziomach hierarchii służbo-
wej. Tradycyjna więź i zaufanie, jakie łączą pilotów i tech-
ników musi znajdować odzwierciadlenie w poziomie kwali-
fikacji i rzetelności ludzi techniki. Spełnienie tych zależności
w dużej mierze zależy od Służby Inżynieryjno-Lotniczej,
która programuje szkolenie specjalistów w ośrodkach, ma
wpływ na zakres nauczania w szkołach i uczelniach oraz
kształtuje etos pracy technika na lotniskach. Takich starań
nie zabrakło także w odniesieniu do śmigłowców.

Patrząc z perspektywy na problem kadr, można stwier-
dzić, że ten trudny węzeł, mimo kłopotów udało się roz-
wiązać pomyślnie. Nie było rażących braków personelu,
zapewniono niezbędny dopływ ilościowy pilotów, stwa-
rzając stałe ukompletowanie w granicach 85÷90% oraz sta-
bilny wzrost kwalifikacji pilotażowych, specjalistycznych
i bojowych.

SZKOLENIE LOTNICZE
I BEZPIECZEŃSTWO LATANIA

Programy, pomoce, profilaktyka

Pierwszych polskich pilotów śmigłowcowych, zarówno
na SM-1 jak i na Mi-4, szkolono w kraju, gdzie nie było
żadnych doświadczeń i żadnej bazy. W uproszczonym trybie,
z udziałem instruktorów dostawcy sprzętu, przekazano
konieczny zakres wiedzy i umiejętności. Na kursie w eska-
drze szkolnej wybrany pilot uzyskiwał 16 godz. nalotu pod-
staw pilotowania i dalej musiał dawać sobie radę sam. Takich
kryteriów nie można było stosować do tzw. średniego pilota.
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Trzeba było tworzyć programy, przepisy, instrukcje
i podręczniki. Stawką było bezpieczeństwo latania, tym
większą, że dwie pierwsze katastrofy z udziałem śmigłow-
ców wykazały, że piloci w sytuacji nieoczekiwanego pogor-
szenia pogody nie wykorzystali możliwości manewrowych
śmigłowca. Zamiast zmniejszyć prędkość, wybrać przydatne
miejsce i lądować w przygodnym terenie, próbowali wyjść
ze strefy złej widoczności, zderzając się z ziemią przy pręd-
kości przelotowej. Chodziło o utrwalenie w świadomości
pilotów, szczególnie tych latających poprzednio na samo-
lotach, reguł reagowania na sytuacje w powietrzu w sposób
właściwy dla śmigłowca.

Literatura tematu w języku polskim była niezwykle ubo-
ga. Właściwie ukazało się kilka artykułów o ograniczonej
dostępności. Nie jest przypadkiem, że pierwsza publikacja
wydawnictwa Wojsk Lotniczych z 1964 roku nosiła tytuł:
„Właściwości i pilotowanie śmigłowca w locie autorota-
cyjnym” i stała się kanwą filmu szkoleniowego. Następną
pozycją były „Zasady pilotowania śmigłowca” (1969 r.),
później „Organizacja szkolenia na śmigłowcu SM-1” i pa-
kiet przepisów nowelizujących Regulamin Wykonywania
Lotów (wszystkie autorstwa K. Pogorzelskiego). Wsparł
swą wiedzą i doświadczeniem pilot doświadczalny Instytutu
Lotnictwa mgr inż. Ryszard Witkowski publikując książkę
„Budowa i pilotaż śmigłowców” (1980), a także uczestni-
cząc w szkoleniu oblatywaczy w Instytucie Technicznym
Wojsk Lotniczych.

Model wzrostu kwalifikacji pilota śmigłowcowego

Następnym, po początkowym okresie eksploatacji śmi-
głowców, newralgicznym ze względu na bezpieczeństwo
lotów etapem rozwoju, okazał czas szybkiego napływu mło-
dych pilotów, których w jednostkach należało przygotować

i wprowadzić do wykonywania zadań. Ilość ćwiczeń poli-
gonowych z udziałem śmigłowców szybko wzrastała. Istnia-
ło ryzyko obniżenia poziomu bezpieczeństwa, co w swoim
czasie tak dotkliwie odczuło lotnictwo odrzutowe. Należało
mieć na uwadze wszystko – małe doświadczenie, młody
wiek, nierozwagę i niezdyscyplinowanie. Wielokierunkowe
przeciwdziałanie zagrożeniom prowadzone w tym gorącym
okresie narastającej skali współdziałania z wojskami oraz
prób i eksperymentów – przy udziale lotniczego szczęścia –
dało wyniki. W latach 1969÷1976, przez 7 lat w Lotnictwie
Wojsk Lądowych nie było żadnej katastrofy lotniczej na
śmigłowcach.

Próbą usystematyzowania nauczania pilotów wspartą
analizą metodyki szkolenia lotniczego, był Program Szko-
lenia Lotnictwa Łącznikowego. Dział II. Szkolenie na Śmi-
głowcach, który ukazał się w połowie lat 60. Stanowił postęp
w stosunku do powielaczowych kilkunastu stron obowiązu-
jącego wcześniej programu. Dostępny program radziecki,
który ocenialiśmy jako przewymiarowany godzinowo, mało
elastyczny w realizacji i pozbawiony wielu elementów za-
stosowania, stanowił materiał porównawczy. Bazując na na-
rastających doświadczeniach i coraz wyraźniej krystalizują-
cych się zadaniach jednostek śmigłowcowych w różnych
rodzajach wojsk, opracowano kompleksowy program szko-
lenia dla wszystkich kategorii pilotów. Uwzględniał on
z jednej strony nurt kwalifikacji pilotażowych, z drugiej zaś
pełen zakres praktycznych zastosowań w działaniach bojo-
wych. Stwarzał także możliwość kompatybilnego szkolenia
w zakresie wysoce specjalistycznych zastosowań według
własnych programów użytkowników. Przewodnikiem po
tym rozbudowanym materiale był Model Wzrostu Kwalifi-
kacji Pilota Śmigłowcowego, którego graficzny obraz wyja-
śnia ideę przyjętej koncepcji.

Śmigłowce szkolne

Sprawność i koszty w podstawowym szkoleniu lotniczym
w istotnym stopniu zależą od stosowanego sprzętu. Dużym
ułatwieniem była sytuacja, gdy docelowym typem dla szko-
lonego pilota był taki sam śmigłowiec SM-1 jak podczas
lotów szkolnych, przeszkodą natomiast, że wersji dwu-
sterowych było okresowo za mało. Początkowo była to wer-
sja SM-1Sz (od 1959 r.). Opracowanie modyfikacji (1961 r.),
która pozwalała każdy egzemplarz wersji SM-1W prze-
kształcić w wersję szkolną lub z niej zrezygnować, bardzo
uprościło manewr sprzętem w procesie szkolenia pilotów
i użytkowego wykorzystania tych śmigłowców.

Jednak nawet SM-1, mieszczący się w kategorii śmi-
głowców lekkich, był dla potrzeb podstawowego szkolenia
pilotów za duży i zbyt kosztowny w eksploatacji. Na świecie
w szkoleniu podstawowym powszechnie i z powodzeniem
stosowano maleńki Bell-47, z charakterystyczną bańką kabi-
ny i ażurową konstrukcją kadłuba. Ze strony lotnictwa woj-
skowego płynęły sygnały, szczególnie wobec planów wpro-
wadzenia do jednostek Mi-2, o potrzebie stworzenia małego
śmigłowca, który mógłby być używany w początkowym
szkoleniu pilotów. Pewne próby zakład w Świdniku podej-
mował; zbudowano prototyp lekkiego śmigłowca SM-4
„Łątka” z silnikiem tłokowym, następnie, na podstawie
WTT opracowanych w DWL, makietę śmigłowca SM-6
„Jaszczurka” z jednym silnikiem GTD-350 (od Mi-2). Ocze-
kiwania te nie zostały spełnione, mimo potencjału jakim
dysponował ten ogromny zakład. Trudno to zrozumieć,
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szczególnie wobec obiecujących możliwości zbytu, gdyż
cały obóz wschodni lekkim śmigłowcem nie dysponował.

Co sprawiło, iż śmigłowiec tej klasy nie wszedł do pro-
gramu fabrycznego biura konstrukcyjnego przez wiele lat ?
Brak w ofercie zakładu rodzimej konstrukcji sprawiał, że
wytwórnia w Świdniku, zajmująca w latach prosperity zna-
czące na świecie miejsce w ilości produkowanych śmi-
głowców (łącznie ponad 7.000 egzemplarzy), była za gra-
nicą postrzegana bez wyraźnej tożsamości, raczej jako filia
fabryki Mila. Do projektowania własnej konstrukcji w po-
staci średniego śmigłowca W-3 Sokół przystąpiono dopiero
w 1970 roku, który do produkcji do produkcji wszedł
w 1987 roku. Nikt nie przypuszczał, że wobec skrajnej ko-
nieczności, śmigłowiec takiej kategorii ciężarowej jak Mi-2
a później W-3, będzie służył jako sprzęt podstawowego
szkolenia w szkole lotniczej na lotnisku Nowe Miasto.

Po wielu latach niemożności do szkolenia pilotów
w Wyższej Oficerskiej Szkole Sił Powietrznych wszedł
w 2006 roku najmłodszy wyrób polskiego przemysłu lot-
niczego, lekki śmigłowiec SW-4 Puszczyk. Rozważany do-
celowy poziom obejmuje 24 egzemplarze. Będzie w tej roli
służyć przez wiele lat.

ZARZĄDZANIE, DOWODZENIE, NADZÓR

W przyjętej koncepcji LWL i jego kształtu organiza-
cyjnego, od narodzin dręczyły dwa kontrowersyjne pro-
blemy:
1. Podległość i funkcjonowanie LWL w składzie Wojsk

Lotniczych jako ich organicznej części składowej w okre-
sie pokoju, a jednocześnie zadanie przekazania i włą-
czenia jednostek tego lotnictwa w skład wojsk Armii
Ogólnowojskowych w okresie wojny.
Ten dwoisty charakter podporządkowania był korzystny

ze względu na spójność i poziom szkolenia załóg z uwzględ-
nieniem bezpieczeństwa lotów, na zabezpieczenie mate-
riałowe i techniczne oraz racjonalne wykorzystanie możli-
wości sprzętu i personelu. Ale komplikowało to dowodzenie
podczas działań. Układ ten sprawdzał się w przypadku więk-
szych ćwiczeń, w których zaangażowane były siły całego
pułku wraz z jego dowództwem i elementami zabezpiecze-
nia. Również w ćwiczeniach dywizyjnych, po okresie wza-
jemnego „docierania się” było coraz więcej przykładów sen-
sownego wykorzystania możliwości tego lotnictwa i angażo-
wania go do zadań na polu walki, chociaż wiele niepokoju
co do celowości i bezpieczeństwa budziły przypadki gdy na
poligon posyłano jeden – dwa śmigłowce.

Natomiast odrębny problem stanowiły wielkie ćwiczenia
układowe lub centralne, w których zaangażowane były siły
całego lotnictwa. Należało działać stosownie do oczekiwań
i sensu ćwiczeń, będących odwzorowaniem fragmentu
prawdopodobnych operacji. W celu zapewnienia dowodze-
nia i koordynacji użytymi siłami Lotnictwa wojsk Lądo-
wych powoływano doraźnie grupy dowodzenia bojowego,
szefostwa, zespoły itp. Dla potrzeb ćwiczeń to wystarczało,
dostarczając doświadczeń i wniosków, a jednocześnie obna-
żając ów pierworodny grzech systemu.

Trzeba wyraźnie powiedzieć, że w okresie wojny, kiedy
pułki LWL przechodziły w podporządkowanie dowódców
AO, po przekazaniu eskadr do dyspozycji dowódców dy-
wizji, dowódca pułku LWL tracił możność dowodzenia
swoim pułkiem. Stawał się faktycznie organem materiałowo

technicznego zabezpieczenia działań, które nadal realizował
z zasobów Armii Lotniczej. Taka marginalizacja, czy wręcz
rezygnacja z potencjału i doświadczenia dowództwa pułku,
była rozwiązaniem nieracjonalnym.

Sytuację dowódcy pułku LWL i rolę tej jednostki mogło
zmienić dopiero wprowadzenie eskadr szturmowych wypo-
sażonych, według początkowych zamierzeń, w uzbrojone
śmigłowce Mi-2/W-3, a później także w Mi-24, które jako
mobilny odwód dowódcy AO podporządkowane byłyby
dowódcy Pułku LWL. Krótko mówiąc chodziło o to, aby
oprócz uzbrojonych Mi-2 w eskadrach dywizyjnych do wal-
ki przede wszystkim z czołgami, stworzyć w pułku odrębny
i mocny element uderzeniowy, wyposażony w prawdziwe
śmigłowce szturmowe w ilości silnej eskadry (16-18 śmi-
głowców), a z czasem dwóch takich eskadr, jako dywizjonu
szturmowego.
2. Drugi problem – to brak pośredniego ogniwa w relacji:

Dowódca Wojsk Lotniczych – jednostki LWL. Na po-
czątku wszystkie wymienione jednostki – od pułków po
klucze BA – były jednostkami samodzielnymi. Formalnie
dowódca klucza BAR miał taki sam status podległości
jak dowódca dywizji lotnictwa myśliwskiego.
Oczywiście w praktyce wszystkie funkcje nadrzędności
nad tymi jednostkami stały się zadaniem upoważnionego
oddziału w składzie Zarządu Szkolenia Lotniczego.
Próbą poprawienia podległości służbowej było włączenie

w skład pułku LWL eskadry łącznikowej OW i kluczy Bry-
gad Artylerii Rakietowej. W ten sposób zdjęto z Dowódcy
WL obowiązek bezpośredniego nadzoru nad tymi małymi
jednostkami, jednocześnie zdecydowanie zmieniając cha-
rakter pułków: z jednostek o jednolitej strukturze, bazujących
na jednym lotnisku, stały się związkiem powiększonym nie
tylko ilościowo, lecz także rozrzuconym terytorialnie, którego
pododdziały bazowały na czterech lotniskach (w tym dwa
lotniska śmigłowcowe przy brygadach rakietowych.) Ta de-
cyzja była sygnałem zamysłu o podjęciu prac nad koncepcją
przekształcenia powiększonych PLWL w Brygady LWL.
Takie rozważania to nie było teoretyzowanie. Miały oparcie
i uzasadnienie w realiach ekonomicznych i sprzętowych,
w przewidywanych planach dostaw. Narzucały wniosek, że
w odniesieniu do tak rozbudowanej jednostki nazwa pułk ma
znaczenie wyłącznie historyczne. Organizacyjnie stanowiło to
ekwiwalent 8÷9 eskadr, liczących przy pełnym ukompleto-
waniu ponad 100 śmigłowców i 6÷8 samolotów. Szczebel
brygady był w pełni uzasadniony.

Ten temat udało się przerobić w dużych ćwiczeniach
„Luty 73”. Aplikacyjnie sformowano brygadę LWL, a real-
nie dla potrzeb ćwiczenia – szefostwo o charakterze grupy
dowodzenia bojowego. W ćwiczeniu brały udział duże zes-
poły śmigłowców z 49 plwl i 37 pśt. Zadania wykonywano
nie tylko na poligonach ale i w otwartym terenie. Desanty
wysadzano na zaśnieżonych polach pomiędzy wioskami.
Terminowość, skuteczność i technika zadań lotniczych były
bez zarzutu, wykazując doskonałe wyszkolenie załóg lot-
niczych i zgranie ich działań z oddziałami lądowymi. Ćwi-
czenie wizytował Minister Obrony Narodowej z kadrą dowód-
czą wysokiej rangi. Od tej pory datuje się wyraźna przychyl-
ność dla poczynań i koncepcji tego lotnictwa, zwiększyła się
liczba i szczebel kontaktów, pozwalających na prezentowa-
nie planów i zamierzeń. Temat znalazł się w kręgu zaintere-
sowania ministra gen. armii Wojciecha Jaruzelskiego a Głów-
ny Inspektor Szkolenia WP gen. broni Eugeniusz Molczyk
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wielokrotnie wysłuchiwał relacji z przebiegu prac. Wkrótce
powołano rzeczywiste szefostwo LWL.

W strukturze Dowództwa Wojsk Lotniczych po grun-
townych zmianach przeprowadzonych w systemie dowodze-
nia lotnictwem w 1968 roku i przeniesieniu dowództwa
z Warszawy do Poznania, problematykę wkomponowania
śmigłowców w scenerię działań wojskowych prowadził
Wydział Lotnictwa Śmigłowcowego. Ciekawostką może
być fakt, że po raz pierwszy w strukturach dowódczych
lotnictwa wojskowego użyto słowa „śmigłowiec”. W 1972
roku przekształcono w Oddział Lotnictwa Wojsk Lądowych.
Wobec ilościowego wzrostu sprzętu oraz jakościowej
zmiany roli nowego rodzaju lotnictwa, w 1975 roku na bazie
oddziału powołano Szefostwo Lotnictwa Wojsk Lądowych,
któremu podporządkowano także pułki lotnictwa trans-
portowego. Pierwszym Szefem Lotnictwa Wojsk Lądowych
został płk pil. mgr inż. Kazimierz Pogorzelski. Był to ważny
krok na drodze doskonalenia form zarządzania i dowodzenia
w tym rodzaju lotnictwa. Bezpośrednia podległość Dowód-
cy Wojsk Lotniczych miała istotne znaczenie dla rozwinię-
cia autonomii działań, którą gen. dyw. pil. Henryk Michało-
wski w pełni aprobował. Funkcjonowanie w pionie Zastępcy
Dowódcy WL ds. Operacyjnych legitymizowało szerszy
zakres zadań i uprawnień niż w Zarządzie Szkolenia Lot-
niczego. W procesie kształtowania wewnętrznej organizacji
jednostek, wdrażania zasad użycia śmigłowców i opracowy-
wania taktyki działań oraz programowania szkolenia pilo-
tażowego i taktycznego, Szefostwo LWL miało szeroki ob-
szar samodzielności. Nie było wzorców, na których można
by się oprzeć w poszukiwaniu właściwych rozwiązań. Przy-
kłady z armii zachodnich nie odpowiadały strukturze pol-
skich sił zbrojnych i były niepopularne, zaś w ramach Ukła-
du Warszawskiego Wojsko Polskie zdecydowanie wyprze-
dziło podobne zamierzenia wśród sojuszników. Związek
Radziecki przyjął odmienną koncepcję zbliżenia lotnictwa
do swoich wojsk naziemnych i rozważał budowę takiego
lotnictwa w skali mocarstwowej, w postaci mieszanych
korpusów lotniczych, wyposażonych nie tylko w śmigłowce
różnego przeznaczenia i samoloty transportowe, ale także
własną osłonę myśliwską i wsparcie samolotów szturmo-
wych. Ponadto intensywnie i w ścisłej tajemnicy pracował
nad stworzeniem ciężkiego śmigłowca bojowego Mi-24.
W tej sytuacji trzeba było szukać rozwiązań oryginalnych
i nie kontrowersyjnych.

Niezwykle ważnym problemem było to, aby dla wojsk
śmigłowcowych pozostających w pokojowym składzie
Wojsk Lotniczych o scentralizowanym dowodzeniu, zaw-
czasu przygotować bezkolizyjny model szybkiego przejścia
w rozproszone podporządkowanie wojskom lądowym. Pod-
porządkowanie, które gruntownie burzyło istniejącą zasadę
podległości, a musiało zaowocować skutecznym działaniem
na polu walki w nowych warunkach dowodzenia, zaopa-
trywania, łączności itp. Dlatego równolegle z intensywnym
szkoleniem pilotażowym przygotowującym pilotów do wy-
konywania zadań w każdych warunkach atmosferycznych
i terenowych zarówno pojedynczo jak i w składzie dużych
grup, wprowadzano system szkoleń taktycznych i ćwiczeń
doświadczalnych, pozwalających wypracować i potwierdzać
koncepcje zastosowań bojowych. Ten proces miał swoje
koncepcyjne i mentalne zawiłości. Nie wszyscy lotnicy mo-
gli sobie wyobrazić zerwanie więzów z Wojskami Lotni-
czymi, zaś w Wojskach Lądowych nie bardzo kwapiono się

do przejęcia obciążeń wynikających z utrzymania tak wra-
żliwego rodzaju wojsk.

Wiadomo, jak niezwykle czułym elementem systemu
obronnego jest sprawność systemu dowodzenia, gdy do-
chodzi do realnego konfliktu. Dlatego powracanie do tematu
dowodzenia Lotnictwem Wojsk Lądowych nie było przeja-
wem doktrynalnego uporu pierwszego szefa lotnictwa. Przez
lata nie doszło jednak do wiążącej dyskusji i postanowień.
Z tym problemem nie uporali się też kolejni szefowie: płk
dypl. pil. Adam Bidziński (później generał) i gen. bryg. pil.
Józef Tenerowicz. Można sądzić, że brak konsensusu na
wysokich szczeblach obydwu zainteresowanych stron –
Wojsk Lądowych i Wojsk Lotniczych miał charakter bar-
dziej natury emocjonalnej niż koncepcyjnej.

JAK WOJOWAĆ ?

Zadaniem wyspecjalizowanego organu w Dowództwie
Wojsk Lotniczych, to jest Szefostwa LWL, było wyszko-
lenie jednostek i zapewnienie ich współdziałania z wojskami
lądowymi w pełnym zakresie zadań pola walki z uwzględ-
nieniem rozpoznania, zaspokojenia potrzeb transportowo-
desantowych i skutecznego wsparcia ogniowego wojsk.
Przygotowanie do realizacji zadań zarówno w relacjach
eskadra – dywizja, jak i pułk lwl – dowództwo armii ogól-
nowojskowej; nie tylko „na rzecz” tych wojsk lecz w ich
składzie organizacyjnym. Dotyczyło to także dostarczenia
jednostkom liniowym materiałów – programów, instrukcji,
podręczników – do realizacji takiego szkolenia.

Zmieniono filozofię współdziałania z wojskami: nie „loty
usługowe dla dywizji” ale „działania w składzie dywizji”.
Corocznie typowano kilka ćwiczeń dywizyjnych jako szko-
lenia taktyczno-bojowe, z odpowiednią tematyką, przygo-
towaniem, dokumentacją, a także z udziałem dowództwa
eskadry i własnych, etatowych środków zabezpieczenia
działań na lądowisku polowym. Dowódcy eskadr i załóg
byli przygotowywani do tego, by nie tylko czekać na za-
danie od dowódcy jednostki wojsk lądowych ale pro-
ponować użycie śmigłowców w różnych epizodach działań,
wskazywać możliwości. Po drugiej stronie, to jest w woj-
skach lądowych, można było z czasem w zamiarach dowód-
ców i sztabów dywizji zauważyć wyraźną i kroczącą popra-
wę stopnia i różnorodności wykorzystania śmigłowców.
Toczono też spory o taktykę stosowania śmigłowców na po-
lu walki.

Świadomość przebywania pododdziałów lotniczych
w ugrupowaniu dywizji lądowej pozostającej w kontakcie
bojowym z przeciwnikiem wymagała przestrzegania sto-
sownych zachowań. Nie brzmi to językiem regulaminów,
ale właśnie chodziło o budowanie podświadomych uwarun-
kowań taktycznych, zaczynając od spraw elementarnych.
Jak chociażby obowiązek maskowania położenia, ruchów
i zamiarów nie tylko własnych, ale i elementów całego ugru-
powania wojsk, które łatwo zdradzić, stosując nieprze-
myślany schemat lotów wewnątrz swoich pozycji. Dyżurny
temat stanowiło pokonywanie obrony przeciwlotniczej –
przenikanie przez system opl, rozpoznawanie stref zagro-
żenia, manewry przeciw strzeleckie i przeciw myśliwskie.

Duży nacisk położono na doskonalenie lotów na bardzo
małej wysokości, w celu utrudnienia przeciwnikowi obser-
wacji radarowej i wzrokowej jak też prowadzenia skutecz-
nego ognia. Oprócz lotów koszących na wysokości lotu
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rzędu 30 m nad ziemią, wprowadzono do klasyfikacji i pro-
gramów szkolenia tzw. loty profilowe, wykonywane kilka
metrów nad powierzchnią gruntu lub wody, z wykorzy-
staniem obiektów terenowych jako osłony. Dużo później
Amerykanie określili takie loty symbolem NOE (Nap Of the
Earth). Wraz z wprowadzeniem uzbrojenia opanowania wy-
magały zupełnie nowatorskie zadania zwalczania przez
śmigłowce celów naziemnych pokładowymi środkami wal-
ki. A także opracowania i wdrożenia elementów działań
ogniowych w stosowanych od dawna elementach walki, jak
wysadzanie desantów taktycznych czy grup specjalnych,
dodając śmigłowcową uzbrojoną eskortę jako osłonę na
trasie przelotu i bezpośrednie wsparcie desantu w rejonie
działań. Trzeba było stworzyć jakieś spójne, kompleksowe,
a nie tylko wyrywkowe i doraźne zasady użycia – solidne
podstawy taktyki. Bezpośrednich wzorców nie było, ale było
bogate doświadczenie lotnictwa bojowego, z którego metodą
porównań i selekcji można było wiele skorzystać, poszukując
jednocześnie nowych, specyficznych sposobów walki.

Oczywiście próbowano szukać wiedzy i wsparcia z róż-
nych źródeł. Jednym z nich miała być konsultacja w znanej
akademii lotniczej w Moskwie. Nasza delegacja została
przyjęta bardzo serdecznie, a o wynikach może świadczyć
fragment pisma Szefa Zarządu Szkolenia Lotniczego DWL
do Zarządu Normatywno-Administracyjnego Sztabu Gene-
ralnego WP: „… podkreślam, że zasadniczy temat wniosku
nr 62 (Zastosowanie bojowe śmigłowców uzbrojonych) nie
został rozwinięty, wobec pominięcia tej tematyki przez
uczelnie udzielające konsultacji”. Dotyczyło to Akademii
Lotniczej w Monino i Ośrodka Doskonalenia Kadr Lotni-
czych we Frunze.

Nastąpił okres wielkiego kształcenia – bez akademii
i szkół, które nie wyodrębniły jeszcze stosownego profilu.
Wprowadzono kompleksowy program szkolenia lotniczego
i bojowego oraz podręcznik Zasady użycia LWL w dzia-
łaniach bojowych. Sukcesywnie ukazywały się wydawnic-
twa z zakresu techniki pilotowania, organizacji lotów i tak-
tyki działań.

AKADEMIA POLOWA, CZYLI WIELKIE
MANEWRY MAŁEGO LOTNICTWA

W procesie powszechnego kształcenia jakie musiało
nastąpić by sprostać jakościowym zmianom zastosowań
i rosnącym zapotrzebowaniom, rolę katedr i fakultetów mu-
siały pełnić praktyczne działania poligonowe, które każdo-
razowo należało poprzedzić analizą taktyczną, oraz opraco-
wać myśl przewodnią, ugrupowania, manewry i sposoby
działań. Utworzono ciąg szkoleń taktyczno-bojowych, do-
wiązanych tematycznie do ćwiczeń dywizyjnych, o czym
wspomniano wcześniej.

Największe znaczenie miały duże ćwiczenia, które dawały
szansę sprawdzenia założeń taktycznych i pilotażowych na
większą skalę. Stopniowo wdrażano użycie śmigłowców
uzbrojonych w różnych sytuacjach pola walki i dużych grup
śmigłowców transportowych w desantach taktycznych. Wyra-
zem i sprawdzianem tych dążeń był masowy, jak na nasze
warunki, udział śmigłowców w wielkich ćwiczeniach cen-
tralnych („Odra-Nysa”, „Kraj 73”, „Tarcza 76” i in.) oraz
w dziesiątkach mniejszych szkoleń na bazie ćwiczeń organi-
zowanych przez Okręgi Wojskowe. Cenne wartości szko-
leniowe miał także udział w defiladach powietrznych.

„Odra – Nysa – 69”
W Ustce odbył się pokaz forsowania wybrzeża przy

użyciu desantów morskich i powietrznych (ogółem w trak-
cie manewrów było 6 punktów pokazu w różnych częściach
kraju). Śmigłowce oprócz prezentacji prototypów uzbrojo-
nych Mi-2, wykonały desant znad morza a następnie wspar-
cie desantu morskiego gdy barki podchodziły do plaż, a tran-
sportery wspinały się po wydmach. Przed tym intensywnie
działało lotnictwo szturmowe, a osłona samolotów myśliw-
skich czuwała podczas całego przebiegu walki. Pozorowany
atak śmigłowców był wzmocniony efektem psychologicz-
nym w postaci karabinów maszynowych, umieszczonych
w kabinie przy zdemontowanych drzwiach w taki sposób,
aby podczas prowadzenia ognia żadna łuska nie wypadła na
zewnątrz.

„Luty 73”
Ćwiczenia zostały wspomniane wcześniej, a poza doś-

wiadczeniami dla nas i korzystną oceną działań, dodat-
kowym efektem było zalecenie Zespołu Ministra mówią-
ce, aby „w zasadzie śmigłowce traktować jako nowy ro-
dzaj broni”; Komitet Techniczno-Ekonomiczny MON
wystąpił do Zjednoczonego Dowództwa o wydanie zale-
cenia, aby uzbrojone Mi-2 wprowadzać w wojskach Układu
Warszawskiego.

„Tarcza 76”
To były ogromne, prestiżowe ćwiczenia Wojska Pol-

skiego przy obecności najwyższych władz państwa, zjedno-
czonego Dowództwa i przedstawicieli różnych krajów.
Kulminacja w postaci nocnego natarcia na poligonie draw-
skim była porywającym spektaklem z kategorii pancerz,
światło, ogień i huk. Oprócz tych nocnych działań było
szereg innych epizodów w wykonaniu LWL, które należało
opracować taktycznie i przygotować do realizacji. Naj-
większe wrażenie pozostawiły jednak działania nocne,
w których po raz pierwszy miało miejsce grupowe użycie
śmigłowców z pełnym ładunkiem ostrej amunicji, w dużych
zespołach. Udział wzięły eskadry zarówno Mi-8 jak i Mi-2.
Z tymi ostatnimi był problem techniczny, który o mało nie
wyeliminował ich z planu. Śmigłowce te nie miały świateł
do nocnych lotów grupowych w odróżnieniu od transpor-
towców, a lot z włączonymi światłami pozycyjnymi nie
wchodził w grę. Zastosowano fortel. W kabinach, od strony
trybuny zasłonięto okna i włączono oświetlenie wewnętrzne
– lewe okna kadłuba były oświetlone i dobrze widoczne co
było wystarczające do określenia wzajemnych pozycji. Ale
żeby robić takie numery trzeba było mieć doskonale wy-
szkolonych pilotów i mieć do nich zaufanie.

„Biedrusko 77”
Układowa konferencja po raz pierwszy poświęcona

szkoleniu pilotów śmigłowcowych. Przez Rosjan pomyślana
jako inauguracyjna prezentacja dotąd bardzo tajnego śmi-
głowca bojowego Mi-24, przewidzianego w ofercie dostaw.
Organizację konferencji otrzymała Polska, jako kraj wio-
dący w tematyce zastosowania śmigłowców.

Znaczenie takiego spotkania było oczywiste, dlatego do
jego przygotowania i przebiegu w Dowództwie Wojsk
Lotniczych przywiązywano dużą wagę. Jednak tematyka
i poziom referatów gości z państw Układu, jak na rangę
przedsięwzięcia, były zaskakująco banalne. Omawiano
wskazówki wykonawcze do ćwiczenia (lotu) wybranego
z programu szkolenia pilotów. Dostaliśmy też taki temat



32 PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA Nr 194 – 195

w rodzaju: lot na strzelanie ze śmigłowca do nieruchomych
celów naziemnych. Mogliśmy pokazać znacznie więcej,
dlatego tytuł wykładu został samorzutnie zmieniony: „Wła-
ściwości szkolenia bojowego załóg śmigłowców szturmo-
wych”. Było to omówienie kolejnych etapów ogólnego
przygotowania pilotów do szkolenia bojowego oraz szko-
lenie załóg w poszczególnych zastosowaniach bojowych.
Mieliśmy stosunkowo niedawno ukończony kompletny,
kompleksowy program szkolenia na śmigłowcach i należało
pokazać jak realizujemy opracowany dla LWL Model
Wzrostu Kwalifikacji Pilota. Były też wzmianki o przewi-
dywanych kierunkach dalszego rozwoju tego lotnictwa.
Chodziło o przedstawienie stanowiska strony polskiej w tej
sprawie i zamierzony cel został osiągnięty, wzbudzając duże
zainteresowanie uczestników konferencji.

Po wystąpieniu prowadzący obrady gen. dyw. Stanisław
Antos – zastępca Głównego Inspektora Szkolenia WP,
wyraził korzystną ocenę działań omówionych w referacie.
Podczas przerwy, oprócz gratulacji dla autora od zagranicz-
nych gości, nawiązała się interesująca dyskusja o znaczeniu
i przyszłości śmigłowców jako środka walki i jako bojowe-
go rodzaju lotnictwa.

Jeden z radzieckich generałów, nawiązując do nieko-
rzystnych wydarzeń z wojny radziecko-niemieckiej w 1941
roku, zwrócił uwagę na konieczną ostrożność w przekazaniu
części lotnictwa w podporządkowanie wojskom naziem-
nym. Dyskretnie i oszczędnie wspomniał o rodzącej się w si-
łach zbrojnych ZSRR koncepcji/doktrynie przybliżenia lot-
nictwa do wojsk lądowych: każda armia ogólnowojskowa
otrzyma samodzielny korpus lotniczy, który oprócz śmi-
głowców bojowych i transportu lotniczego będzie miał
w swoim składzie także samoloty szturmowe i własną osło-
nę myśliwską oraz własne kanały zaopatrzenia. I będzie do-
wodzony przez oficerów lotnictwa.

Taką rewelacyjną informację o dużym znaczeniu organi-
zacyjnym i operacyjnym usłyszałem po raz pierwszy.

Mirosławiec-Konotop 74
„Grot” to kryptonim dużego ugrupowania desantowego

śmigłowców, które wzięło udział w poważnych ćwiczeniach
na temat pokonywania przeszkód wodnych przez jednostki
pancerne i zmechanizowane. Stanowiło ono przykład, jak
w ramach treningu do wykonania jednego epizodu bitwy,
zamiast identycznie powtarzać określony element w kolej-
nych próbach, można przebadać kilka wariantów taktyki
wykonania zadania, w granicach tej samej tematyki.

Przećwiczono kilka sposobów tworzenia ugrupowania
desantowego o różnym rozmieszczeniu poszczególnych ele-
mentów składowych i różnym stopniu zwartości szyku, ma-
newrując pozycją eskadr transportowych oraz zespołami
osłony i wsparcia ogniowego. Architekturę ugrupowania
tworzono zależnie od szerokości przygotowanego ogniowo
korytarza przekroczenia linii styczności wojsk jak również
spodziewanego przeciwdziałania naziemnych środków opl
i lotnictwa myśliwskiego zarówno podczas przelotu jak i w
rejonie desantowania. Rozegrano też kilka sposobów startu
i zbiórki ugrupowania. Ciekawym doświadczeniem było
wykonanie jednoczesnego startu całego ugrupowania, któ-
rego elementy zostały uprzednio rozmieszczone w odleg-
łych od siebie sektorach lotniska i na terenach przyległych.
Na jedną komendę, również w wariancie ciszy radiowej,
wyłaniało się z rozśrodkowanych ukryć 50 śmigłowców,

które przyjmując kurs przelotu formowały ugrupowanie
bojowe, bez straty czasu na wykonywanie dodatkowych
manewrów zwykle towarzyszących zbiórce.

Zawody Rozpoznania Powietrznego
Wyrazem pozycji i zasięgu oddziaływania LWL było

włączenie załóg śmigłowcowych do cyklicznie prowadzo-
nych na szczeblu Sił Zbrojnych, Centralnych Zawodów
Rozpoznania Powietrznego. Zawody rozgrywane na tle tak-
tycznym miały wysoką rangę, podobnie jak cały problem
rozpoznania lotniczego. Do programu zawodów wprowa-
dzono odrębną kategorię konkurencji śmigłowcowych
z własnym regulaminem. Dla rywalizujących załóg, kie-
rownictwa i rozjemców organizowane były zgrupowania na
lotnisku Okonek.

SUKCESY, APOGEUM I KŁOPOTY

W ciągu około 15 lat największego w LWL ożywienia
można przytoczyć co najmniej kilkanaście dużych ćwiczeń
o charakterze centralnym, podczas których LWL toczyło
swoje wielkie manewry. Miały one węzłowe znaczenie dla
kształtowania struktur organizacyjnych jednostek, tworzenia
zasad taktyki, rozwoju technicznego sprzętu. Konsekwentne
wprowadzanie i niejednokrotnie rozwijanie w trakcie trwa-
nia ćwiczeń problemów bojowego użycia śmigłowców i do-
wodzenia ich działaniami, miało istotny wpływ na tworzenie
się w wojskach lądowych środowisk przekonanych o real-
ności i skuteczności stosowania śmigłowców w walce.

Okres tworzenia i krzepnięcia podstaw organizacyjnych
i funkcjonalnych Lotnictwa Wojsk Lądowych wypełniony
był wysiłkiem, zaangażowaniem i ambicją licznych zespo-
łów ludzi, którzy „ w stolicy i na cichym lądowisku”
uwierzyli i doprowadzili do tego, że wiropłatowa armada
stała się pełnowartościowym narzędziem walki. Przejście
przez ten etap nie oznaczało rozwiązania wszystkich proble-
mów. Dostarczyły ich także następne lata.

Dysponując śmigłowcem szturmowym lotnictwo wojsk
lądowych wkroczyło w fazę wyższej skuteczności działania
na polu walki. Dla pilotów z doświadczeniem w stosowaniu
uzbrojenia na śmigłowcach Mi-8 i Mi-2 nie stanowiło
problemu efektywne przejście na typ wyższej klasy. Wkrót-
ce udokumentowali to w działaniach poligonowych i na
pokazach pilotażu. Jednakże od początku lat 1980 sytuacja
w kraju była niespokojna, a trudności gospodarcze dotknęły
także armię. W stosunkach międzynarodowych zapanowało
odprężenie. Ratyfikowano CFE – europejskie układy roz-
brojeniowe o ograniczeniu zbrojeń. Zmniejszono liczbę
eskadr łącznikowych i zlikwidowano klucze śmigłowców
przy brygadach artylerii rakietowej. Niewłaściwa inter-
pretacja jednego z zapisów umowy spowodowała paniczną
decyzję rozbrojenia śmigłowców Mi-2, Mi-8 i Mi-17, mimo
iż układ tego nie wymagał. To uzbrojenie przywrócono do-
piero w 1993 roku.

Z pełnym przekonaniem można powiedzieć, że LWL doj-
rzałość organizacyjną, szkoleniową i taktyczną osiągnęło
pod koniec lat siedemdziesiątych, natomiast dojrzałość i li-
czącą się wartość bojową uzyskało po wprowadzeniu i opa-
nowaniu szturmowych śmigłowców Mi-24. Jest to niezaprze-
czalny sukces Wojsk Lotniczych, które stworzyły nowy rodzaj
lotnictwa i z kompletnym ładunkiem sprzętu, wyszkolonego
personelu i doświadczeń taktycznych przekazały go – po
trzydziestu latach doskonalenia – Wojskom Lądowym.
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„OPERACJE ŚMIGŁOWCOWE” W GOSPODARCE
NARODOWEJ I W SPORCIE

W ciągu wielu lat, kiedy to tylko lotnictwo wojskowe
dysponowało liczącą się ilością śmigłowców, były one
często używane na rzecz społeczeństwa i w różnych zasto-
sowaniach cywilnych. Przede wszystkim śmigłowce i ich
załogi brały udział w zwalczaniu skutków różnych klęsk
żywiołowych (szczególnie podczas powodzi), w dostarcza-
niu zaopatrzenia (żywności, medykamentów, odzieży itp.),
do ewakuacji ludzi i dobytku z obszarów dopiero zagro-
żonych klęską, wreszcie rozpoznanie obszaru dotkniętego
katastrofą naturalną. Rozbijano zatory lodowe, ratowano
ludzi z zalanych domów, patrolowano lasy i akweny wodne,
transportowano chorych i rannych.

W latach siedemdziesiątych szeroką popularność zdobyły
użyteczne i widowiskowe operacje montażu różnych kon-
strukcji przy pomocy śmigłowców w roli powietrznych
dźwigów. Środki przekazu nadały tym pracom kryptonim
„Operacje śmigłowcowe”, szeroko relacjonując każdy przy-
padek na terenie kraju. Trzeba przyznać, że nie były to
zadania proste i łatwe, a skala trudności i niepowtarzalność
technologii każdorazowo wymagała szczegółowej analizy
ewentualnego ryzyka i precyzji wykonania. Dla zaintere-
sowanych zakładów pracy taka pomoc wojskowych lotni-
ków była nieoceniona, często stając się ratunkiem w sytuacji
awaryjnej. Nasz przykład zachęcił dyrekcję Zjednoczenia
INSTAL, która poprosiła o pomoc w zorganizowaniu przed-
siębiorstwa powietrznych dźwigów i była to oczywista ko-
rzyść dla gospodarki narodowej.

Chodziło też o inny aspekt sprawy. Niemal sto operacji
w ciągu kilku lat zapewniało wojskowym śmigłowcom i ich
pilotom stałą obecność w prasie i telewizji, świadcząc
o wszechstronnej użyteczności takich statków powietrznych,
a także o aktywności ich załóg na rzecz społeczeństwa.
Zarówno opinia publiczna jak i decydenci mogli ocenić, że
w śmigłowce, tak w gospodarce jak i w siłach zbrojnych,
zainwestować warto.

Godną wspomnienia jest szczególna operacja jaką sta-
nowił udział wojskowych pilotów śmigłowcowych w rywa-
lizacji w nowej dziedzinie sportów lotniczych, a mianowicie
w Krajowych Zawodach (Mistrzostwach) Śmigłowcowych
( Świdnik – 1967, 1969 i 1971) oraz w Śmigłowcowych
Mistrzostwach Świata (Witebsk 1978 i Piotrków Trybu-
nalski 1981). We wszystkich zawodach rozegranych w kraju
zwyciężył kpt. pil. Krzysztof Kaczanowski. W mistrzost-
wach świata wojskowi piloci walnie przyczynili się do za-
jęcia w kolejnych zawodach zespołowo IV i III miejsca,
zdobywając także w poszczególnych konkurencjach medale
indywidualnie.

NOWA FORMUŁA LOTNICTWA
WOJSK LĄDOWYCH

Dziejowa zmiana ustrojowa jaka nastąpiła w 1989 roku,
a następnie rozwiązanie Układu Warszawskiego, stworzyły
warunki do samodzielnego kształtowania doktryny obronnej
Polski. Nie ujawniła się jednak wyraźna i spójna koncepcja
wojskowej obrony suwerenności. Reorganizacja armii po-
dejmowana w powstałym okresie przejściowym miała nie-
stety charakter chaotycznych decyzji, likwidacji pewnych
jednostek i formowania innych, ciągłej zmiany nazw i prze-
sunięć podporządkowania. Do sukcesywnego normowania

sytuacji przyczyniło się dopiero przyjęcie standardów i wej-
ście do Paktu Atlantyckiego.

Przebudowa armii musiała uwzględnić doświadczenia
płynące z wojen i konfliktów lokalnych oraz niebywałego
postępu w zakresie uzbrojenia i informatycznego wsparcia
procesów dowodzenia i logistyki – także w dziedzinie zasto-
sowania śmigłowców. W konflikcie o Kuwejt w 1991 roku,
czyli podczas pierwszej wojny w Iraku, potwierdziła się
przydatność bojowa śmigłowców szturmowych, szczególnie
w zwalczaniu czołgów. Decydującym czynnikiem okazało
się tu posiadanie systemu informacyjnego i „inteligentnych”
środków rażenia. Nadal ważne i oczekiwane przez siły lądo-
we są możliwości śmigłowców w zakresie rozpoznania,
transportu żołnierzy i sprzętu, poszukiwania i ratownictwa,
zabezpieczenia dowodzenia i innych potrzeb, ze szczegól-
nym naciskiem na zapewnienie lotniczego przerzutu ma-
newrowych jednostek szybkiego reagowania oraz bezpo-
średniego wsparcia ogniowego ich działań.

W warunkach nowego spojrzenia na prowadzenie działań
bojowych koniecznym stało się zwiększenie ruchliwości
wojsk oraz stworzenie wyspecjalizowanych, wysoce mane-
wrowych jednostek, zdolnych do zaskakujących uderzeń
i szybkiego przenoszenia wysiłku. W takiej koncepcji lot-
nictwo wojsk lądowych jako element manewru powietrz-
nego było niezbędne i niezastąpione. Podjęto decyzję kła-
dącą kres podwójnej zależności, o wycofaniu ze składu
Wojsk Lotniczych jednostek LWL i przekazaniu ich w ca-
łości do Wojsk Lądowych. Okazało się, że jest problem
z przejęciem i sensownym zagospodarowaniem tak rozwi-
niętej formacji. Wojska Lądowe musiały uprzednio poradzić
sobie z własnymi strukturami. W oczekiwaniu na utwo-
rzenie dowództwa tych wojsk jednostki czasowo podpo-
rządkowano pod komendę IV. Korpusu Lotniczego Wojsk
Lotniczych w Poznaniu.

Od 1994 roku rozpoczęło się formowanie wojsk aeromo-
bilnych, które miały wchłonąć dotychczasowe lotnictwo
śmigłowcowe. Powstała 25 Dywizja, a z niej Brygada Ka-
walerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim, mająca
w swoim składzie dwa dywizjony lotnicze: (37) 1 dywizjon
w Łęczycy, powstały na bazie zredukowanego 37 pułku
śmigłowców transportowych i (66) 7 dywizjon w Nowym
Glinniku wyposażony w modernizowane stopniowo śmigłow-
ce W-3W Sokół, częściowo z rozformowanego szkolnego
pułku śmigłowców. Przeformowane pułki śmigłowców bo-
jowych obecnie pozostają w podporządkowaniu Dowódcy
Wojsk Lądowych. Eskadry łącznikowe nie przeszły do
wojsk lądowych pozostając w składzie Wojsk Lotniczych/
/Sił Powietrznych ze zmienioną nazwą, organizacją i profi-
lem zadań.

Rzeczywiście znaczące przedsięwzięcia w dziedzinie
wyszkolenia i technicznej modernizacji śmigłowców wraz
z ich uzbrojeniem i wyposażeniem specjalnym narzuciła
decyzja Prezydenta RP o wysłaniu polskiego kontyngentu
wojskowego do Iraku, na wojnę nazywaną misją stabili-
zacyjną. Konieczność zmierzenia się z realnym przeciw-
nikiem dała asumpt do wielu przedsięwzięć moderniza-
cyjnych. Ten proces trwa.

Przebudowa armii musiała uwzględnić doświadczenia
płynące z wojen i konfliktów lokalnych oraz niebywałego
postępu w zakresie uzbrojenia i informatycznego wsparcia
procesów dowodzenia i logistyki, także w dziedzinie zasto-
sowania śmigłowców. W konflikcie o Kuwejt w 1991 roku,



34 PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA Nr 194 – 195

czyli podczas pierwszej wojny w Iraku, potwierdziła się
przydatność bojowa śmigłowców szturmowych, szczególnie
w zwalczaniu czołgów. Decydującym czynnikiem okazało
się tu posiadanie systemu informacyjnego i „inteligentnych”
środków rażenia. Nadal ważne i oczekiwane przez siły lą-
dowe są możliwości śmigłowców w zakresie rozpoznania,
transportu żołnierzy i sprzętu, poszukiwania i ratownictwa,
zabezpieczenia dowodzenia i innych potrzeb, ze szczegól-
nym naciskiem na zapewnienie lotniczego przerzutu ma-
newrowych jednostek szybkiego reagowania oraz bezpo-
średniego wsparcia ogniowego ich działań.

WYZWANIA – ŚMIGŁOWCE W WOJSKOWYCH
MISJACH ZAGRANICZNYCH

W powojennych latach względnego pokoju, kiedy Pol-
skie Siły Zbrojne nie stanęły wobec konieczności wojennej
obrony kraju, trwało szkolenie wojsk oraz utrzymanie ich
w sprawności organizacyjnej i technicznej, zgodnie z aktu-
alną doktryną obronną. Na przestrzeni tych lat zdarzyło się
jednak, że śmigłowce Lotnictwa Wojsk Lądowych uczest-
niczyły w operacjach wojskowych poza granicami kraju.
Nie chodzi przy tym o udział w ćwiczeniach w ramach obo-
wiązujących sojuszy, ale o przedsięwzięcia mające wymiar
rzeczywistych działań militarnych. Niektóre wynikały z zo-
bowiązań sojuszniczych, inne były efektem własnych de-
cyzji kierownictwa państwa.

Wobec groźby wielkiej wojny
Niecodzienną historię zapisała 24. Samodzielna Eskadra

Lotnictwa Łącznikowego. Koniec lata 1961 roku postawił
świat przed groźbą wojny. Był to tzw. konflikt berliński,
którego widocznym obrazem była budowa muru oddzielają-
cego wschodni od zachodnich sektorów Berlina. Wojska nie-
przyjaznych paktów militarnych rozpoczęły przegrupowania.
W sytuacji zagrożenia Wojsko Polskie w ramach Układu
Warszawskiego było zobligowane do wystawienia Frontu
Nadmorskiego w składzie trzech Armii, organizowanych na
bazie związków taktycznych Okręgów Wojskowych.

W sytuacji napięcia międzynarodowego powołano za-
lążek sztabu Armii według etatu wojennego. Do jego obsłu-
gi sformowano eskadrę lotniczą złożoną z 4 śmigłowców i 3
samolotów, wydzielonych z 36. ssplt (25.09.1961), która
etapami została przebazowana do Schwerina w NRD. Eska-
dra wykonywała zadania na korzyść sztabu, głównie loty
łącznikowe i patrolowe. Do starć zbrojnych nie doszło –
sprawa wygasła, odwołano alarmy. Po kilku dniach eskadra
powróciła do Warszawy ale pozostawała na etacie wojen-
nym jeszcze przez pół roku, po czym przemianowano ją na
26. Eskadrę Lotnictwa Łącznikowego czasu pokoju, z miej-
scem bazowania na lotnisku Babice (Bemowo). Przy stop-
niowo zwiększanej ilości i zmianie rodzaju sprzętu latają-
cego realizowała potrzeby Instytucji Centralnych MON do
czasu rozformowania w 1984 rok.

Interwencja w zaprzyjaźnionym kraju
Rok 1968. W Czechosłowacji dochodzi do poważnych

niepokojów społecznych, w wyniku których powstał rząd
demonstrujący chęć uniezależnienia się od Związku Ra-
dzieckiego. Układ Warszawski podjął interwencję zbrojną,
polegającą na wkroczeniu wojsk Układu na teren CSRS.
Armia czechosłowacka nie reagowała, walk nie było. Żołnie-
rzom Wojska Polskiego, zgodnie z warunkami ówczesnych

sojuszy wojskowych przypadły w udziale działania,
w których nie znajdowali powodów do chwały.

Polski kontyngent lotniczy stanowiło zgrupowanie bazu-
jące na lotnisku w Hradec Kralowe, w skład którego weszły:
49 pś z Pruszcza Gdańskiego, 11 eskadra lł z Wrocławia
i klucz śmigłowców transportowych z 56 pś. Ponadto przy
swoich dywizjach bazowały eskadry 56 pś z Inowrocławia.
W działaniach wzięły udział śmigłowce SM-1, Mi-2, Mi-4
i Mi-8 oraz samoloty An-2. Jednym z zadań śmigłowców
było namierzanie przy pomocy pokładowych radionamier-
ników ARK nielegalnie działających rozgłośni i transport
komandosów, którzy wyłączali nadajniki.

Siły i środki wydzielone do udziału w operacji zostały
zgrupowane na lotnisku zapasowym w Świdnicy, gdzie ocze-
kiwały na zadania. Przekroczenie granicy nastąpiło w kilka
dni po wkroczeniu wojsk naziemnych. Na lotnisku Hradec
Kralowe rozmieszczono większość personelu i sprzętu lot-
niczego w warunkach bazowania polowego. W celu stworze-
nia zaplecza obsługowego, po polskiej stronie w okolicach
Kłodzka zorganizowano polowe warsztaty remontowe.

Misja humanitarna w Etiopii
W pierwszej połowie lat 1980, północno-wschodnią

Afrykę nawiedziła wieloletnia katastrofalna susza. Najbar-
dziej dotknięte klęską zostały centralne rejony Etiopii,
obejmujące Wyżynę Abisyńską i przyległe tereny Pustyni
Danakilskiej. Zanikły uprawy, padały stada zwierząt. Głód
ogarnął miliony ludzi. Biedny kraj nie był w stanie dać sobie
rady z taką skalą nieszczęścia.

Polska, na podstawie dwustronnego porozumienia wy-
słała do Etiopii pomoc transportową, w postaci trzech śmi-
głowców Mi-8. Pododdział ten, występując pod nazwą
Polska Lotnicza Eskadra Pomocy Etiopii, działał w ramach
międzynarodowej akcji dostarczania żywności i lekarstw do
niedostępnych rejonów w górach i na pustyni. W 1985 roku
była to operacja „Nadzieja” (po amharsku „Tesfa”), pole-
gająca na zrzutach zboża z samolotów transportowych. Do
naszych zadań należało: prowadzenie rekonesansów w rejo-
nach zagrożonych w celu określenia skali pomocy i wyboru
zrzutowisk, zabezpieczenie dowodzenia zrzutami i transport
żywności, środków medycznych oraz wyposażenia powsta-
jących punktów pomocy zdrowotnej. Ewenementem było
bezpośrednie współdziałanie komponentów lotniczych trzech
armii – Wielkiej Brytanii, NRF i Polski, wówczas z różnych,
niezbyt przyjaznych sobie paktów wojskowych. W 1987
roku realizowano głównie transport żywności i leków
w rejonach górskich, we współpracy z amerykańską orga-
nizacją wyznaniową.

Skuteczne i bezawaryjne działania eskadry w niezwykle
trudnych warunkach klimatycznych i terenowych zyskały
uznanie rządu Etiopii, przedstawicielstwa ONZ i pozo-
stałych uczestników operacji. Szczególnie cenne były wy-
razy wdzięczności wyrażane przez dotkniętych klęską ludzi,
którym ratowano życie.

Sojusznicza operacja stabilizacyjna w Iraku
Prewencyjna wojna prowadzona od 2003 roku przez

Stany Zjednoczone w Iraku, zaangażowała do „misji stabili-
zacyjnej” oddziały sił zbrojnych kilkudziesięciu państw.
Błyskawiczna wojna pod kryptonimem „Iracka Wolność”
zgniotła opór, zniszczyła infrastrukturę, wywołała wojnę
domową i stworzyła poligon dla islamskich terrorystów.
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Polski Kontyngent Wojskowy liczący na początku 2400
żołnierzy musiał wpisać się w zmienną panoramę sytuacji
i wydarzeń.

Fot. 18. Ewakuacja grupy szybkiego reagowania przy pomocy
śmigłowca Mi-8T (fot. M. Rusiecki)

Fot. 19. Śmigłowce pola walki W-3WA Kawalerii Powietrznej na
ćwiczeniach (fot. M. Rusiecki)

Fot. 20. Polskie Mi-8T na misji w Iraku (fot. arch. PKW Irak)

Decyzja o włączeniu elementu wsparcia lotniczego za-
padła już w trakcie formowania sił kontyngentu. Powstała
Grupa Powietrzno-Szturmowa, w skład której weszły podod-
działy kawalerii powietrznej i komandosów oraz eskadra lot-
nicza. Eskadra wyposażona była w śmigłowce Mi-8 (4 szt.)
i W-3WA Sokół (6 szt.), a gdy misja zamieniła się w dzia-
łania bojowe, także śmigłowce szturmowe Mi-24D (6 szt. od
2005 r.). Ilość śmigłowców zmienia się zależnie od potrzeb
i stanu technicznego. Na pewien czas wycofano do kraju So-
koły. Na początku 2008 roku ilość sprzętu w batalionie ma-
newrowym wynosiła: 2 transportowe Mi-8 z uzbrojeniem, 3
szturmowe Mi-24D i 4 uzbrojone W-3WA Sokół.

Wśród najważniejszych zadań wykonywanych przez
załogi śmigłowców i kawalerzystów powietrznych należy
wymienić:
– prowadzenie rozpoznania określonych stref, obiektów

i szlaków komunikacyjnych,
– działania powietrzno-manewrowe w ramach sił szybkie-

go reagowania jako natychmiastowa odpowiedź na poja-
wiające się zagrożenia,

– bezpośrednie ogniowe wsparcie działań elementu lądo-
wego – posterunku, patrolu, grupy specjalnej,

– zespół działań medycznych: transport, ewakuacja oraz
poszukiwanie i ratownictwo załóg.
Należy pamiętać, że działania prowadzone są w gorącym

klimacie, gdzie wysokie temperatury ograniczają możliwości
udźwigowe i manewrowe śmigłowców, przy uciążliwym
zapyleniu i silnych wiatrach. Stałym zagrożeniem są środki
ogniowe przeciwnika, który może być w różnych miejscach
całego obszaru operacyjnego. Aby działać skutecznie i nie
dać się zestrzelić należy stosować odpowiednią taktykę.
Misja w Iraku, w której polscy lotnicy zdobywają doświad-
czenie bojowe, dobitnie potwierdza wysoką przydatność
śmigłowców w powietrzno-lądowych działaniach manewro-
wych, zdolnych do zaskakujących uderzeń, nieoczekiwa-
nych rajdów i wspomagania transportowego na polu walki.

Polski Kontyngent Wojskowy w Afganistanie
Afganistan od dziesięcioleci jest areną wojen, przewro-

tów i zamachów. Po wycofaniu się wojsk Związku Radziec-
kiego władzę przejęli fundamentaliści, wchodząc w poro-
zumienie z terrorystyczną Al Kaidą.

Interwencja w Afganistanie, po wieloletnim panowaniu
Talibów, rozpoczęła się w 2002 roku siłami NATO w opar-
ciu o rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ. Obecny rząd,
podobnie jak i poprzednie, nie panuje nad krajem. Trwają
walki różnych armii plemiennych, poważne zagrożenie
stanowią Talibowie działający z terenu Pakistanu, włączają
się bojówki Al Kaidy. Siły zaangażowane w konflikcie oce-
nia się na 70 tys. rebeliantów i terrorystów. Panuje ogromna
korupcja i przestępczość, w tym narkotykowa.

W operacji bierze udział 35 tys. żołnierzy z 37 krajów,
w tym 1200 żołnierzy polskich. Zapadła decyzja o zwięk-
szeniu naszego kontyngentu o dalsze 400 żołnierzy, z zapew-
nieniem własnego wsparcia lotniczego. Dotychczas polskie
oddziały korzystały z osłony lotniczej realizowanej przez
Amerykanów. Polski element lotniczy będzie liczył 8 śmi-
głowców: 4 śmigłowce szturmowe Mi-24W i 4 transpor-
towe Mi-17-1W. Cały sprzęt jest poddawany zaawanso-
wanej modernizacji, stosownie do warunków walki i zdo-
bytych w Iraku doświadczeń. Modernizacja dotyczy zarów-
no uzbrojenia, jak i zwiększenia odporności na działania
ogniowe przeciwnika. Dąży się do unifikacji wyposażenia,
umożliwiającego także działania w nocy.

Konflikt w Afganistanie to perspektywa wielu lat obec-
ności w tym kraju wojsk Sojuszu Atlantyckiego, którego
jesteśmy lojalnym członkiem. Należy pamiętać, że jest to
strefa uznana za wojenną, a działania bojowe są nieodłącz-
nym atrybutem tej misji.
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Misja humanitarno – ochronna w Czadzie
Najbardziej krwawe i okrutne bywają wojny o charakte-

rze religijnym lub etnicznym. W środkowo afrykańskim re-
jonie obejmującym graniczne tereny Czadu, Darfuru (Su-
dan) i Republiki Środkowej Afryki, oba te czynniki występują
jednocześnie, podsycane politycznymi ambicjami różnych
przywódców. Ten splot doprowadził do sytuacji, w której
słowo ludobójstwo jest starannie unikane, chociaż jego
znaczenie stało się dniem powszednim. Reakcja świata, jak
zwykle w podobnych przypadkach, przyszła z opóźnieniem.
Długo dyskutowany sposób i zasięg udzielenia pomocy lu-
dziom skazanym na zagładę, przekształcił się w plan wysła-
nia wojsk w rejony zagrożenia. Polska odpowiedziała na
apel Organizacji Narodów Zjednoczonych, deklarując goto-
wość wysłania swojego kontyngentu wojskowego w sile 400
żołnierzy na ogólną liczbę 3700 skierowanych do tej misji.
Głównym zadaniem będzie ochrona uchodźców, przesie-
dleńców i innych ofiar wojen, zgrupowanych w ponad 40.
obozach i schroniskach znajdujących się w rejonie działań
w granicach Czadu. Ponadto ułatwienie działalności orga-
nizacjom niosącym pomoc humanitarną i ochrona personelu
ONZ. W obozach przebywa 240 tys. uchodźców z Darfuru,
173 tys. z Czadu i 34 tys. z Republiki Środkowej Afryki.

Nasz udział to druga siła po Francji, która wysyła 1700
żołnierzy. Siły interwencyjne obejmą kontrolą część tery-
torium Czadu wzdłuż granicy państwa położoną między 10
a 15 stopniem szerokości północnej; Polacy będą rozmiesz-
czeni na północy tej strefy. Polski element w sile batalionu
będzie składał się z dwóch kompanii, pododdziału inżynie-
ryjnego i elementu logistycznego. Skład osobowy wydziela
Żandarmeria Wojskowa, 11. Dywizja Kawalerii Pancernej
i 1. Dywizjon Lotniczy z Łęczycy. Sprzęt lotniczy to 3
śmigłowce transportowe Mi-17 uzbrojone i opancerzone, ze
zmodernizowanym i zunifikowanym wyposażeniem. Rejo-
nem ich działania będzie polska strefa odpowiedzialności,
z możliwością sporadycznego użycia na korzyść agend ONZ
lub współdziałających oddziałów innych wojsk. Miejscem
bazowania będzie jedno z dwóch w kraju całorocznie funk-
cjonujących lotnisk, w miejscowości Abeche.

WEDŁUG NOWEGO ROZDANIA

Poczynając od roku 1995 Lotnictwo Wojsk Lądowych
działa według nowego rozdania. Wojska Lądowe przejmu-
jąc zorganizowane, uzbrojone i wyszkolone jednostki,
zetknęły się z własnymi problemami mentalnymi, koncep-
cyjnymi i organizacyjnymi. Lotnictwo było już „nasze”, ale
ciągle pochodzenie miało z zewnątrz. Proces adaptacyjny
okazał się długotrwały i dla lotnictwa dotkliwy. Obecne
analizy, dylematy i decyzje również zawierają swój ładunek
trudu i kontrowersji. A współczesne uwarunkowania wcale
nie ułatwiają rozwiązań. Ten rytm burzliwych wydarzeń,
budzących emocje i refleksje już od kilkunastu lat funkcjo-
nowania nowej formuły Lotnictwa Wojsk Lądowych, budzi
też zainteresowanie środowisk lotniczych i zasługuje na
uwagę.

Idąc z duchem czasu Wojska Lądowe stworzyły własny
element przestrzennej dynamiki działań bojowych. Są to
Wojska Aeromobilne, które w swoim składzie mają kawa-
lerię powietrzną, jednostki desantowo-szturmowe i po-
wietrzno-desantowe (spadochronowe) oraz lotnictwo wojsk
lądowych. Przeznaczone są do realizacji szeregu zadań cha-

rakteryzujących się wysoką dynamiką manewru i uderzeń
w wymiarze powietrzno-lądowym.

W moim przekonaniu, misja w Iraku stała się linią gra-
niczną, która oddziela optykę postrzegania lotnictwa w woj-
skach lądowych dawniej i teraz. Bez trudu daje się zauważyć
w poglądach wyższej kadry dowódczej Wojsk Lądowych
różnicę „przed Irakiem” i po podjęciu tej misji. Lotnictwo
w organicznym składzie i jednolitych działaniach bojowych
wojsk przestało być kosztownym i kłopotliwym dodatkiem,
o grymaśnych wymaganiach technicznych, szkoleniowych
i bytowych. W konfrontacji z rzeczywistymi konkretami
specyficznych warunków działań, które enigmatycznie na-
zywa się „asymetrycznymi”, w których przeciwnik może
być wszędzie, ale nie zawsze wiadomo kto i gdzie, mobil-
ność powietrzna z integralnym wsparciem lotniczym w pro-
wadzeniu walki – są niezbędne. Nadal pozostaje otwarty
problem jak skutecznie realizować taką formułę działań,
otwierającą pole wielu pomysłom taktycznym.

W tej sytuacji z całą ostrością przypomniał o sobie temat
wyposażenia lotnictwa w odpowiedni, nowoczesny sprzęt.
Podejmowane doraźne zakupy oraz działania moderni-
zacyjne dotyczące wyposażenia i uzbrojenia dotychczas sto-
sowanych typów śmigłowców są w pełni uzasadnione i dla
potrzeb obecnie prowadzonych misji, wystarczające. Jednak
proces ten realizowany ograniczonymi środkami, nie może
przesłonić faktu, że lotnictwo wojsk lądowych oczekuje
przemyślanej i gruntownej przebudowy parku swoich
statków powietrznych. Konieczne są wymiana i uzupełnie-
nie sprzętu, co wiąże się z nabyciem śmigłowców różnej
wielkości i przeznaczenia. Kluczowym problemem, zapew-
niającym oczekiwaną wartość bojową tego lotnictwa, będzie
wybór wielozadaniowego śmigłowca do transportu i zadań
ogniowych oraz śmigłowca szturmowego. Ten kosztowny
ale niezbędny proces potrwa kilka lat.
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K. Pogorzelski

ROTORCRAFT ARMADA – THE GROUND FORCES
AVIATION IN THE POLISH ARMED FORCES

Summary
The arrival of the helicopters in their technically mature

form awakened great expectations about the possibility of
using that mean of transport to the task and when the
conventional airplane appeared helpless. Helicopters have
made to aviation new, vital elements of its applications.
Maneuverability of this universal aircraft machine created
the fact that today we met helicopters literally everywhere,
and low requirements for the airport infrastructure caused
that the fleet of helicopters can be called "aviation without
airports." The usefulness of helicopters for the armed forces
were rewarded in the early design phase of creating rotor-
craft machines, however, problems that arise both in the
field of flight dynamics and structure dynamics have proved
to be so severe that extensive practical application of heli-
copters appeared just about 50 years later than the aircraft.

К. Погожельски

ВИНТИЛЯТОРНЫЙ АРМАД

АВИАЦИЯ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК В ПОЛЬСКИХ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ

Резюме
Появление вертолётов в их технически созрелой

форме разбудило большие ожидания относительно
возможности использования этого вида транспорта для
таких заданий и в таких ситуациях, которые не может
реализовать самолёт. Вертолёты внесли в авиацию но-
вые, невероятно важные элементы применения. Манёв-
ренные свойства этого универсального, летучего аппа-
рата привели к тому, что вертолёты сегодня встречаются
буквально везде, а низкие требования к инфраструктуре
авиапорта, стали причиной того, что о вертолётном фло-
те говорилось как о „авиации без авиапорта”. Поле-
зность вертолётов в армии оценили уже на этапе поя-
вления ранних винтовых конструкций, однако проблемы,
которые появились как в области динамики полёта, так
и конструкции оказались на столько серьезными, что
широкое практическое применение вертолёты нашли
лишь 50 лет после самолётов.
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ZASADY FUNKCJONOWANIA I ZADANIA
LOTNICTWA POLICJI

dr inż., pil. Dariusz FRĄTCZAK
Wydział Lotniczy
Komenda Główna Policji

W artykule przedstawiono krótki rys historyczny Lot-
nictwa Policji, strukturę organizacyjną, zasady funkcjono-
wania oraz zadania. Opisano możliwości wykorzystania,
zadania operacyjne oraz określono stopień dostosowania
eksploatowanych typów śmigłowców do realizacji lotniczych
zadań policyjnych, wykorzystując metodę ekspertów. Ponad-
to scharakteryzowano wszystkie typy śmigłowców użytko-
wanych w służbie Lotnictwo Policji, przedstawiono śmi-
głowce wybranych państw zrzeszonych w PACE oraz podjęto
rozważania dotyczące zakupu nowego typu śmigłowca dla
Policji.

1. WSTĘP

Śmigłowce – dzięki specyficznym walorom taktyczno-
technicznym znalazły szerokie zastosowanie nie tylko w lot-
nictwie wojskowym i cywilnym, ale również w lotnictwie
służb porządku publicznego – w skład którego wchodzi
Lotnictwo Policji.

Personel zatrudniony w strukturach Lotnictwa Policji
charakteryzuje się bardzo dużym doświadczeniem zawo-
dowym wynikającym z praktyki nabytej, zarówno w lot-
nictwie wojskowym jak i cywilnym. Piloci legitymują się
nalotem rzędu kilku tysięcy godzin oraz uprawnieniami do
lotów w trudnych warunkach atmosferycznych zarówno
w dzień jak i w nocy. Personel techniczny stanowi natomiast
grono bardzo doświadczonych fachowców, realizujących
obsługi techniczne i zapewniających bezawaryjną eksplo-
atację użytkowanych statków powietrznych.

Poszczególne jednostki Lotnictwa Policji działają w za-
sadzie na terytorium poszczególnych województw do któ-
rych zostały przydzielone, jednak w sytuacjach kryzyso-
wych każdy śmigłowiec może być skierowany w dowolne
miejsce w Polsce.

Lotnictwo Policji oprócz działalności wynikającej z jego
przeznaczenia wspomaga również Lotnictwo Straży Gra-
nicznej i Lotnictwo Sanitarne, a w przypadku wystąpienia
klęski żywiołowej jest również zobligowane do włączenia
się w akcje ratowniczo-ewakuacyjne.

Zakłada się, iż dzięki wprowadzeniu śmigłowców do
działań operacyjnych w ramach wsparcia lotniczego,
znacznie wzrośnie operatywność i skuteczność działania
Policji, co w zadowalający sposób przyczyni się do zwięk-
szenia poczucia bezpieczeństwa obywateli.

2. RYS HISTORYCZNY

Polskie lotnictwo policyjne, pomimo swych tradycji
sięgających okresu międzywojennego, stanowi bardzo mło-
dą formację.

Wykorzystanie śmigłowców do zadań policyjnych zapo-
czątkowano w roku 1965, kiedy to po raz pierwszy zostały
poderwane w powietrze dwa śmigłowce Mi-4 i dwa śmi-
głowce SM-1 Eskadry Lotnictwa Transportowo-Łączni-
kowego MSW, w celu poszukiwania zbiegłych z więzienia
w Krośnie przestępców. Niezależnie od prowadzonych
poszukiwań, wzdłuż prawdopodobnej trasy ucieczki skaza-
nych rozrzucano także specjalne ulotki z komunikatem
policyjnym.

Po przekształceniu eskadry w 103 Pułk Lotnictwa Nad-
wiślańskich Jednostek Wojskowych MSW, który dopo-
sażono między innymi w śmigłowce Mi-2, M-8, Mi-17, PZL
W-3 Sokół i Bell 206B Jet Ranger III, skala wykonywanych
zadań na rzecz resortu spraw wewnętrznych znacznie
wzrosła. Do 1995 roku 103 pl NJW MSWiA samodzielnie
zabezpieczał całą działalność lotniczą w resorcie, realizując
w pełnym zakresie również wsparcie zadań policyjnych.

Do ważniejszych akcji przeprowadzonych przy użyciu
statków powietrznych 103 pl NJW MSWiA należy zaliczyć:
– rok 1979 – udział w akcji ewakuacji dzieci w czasie

„zimy stulecia”,
– rok 1979 – zabezpieczenie wizyty papieża Jana Pawła II

w czasie pierwszej pielgrzymki do Polski,
– rok 1982 – udział w akcjach przeciwpowodziowych,
– lata 1990÷1998 – udział w szkoleniu GROM,



ZASADY FUNKCJONOWANIA I ZADANIA LOTNICTWA POLICJI 39

– lata 1990 – zapewnienie osłony ludności żydowskiej
migrującej z Rosji do Izraela w ramach akcji przez
„most”,

– rok 1991 – udział w zabezpieczeniu miast wojewódzkich
w związku z zaistniałą groźbą ataków terrorystycznych
na główne instytucje i obiekty użyteczności publicznej,

– rok 1992 – udział w akcji zwalczania pożarów lasów na
Śląsku,

– rok 1992 – realizacja zadań związanych z ochroną
granicy wschodniej przed falą masowych przerzutów
nielegalnych imigrantów z Azji przez Dyżurną Placówkę
Lotniczą w Białej Podlaskiej (powstałą na bazie 103
Pułku) przy współpracy ze Strażą Graniczną,

– realizacja zadań związanych z ochroną placówek dyplo-
matycznych w ramach akcji TOBUR.

W ramach działalności lotniczej pułk ponadto realizował
zadania wynikające z jego statutowej działalności – między
innymi zabezpieczając przewozy najważniejszych osób
w państwie.

Początek działalności polskiego lotnictwa policyjnego
w zasadzie datuje się na rok 1996, kiedy powstały dwa
pierwsze Zespoły Lotnictwa Policyjnego KWP w Krakowie
i w Poznaniu, wyposażone w 2 śmigłowce PZL Kania.
W 2000 roku przejęto – po rozformowaniu 103 pl NJW
MSWiA 11 śmigłowców, które po modyfikacji zostały
wprowadzone do służby w nowych strukturach Lotnictwa
Policyjnego, uroczyście inaugurującego działalność 09 maja
2001 roku.

Poszczególne jednostki organizacyjne Lotnictwa Poli-
cyjnego rozlokowane zostały na lotniskach cywilnych,
położonych w granicach administracyjnych następujących
miast i dysponowały śmigłowcami:

Warszawa – lotnisko Babice
Zarząd Lotnictwa Policyjnego Biura Służby
Prewencyjnej KGP
– 3 śmigłowce Mi-8,
– 1 śmigłowiec PZL W-3 Sokół,
– 2 śmigłowce Bell 206B Jet Ranger III.

Białystok – lotnisko Krywlany
Sekcja Lotnictwa Policyjnego KWP Białystok
– 1 śmigłowiec Mi-2.

Gdańsk – lotnisko Rębiechowo
Sekcja Lotnictwa Policyjnego KWP Gdańsk
– 1 śmigłowiec W-3.

Kraków – lotnisko Balice
Sekcja Lotnictwa Policyjnego KWP Kraków
– 1 śmigłowiec PZL Kania.

Łódź – lotnisko Lublinek
Sekcja Lotnictwa Policyjnego KWP Łódź
– 1 śmigłowiec Mi-2.

Poznań – lotnisko Ławica
Sekcja Lotnictwa Policyjnego KWP Poznań
– 1 śmigłowiec PZL Kania.

Rzeszów – lotnisko Jasionka
Sekcja Lotnictwa Policyjnego KWP Rzeszów
–1 śmigłowiec Mi-2.

Szczecin – lotnisko Dąbie
Sekcja Lotnictwa Policyjnego KWP Szczecin
– 1 śmigłowiec Mi-2.

Wrocław – lotnisko Strachowice
Sekcja Lotnictwa Policyjnego KWP Wrocław
– 1 śmigłowiec Mi-2.

Bezpośredni nadzór nad działalnością Lotnictwa Poli-
cyjnego sprawował Naczelnik Zarządu Lotnictwa Policyj-
nego Biura Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji,
poprzez:
• Naczelnika Wydziału Lotniczego,

• Kierownika Sekcji Obsługi Technicznej,
• Kierownika Sekcji Obsługi Lotów,

• Kierownika Jakości,
• Inspektora Bezpieczeństwa Lotniczego,
• Szefa Wyszkolenia Lotniczego – Szefa Pilotów.

Nadzór merytoryczny sprawował natomiast Inspektorat
Lotnictwa Służb Porządku Publicznego Departamentu Bez-
pieczeństwa Powszechnego MSWiA.

Dokumentami normalizującymi działalność Lotnictwa
Policyjnego była wprowadzona do użytku służbowego de-
cyzją Naczelnika Zarządu Lotnictwa Policyjnego Biura
Główny Sztab Policji KGP „Instrukcja Operacyjna Lot-
nictwa Policyjnego” zawierająca „Instrukcję Zarządzania
Obsługą Techniczną”.

3. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZADANIA
LOTNICTWA POLICJI

Nowy rozdział w historii lotnictwa policyjnego zapo-
czątkowało Zarządzenie Nr 1158 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 października 2005 r. „w sprawie powołania
oraz określenia organizacji, zakresu działania i właściwości
terytorialnej służby Lotnictwo Policji”. Wprowadzenie
w życie zarządzenia skutkowało następującymi zmianami
organizacyjnymi:
1. W służbie Lotnictwo Policji w Komendzie Głównej Po-

licji wyodrębniono następujące komórki organizacyjne:
1) bezpośredniego nadzoru nad:

a) personelem lotniczym,
b) techniką lotniczą,
c) działalnością operacyjną;

2) prowadzenia działalności operacyjnej i eksploatacji
statków powietrznych.

2. W służbie Lotnictwo Policji w Komendach Wojewódz-
kich Policji, wyodrębniono komórki organizacyjne, pro-
wadzące działalność operacyjną i eksploatację statków
powietrznych.

Ustalono jednocześnie nowy zakres działania służby
Lotnictwo Policji do którego należy:
1. Udział w działaniach, akcjach i operacjach policyjnych

realizowanych z wykorzystaniem statków powietrznych
Lotnictwa Policji.

2. Realizowanie zleconych zadań lotniczych zgodnie z prze-
pisami obowiązującymi w Lotnictwie Policji.

3. Udział w operacjach mających na celu przeciwdziałanie
sytuacjom kryzysowym, w tym atakom terrorystycznym
oraz ograniczenia i usuwania skutków tych sytuacji.
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4. Współpraca z właściwymi władzami lotniczymi oraz in-
nymi organizacjami, realizującymi zadania w ochronie
bezpieczeństwa i porządku publicznego.

5. Prowadzenie szkolenia lotniczego.
6. Prowadzenie eksploatacji statków powietrznych Lot-

nictwa Policji zgodnie z obowiązującą w Lotnictwie
Policji dokumentacją techniczną.

7. Udział w pracach Komisji Badania Wypadków Lot-
niczych Lotnictwa Państwowego powoływanych przez
Ministra Obrony Narodowej w porozumieniu z Mini-
strem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

8. Badanie incydentów lotniczych Lotnictwa Policji, od
badania których odstąpiła Komisja Badania Wypadków
Lotniczych Lotnictwa Państwowego.

9. Bezpośredni nadzór i kontrola:
a) przestrzegania przepisów prawnych w zakresie Lot-

nictwa Policji,
b) kwalifikacji personelu lotniczego,
c) stanu bezpieczeństwa lotów w komórkach organiza-

cyjnych Lotnictwa Policji,
d) przestrzegania zasad bezpieczeństwa eksploatacji

statków powietrznych Lotnictwa Policji;
10. Opracowywanie projektów decyzji, instrukcji i wytycz-

nych w zakresie stosowania przepisów lotniczych w Lot-
nictwie Policji.

11. Prowadzenie analiz związanych z działalnością Lotnic-
twa Policji oraz podejmowanie inicjatyw organizacyj-
no-prawnych, mających wpływ na właściwą realizację
zadań przez służbę.

12. Wypracowywanie strategii i standardów operacyjnych
działania Lotnictwa Policji.

13. Monitorowanie stanu rozwoju techniki lotniczej i wdra-
żanie nowych rozwiązań w celu zwiększenia bezpie-
czeństwa operacji lotniczych i podniesienia skuteczności
wykorzystania sprzętu lotniczego Lotnictwa Policji.

14. Nadzorowanie, koordynowanie i monitorowanie opera-
cji lotniczych, systemu obsługi technicznej i szkolenia
lotniczego pod względem ich zgodności z przepisami
obowiązującymi w Lotnictwie Policji.

15. Analizowanie potrzeb, planowanie, organizowanie oraz
realizacja szkolenia i doskonalenia zawodowego perso-
nelu lotniczego Lotnictwa Policji.

16. Planowanie i zgłaszanie potrzeb materiałowych do ko-
mórek logistycznych Policji w zakresie utrzymania
ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych i innego
sprzętu lotniczego Lotnictwa Policji.

Dokumentem normalizującym działalność jest Zarządze-
nie nr 1216 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada
2005 r. „w sprawie metod i form wykonywania zadań przez
służbę Lotnictwo Policji”. Zarządzenie określa metody i for-
my wykonywania zadań w Lotnictwie Policji przez poli-
cjantów i pracowników Policji na ziemi i w powietrzu –
w szczególności w zakresie:
1. Nadawania i weryfikacji uprawnień personelowi lot-

niczemu Lotnictwa Policji.
2. Działalności operacyjnej Lotnictwa Policji.
3. Wykorzystania lotnisk i lądowisk.
4. Badań lotniczo lekarskich i utrzymania sprawności psy-

chofizycznej przez personel lotniczy Lotnictwa Policji.
5. Bezpieczeństwa lotniczego.
6. Systemu jakości w Lotnictwie Policji.

7. Utrzymania zdatności statków powietrznych Lotnictwa
Policji do lotów.

8. Eksploatacji statków powietrznych Lotnictwa Policji.
9. Zasady odbioru, przekazywania i ewidencji sprzętu lot-

niczego Lotnictwa Policji.
10. Zaopatrywania materiałowo-technicznego statków po-

wietrznych Lotnictwa Policji.
11. Ochrony i zabezpieczenia przeciwpożarowego statków

powietrznych Lotnictwa Policji na lotnisku i lądowisku.
12. Bezpieczeństwa przy obsługiwaniu i użytkowaniu stat-

ków powietrznych Lotnictwa Policji.

Zarządzenie Nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia
17 stycznia 2006 r. „w sprawie Regulaminu Komendy
Głównej Policji” wyznaczyło natomiast zakres zadań dla
Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP
obejmujących:
1. Planowanie i nadzorowanie realizacji przedsięwzięć

służby Lotnictwo Policji.
2. Prowadzenie inspekcji i kontroli komórek organiza-

cyjnych Lotnictwa Policji eksploatujących statki po-
wietrzne i sprzęt lotniczy.

3. Opracowywanie analiz związanych z działalnością Lot-
nictwa Policji oraz projektów aktów prawnych w tym
zakresie.

4. Monitorowanie operacji lotniczych, obsługi technicznej
i szkolenia lotniczego pod względem ich zgodności
z wymaganiami prawa lotniczego oraz przepisami obo-
wiązującymi w Lotnictwie Policji.

5. Współpraca z właściwymi władzami lotniczymi oraz
innymi organizacjami lotniczymi realizującymi zadania
w służbie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicz-
nego.

6. Nadzór nad stanem jakości i bezpieczeństwa lotniczego
w Lotnictwie Policji.

W oparciu o wyżej wymienione Zarządzenia w Lot-
nictwie Policji rozpoczęty został proces zmian, którego
celem było osiągnięcie większej efektywności działań
służby Lotnictwo Policji. Na rysunku 3.1 przedstawiono
rozmieszczenie poszczególnych komórek służby Lotnictwo
Policji, natomiast na rys. 3.2 schemat organizacyjny.

Rys. 3.1. Rozmieszczenie komórek organizacyjnych służby Lot-
nictwo Policji



ZASADY FUNKCJONOWANIA I ZADANIA LOTNICTWA POLICJI 41

W nowej strukturze Zarządu Lotnictwa Policji wyo-
drębniono Wydział Lotniczy, realizujący bezpośrednio za-
dania lotnicze oraz cztery zespoły nadzorujące meryto-
rycznie działalności całej Służby Lotnictwo Policji. W skład
Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP
wchodzą:
• Wydział Lotniczy,

• Sekcja Pilotów,
• Sekcja Obsługi technicznej,

• Zespół Nadzoru Operacyjnego,
• Zespół Szkolenia Lotniczego i Nadzoru nad Personelem

Lotniczym,
• Zespół Nadzoru Techniki Lotniczej,
• Zespół Bezpieczeństwa Lotów i Jakości Lotnictwa

Policji.

Wydział Lotniczy

Sekcja Pilotów
1. Wykonywanie zadań operacyjno-lotniczych w ramach

wsparcia działań realizowanych przez inne służby
Policji.

2. Utrzymywanie i podnoszenie kwalifikacji i uprawnień
personelu latającego.

Sekcja Obsługi Technicznej
1. Realizowanie obsługi technicznej sprzętu lotniczego

wydziału.
2. Utrzymywanie i podnoszenie kwalifikacji i uprawnień

personelu technicznego.
3. Prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji technicz-

nej, opracowywanie biuletynów, poleceń operacyj-
nych i innych dokumentów wydanych i zatwierdzo-
nych przez uprawnione podmioty lotnicze dotyczących
eksploatacji sprzętu lotniczego lub zasad pracy per-
sonelu technicznego.

Rys. 3.2. Schemat organizacji służby Lotnictwo Policji
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4. Organizowanie i prowadzenie gospodarki materia-
łowej i transportowej w zakresie zabezpieczenia wy-
konywanych operacji lotniczych i obsługi technicznej
przez personel lotniczy.

Zespół Nadzoru Operacyjnego
1. Planowanie i nadzorowanie realizacji przedsięwzięć

służby Lotnictwo Policji.
2. Monitorowanie gotowości operacyjnej komórek organi-

zacyjnych właściwych w sprawach Lotnictwa Policji.
3. Nadzorowanie przestrzegania procedur operacyjnych

w zakresie wykonywania zadań lotniczych.
4. Zgłaszanie potrzeb materiałowych w zakresie realizacji

operacji policyjnych.
5. Kontrolowanie i nadzorowanie przestrzegania szczegó-

łowych zasad funkcjonowania poszczególnych komórek
organizacyjnych właściwych w sprawach lotnictwa poli-
cyjnego.

Zespół Szkolenia Lotniczego i Nadzoru
nad Personelem Lotniczym
1. Nadzorowanie aktualności uprawnień personelu lot-

niczego.
2. Orzekanie o przedłużeniu kwalifikacji personelu lot-

niczego.
3. Prowadzenie szkoleń w służbie Lotnictwo Policji.
4. Rozszerzanie kwalifikacji i uprawnień lotniczych.
5. Wnioskowanie do Komendanta Głównego Policji o wy-

danie licencji i świadectw kwalifikacji personelowi lot-
niczemu Policji.

6. Wnioskowanie do Komendanta Głównego Policji o wy-
danie imiennych upoważnień inspektora kontroli per-
sonelu lotniczego Policji.

7. Prowadzenie rejestru personelu lotniczego Policji.
8. Nadawanie uprawnień personelowi lotniczemu Policji.
9. Kontrolowanie dokumentacji lotniczej w komórkach or-

ganizacyjnych właściwych w sprawach lotnictwa poli-
cyjnego.

Zespół Nadzoru Techniki Lotniczej
1. Nadzorowanie gotowości policyjnych statków powietrz-

nych i innego sprzętu lotniczego do lotu w procesie jego
eksploatacji, prób i napraw.

2. Normowanie zasad eksploatacji policyjnych statków po-
wietrznych.

3. Prowadzenie inspekcji oraz doraźnych kontroli komórek
organizacyjnych Policji eksploatujących statki powietrz-
ne i sprzęt lotniczy.

4. Nadzorowanie, zatwierdzanie i aktualizowanie doku-
mentacji technicznej policyjnych statków powietrznych,
mającej bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo lotów.

5. Aktualizowanie wzorów dokumentacji technicznej.
6. Prowadzenie ewidencji obowiązujących w służbie Lot-

nictwo Policji.
7. Wnioskowanie o wprowadzenie zmian do obowiązują-

cych przepisów i wymagań w zakresie określania zdat-
ności do lotu policyjnych statków powietrznych i ich
gotowości do lotu.

8. Monitorowanie zmian przepisów normujących eksplo-
atację statków powietrznych Lotnictwa Cywilnego i in-
nych rodzajów Lotnictwa Państwowego.

9. Udział w odbiorach sprzętu lotniczego Policji od pro-
ducentów lub zakładów remontowych.

10. Współpracowanie z Cywilnymi Organami Nadzoru Lot-
niczego i innymi rodzajami Lotnictwa Państwowego
w zakresie normowania zasad eksploatacji techniki lot-
niczej.

11. Udział w pracach Komisji Badania Wypadków Lotni-
czych Lotnictwa Państwowego.

12. Współpracowanie ze służbami logistycznymi w zakresie
ustalania warunków technicznych zaopatrzenia służby
Lotnictwo Policji.

13. Kontrolowanie kwalifikacji zawodowych w pełnym za-
kresie personelu technicznego oraz kontrolowanie per-
sonelu latającego w zakresie użytkowania statków po-
wietrznych służby Lotnictwo Policji.

14. Zgłaszanie wszelkich zmian w odniesieniu do sprzętu
lotniczego Policji, do Rejestru Statków Powietrznych
Lotnictwa Służb Porządku Publicznego.

Zespół Bezpieczeństwa Lotów i Jakości Lotnictwa Policji
1. Przewidywanie i wykrywanie zagrożeń bezpieczeństwa

lotów, ocenianie ryzyka i opracowywanie działań profi-
laktycznych.

2. Opracowywanie, uzgadnianie procedur i przedstawianie
propozycji działań likwidujących lub zmniejszających
ryzyko podczas wykonywania zadań lotniczych, nadzo-
rowanie wdrażania ich w komórkach organizacyjnych
Policji właściwych w sprawie lotnictwa policyjnego.

3. Kierowanie i nadzorowanie badań prowadzonych
w związku ze zdarzeniami lotniczymi.

4. Organizowanie i prowadzenie badań zdarzeń lotniczych
w uzgodnieniu z Komisją Badania Wypadków Lotni-
czych Lotnictwa Państwowego.

5. Opracowywanie corocznych ocen stanu bezpieczeństwa
lotów w Lotnictwie Policji i przekazywanie wniosków
i zaleceń kierownikom komórek organizacyjnych Policji
właściwych w sprawie lotnictwa policyjnego.

6. Organizowanie Konferencji Bezpieczeństwa Lotów
w służbie Lotnictwo Policji.

7. Realizowanie strategii na potrzeby programów i ogól-
nych przepisów jakościowych w służbie Lotnictwo Po-
licji.

8. Wydawanie i aktualizowanie „Księgi Jakości” (okre-
ślającej strategię działania, organizację i strukturę syste-
mu jakości).

9. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu
jakości przez systematyczną analizę efektywności po-
szczególnych elementów systemu pod kątem osiągania
efektów jakościowych.

10. Opracowywanie rocznych planów kontroli jakości służ-
by Lotnictwo Policji.

11. Opracowanie i doskonalenie oraz wdrożenie i monito-
rowanie systemów i procedur operacyjnych, zapew-
niających bezpieczne wykonanie wszystkich operacji
lotniczych.

Kolejnym etapem zapoczątkowanego procesu zmian,
a zarazem jednym z najważniejszych przedsięwzięć zreali-
zowanych w 2008 roku przez Zarząd Lotnictwa Policji GSP
KGP była reorganizacja służby Lotnictwo Policji w związku
z realizacją wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji, zawartych w sprawozdaniu „Zespołu do
oceny funkcjonowania lotnictwa służb porządku publicznego
i opracowania koncepcji jego efektywnego wykorzystania” –
powołanego Zarządzeniem nr 14 MSWiA z dnia 29 stycznia
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2008 roku. W wyniku przyjętych rozwiązań likwidacji
uległy trzy Sekcje Lotnictwa Policji KWP: w Białymstoku,
Gdańsku i Rzeszowie. Na rysunku 3.3 przedstawiono aktu-
alne rozmieszczenie poszczególnych komórek służby Lot-
nictwo Policji.

Rys. 3.3. Aktualne rozmieszczenie komórek organizacyjnych
służby Lotnictwo Policji

Śmigłowce i personel lotniczy z likwidowanych pla-
cówek został przeniesiony do innych jednostek Lotnictwa
Policji. Ponadto Lotnictwo Policji wprowadziło do służby 3
śmigłowce Mi-2 przekazane z rozwiązanych jednostek lot-
nictwa Straży Granicznej. W wyniku restrukturyzacji Policja
i Straż Graniczna zobowiązały się, że w rejonie gdzie do-
konano likwidacji placówki danej formacji, zadania tej
jednostki przejmie pozostająca w tym rejonie formacja,
a ponoszone w związku z realizacją dodatkowych zadań
koszty, będą ograniczane jedynie do materiałów eksploata-
cyjnych.

Innym bardzo ważnym realizowanym przedsięwzięciem
była realizacja procesu certyfikacji organizacji obsługowej
Lotnictwa Policji – w myśl porozumienia z dnia 28 marca
2007 roku, zawartego pomiędzy Ministrem Spraw Wew-
nętrznych i Administracji a Prezesem Urzędu Lotnictwa
Cywilnego. Wniosek o certyfikację według przepisów
PART-145 został złożony przez Komendanta Głównego
Policji w dniu 24 grudnia 2007 roku. W okresie od stycznia
do kwietnia 2008 roku trwały przygotowania komórek orga-
nizacyjnych Lotnictwa Policji do spełnienia wymagań sta-
wianych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lot-
niczego (European Aviation Safety Agency – EASA) w za-
kresie prowadzenia eksploatacji i obsługi technicznej stat-
ków powietrznych. W maju i czerwcu 2008 roku we
wszystkich komórkach organizacyjnych Lotnictwa Policji,
odbyły się audyty kontrolne przeprowadzone przez Zespół
kontrolujący powołany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa
Cywilnego. Po zrealizowaniu zaleceń Zespołu kontro-
lującego ULC i usunięciu wszystkich stwierdzonych niedo-
ciągnięć na początku listopada 2008 roku przeprowadzono
w wybranych placówkach Lotnictwa Policji audyty kon-
trolne, w trakcie których stwierdzono spełnienie niezbęd-
nych wymagań czego efektem było uzyskanie w dniu 19

listopada 2008 roku Certyfikatu Organizacji Obsługowej nr
PL.145.043.

W związku z powyższym Komendant Główny Policji
Decyzją nr 781 z dnia 19 grudnia 2008 roku wprowadził
z dniem 1 stycznia 2009 roku do stosowania w służbie Lot-
nictwo Policji, Charakterystykę Organizacji Obsługowej
(Maintenance Organisation Exposition – MOE) oraz Cha-
rakterystykę Organizacji Zarządzania Ciągłą Zdatnością do
Lotu (Continuing Airworthiness Management Exposition –
CAME). Schemat Organizacji Zarządzania Ciągłą Zdat-
nością do Lotu przedstawiono na rysunku 3.4, natomiast
aktualny schemat organizacji służby Lotnictwo Policji
zaprezentowano na rysunku 3.5.

Rys. 3.4. Organizacja Zarządzania Ciągłą Zdatnością do Lotu

3.1. Zadania operacyjne i możliwości wykorzystania
lotnictwa policji

Działalność Lotnictwa Policji ukierunkowana jest się
w zasadzie na pięć głównych dziedzin:
– działania pościgowe,
– działania w ruchu drogowym,
– udział w akcjach, operacjach z wykorzystaniem termo-

wizji i pasma TV do transmisji obrazu na stanowisko kie-
rowania,

– szkolenie i doskonalenie pododdziałów antyterrory-
stycznych,

– współdziałanie z innymi rodzajami lotnictwa.

Do szczegółowych zadań Lotnictwa Policyjnego należą:

w zakresie działań i zabezpieczeń prewencyjnych:
– prowadzenie działań pościgowo-blokadowych,
– poszukiwanie zwłok za pomocą urządzeń termowi-

zyjnych,
– udział w operacjach policyjnych związanych z zabezpie-

czeniem porządku i bezpieczeństwa publicznego w czasie
trwania imprez masowych o podwyższonym stopniu
ryzyka oraz podczas zabezpieczenia szczególnej rangi
uroczystości państwowych i kościelnych, w tym również
wizyt VIP,

– udział w zabezpieczeniach policyjnych prowadzonych
akcji ratowniczych w związku z zaistniałymi katastrofami
i klęskami żywiołowymi, w tym możliwość wykonania
akcji ratowniczej wobec ofiar na terenach trudno dostęp-
nych (użycie lin desantowych do przetransportowania
ofiar w miejsca bezpieczne),
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– w zakresie ochrony przeciwpożarowej (rozpoznanie
zagrożeń kompleksów leśnych, przekazywanie informa-
cji o ogniskach pożarów,

– w zakresie zabezpieczenia prewencyjnego porządku na
akwenach wodnych oraz udziału w akcjach ratowni-
czych,

– współdziałanie z patrolami ruchu drogowego na trasach
centralnej koordynacji służby oraz z pozostałymi patro-
lami będącymi w służbie patrolowo-obchodowej,

– objęcie nadzorem z użyciem śmigłowca wszelkich kon-
wojów wartościowych oraz konwojów dzieł sztuki, które
objęte są gwarancjami rządowymi,

w zakresie zwalczania przestępczości
kryminalnej i gospodarczej:
– obserwacja rejonów szczególnie zagrożonych przestęp-

czością pospolitą i zorganizowaną, osłona i wspomaganie
działań operacyjnych, w tym osłona medyczna tych dzia-
łań,

– zapewnienie szybkiego przemieszczenia na miejsce zda-
rzenia policjantów grup operacyjno-dochodzeniowych,

zespołów minersko-pirotechnicznych, techników krymi-
nalistyki, negocjatorów, pododdziałów antyterrory-
stycznych,

– udział w akcjach policyjnych prowadzonych przez służby
pionu kryminalnego w zakresie poszukiwań osób zagi-
nionych, ukrywających się osób podejrzanych, tymcza-
sowo aresztowanych i zbiegów z zakładów karnych, jak
również innych osób znajdujących się w zainteresowaniu
Policji,

– zapobieganie i zwalczanie przestępczości na szlakach
komunikacyjnych,

– współdziałanie z komercyjnymi podmiotami w zakresie
ochrony osób i mienia oraz odzyskiwania skradzionych
pojazdów,

– monitorowanie tras przemieszczania się figurantów
(umożliwienie wykonania dokumentacji filmowej i zdję-
ciowej np. od miejsca podjęcia okupu do miejsca prze-
trzymywania zakładnika),

– obserwacja akwenów wodnych, ujawnianie przestępstw
i wykroczeń oraz kierowanie w miejsce ich popełnienia
patroli wodnych,

Rys. 3.5. Schemat organizacji służby Lotnictwo Policji
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– ujawnianie skradzionych ładunków, tymczasowych ma-
gazynów i innych obiektów mających związek z prze-
stępstwem, a usytuowanych w miejscach trudno dostęp-
nych (teren górzysty, leśny, podmokły),

– ujawnianie przestępstw związanych z kradzieżami paliw
z rurociągów, magazynów, elementów wyposażenia linii
kolejowych i sieci energetycznych,

– rozpoznanie, wyszukiwanie nielegalnych wytwórni spi-
rytusu na terenach podmokło-bagiennych (zwyczajowych
miejscach produkcji) oraz przerzut minerów do likwidacji
urządzeń produkcyjnych,

– obserwacja terenów leśnych i akwenów wodnych w celu
zwalczania kłusownictwa oraz nielegalnej wycinki drzew,

– rozpoznanie terenu pod względem nielegalnych upraw
maku, konopi indyjskich, itp.,

– współdziałanie z pionem kryminalnym oraz Strażą Gra-
niczną w zakresie zwalczania przestępstw związanych
z nielegalnym obrotem środkami płatniczymi, bronią,
amunicją i narkotykami,

– współdziałanie ze Strażą Graniczną w ochronie nienaru-
szalności granicy państwowej,

– szkolenie oraz działania bojowe z pododdziałami antyter-
rorystycznymi w celu bezpośredniego zwalczania ter-
roryzmu,

– wykonywanie lotów dyspozycyjno-transportowych na
rzecz członków sztabów akcji i operacji policyjnych,

– współdziałanie ze służbami policji państw sąsiednich.

Główne zadania lotnicze realizowane w 2008 roku

– poszukiwania osób zaginionych,
– poszukiwania sprawców przestępstw po napadach na

banki, kantory,
– poszukiwania sprawców zabójstw,
– poszukiwania zwłok,
– pościgi za sprawcami przestępstw,
– loty transportowo-przewozowe, loty na rzecz Wydziałów

Prasowych KWP, KGP oraz przedstawicieli mediów,
– rozpoznania terenu ze szczególnym uwzględnieniem

miejsc przechowywania skradzionych pojazdów,
– penetracja terenu z powietrza zmierzająca do rozpoznania

zagrożenia kłusownictwem wodnym, nielegalnym zrzu-
tem ścieków, nielegalnym wycinkom drzew, nielegal-
nych upraw maku, konopi indyjskich,

– monitorowania dróg i węzłów komunikacyjnych, monito-
rowanie tras przemieszczania się kibiców w rejonie odpo-
wiedzialności poszczególnych KWP i KSP w związku
z organizowanymi imprezami masowymi, rozgrywkami
piłkarskimi.

Wybrane przykłady

Loty patrolowe i prewencyjne:
1. W dniu 28.04.2008 podczas lotu patrolowego zloka-

lizowano pożary łąk oraz terenu zadrzewionego. O zda-
rzeniu poinformowano straż pożarną.

2. W dniu 12.04. 2008 r podczas lotu patrolowego podjęto
obserwację pociągu z kibicami drużyny piłkarskiej Lecha
Poznań zmierzającego do Warszawy od granic Ożarowa
Mazowieckiego. Obserwacją objęto obszary gromadzenia
się kibiców w rejonie stadionu, dworca Gdańskiego,
miejsca wyznaczone do parkowania autokarów z kibi-
cami. Loty oddziaływały prewencyjnie – nie doszło do
poważniejszych zakłóceń porządku publicznego.

Loty poszukiwawcze:
1. W dniu 16.03.2008 r. podczas lotu poszukiwawczego na

rzecz KWP w Radomiu w rejonie m. Białobrzegi załoga
śmigłowca Bell-206 przy użyciu reflektora pokładowego
odnalazła zaginioną osobę. W miejsce zdarzenia skiero-
wano Policję i Pogotowie Ratunkowe.

2. Styczeń 2008 r. – SLP z KWP we Wrocławiu w okoli-
cach Wlenia powiat Lwówek Śląski załoga wykonywała
lot poszukiwawczy za zaginioną osobą. Po 20 minutach
lotu zauważono osobę odpowiadającą rysopisowi poszu-
kiwanej. Drogą radiową wezwano służby naziemne.
Potwierdzono tożsamość osoby poszukiwanej.

3. Luty 2008 r. – SLP z KWP w Łodzi – załoga śmigłowca
odnalazła poszukiwaną osobę wiszącą na słupie energe-
tycznym w przesiece leśnej.

4. Luty 2008 r. – SLP z KWP w Rzeszowie – odnaleziono
zwłoki zaginionej osoby na terenie akwenu wodnego. Po
zgłoszeniu Państwowa Straż Pożarna wyłowiła zwłoki.

5. Marzec 2008 r. – Wydział Lotniczy ZLP GSP KGP – za-
łoga śmigłowca Bell-206 w trakcie lotu poszukiwawczo-
ratowniczego w rejonie Białobrzeg Radomskich odna-
lazła zaginionego 85 letniego mężczyznę.

6. Czerwiec 2008 r. – SLP z KWP w Łodzi – załoga śmi-
głowca odnalazła zaginioną osobę. Nieprzytomnego
starszego mężczyznę znaleziono leżącego w wysokiej
trawie. Załoga śmigłowca wezwała Lotnicze Pogotowie
Ratunkowe, które przetransportowało mężczyznę do
szpitala.

7. Lipiec 2008 r. – SLP z KWP we Wrocławiu – załoga śmi-
głowca Mi-2 odnalazła 68-letniego mężczyznę cier-
piącego na chorobę Alzheimera w stanie skrajnego wy-
czerpania.

8. Sierpień 2008 r. – SLP z KWP w Białymstoku – załoga
śmigłowca Mi-2 odnalazła 45-letniego mężczyznę, który
wybrał się na ryby i w drodze powrotnej stracił orientację
w ternie.

9. Wrzesień 2008 r. – Wydział Lotniczy ZLP GSP KGP –
załoga śmigłowca Bell-206 w locie poszukiwawczo-
ratowniczym w rejonie Lubartowa odnalazła 80-letnią
kobietę.

10. Październik 2008r. – SLP z KWP w Szczecinie – załoga
śmigłowca Mi-2 odnalazła 75-letnią kobietę, która wy-
szła samotnie do lasu na grzyby.

Loty pościgowe:
1. Styczeń 2008 r. – SLP z KWP we Wrocławiu – załoga

śmigłowca brała udział w akcji zatrzymania niebez-
piecznego przestępcy na terenie rozległego gospodarstwa
w okolicy Legnicy.

Loty konwojowe i operacyjne
1. Kwiecień – Czerwiec – Lipiec 2008 r. – Wydział Lotni-

czy ZLP GSP KGP– wykonanie lotów na trasie War-
szawa – Wiedeń – Warszawa w celu przetransportowania
osób pozbawionych wolności.

2. Kwiecień – Wydział Lotniczy ZLP GSP KGP – wyko-
nanie lotu na tracie Warszawa – Budapeszt – Warszawa
w celu przetransportowania osób pozbawionych wol-
ności.

3. Wrzesień 2008 r. – SLP z KWP we Wrocławiu – udział
śmigłowca Mi-2 w akcji uwolnienia porwanej kobiety
z rąk młodych mężczyzn, którzy mieli na swoim „koncie”
również napady na banki.
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Przedsięwzięcia szkoleniowe własne i zlecone przez inne
jednostki organizacyjne Policji:
1. Loty patrolowo-zapoznawcze w rejonie działania gar-

nizonu Stołecznego dla funkcjonariuszy (słuchaczy kursu
Policji Wodnej) Centrum Szkolenia Policji w Legio-
nowie. Patrolowanie w dolinie rzeki Wisły i Zalewu
Zegrzyńskiego.

2. Szkolenie poligonowe SPAP KWP w Katowicach – z za-
kresu działań desantowych, pościgowych oraz ratow-
niczo-ewakuacyjnych prowadzonych z pokładu śmigłow-
ca przy użyciu sprzętu wysokościowego 03-05.06.2008 r.

3. Ćwiczenia poligonowe Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego w Krynicy Zdroju na rzecz Komendy Wo-
jewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie –
w dniach 02-06.06.2008 r.

4. Ćwiczenia poligonowe – szkolenie spadochronowo-wy-
sokościowe dla instruktorów spadochronowych oraz
instruktorów ratownictwa klasycznego jednostek antyter-
rorystycznych Policji.

5. Szkolenie poligonowe w ramach doskonalenia posia-
danych umiejętności z zakresu skoków spadochronowych
i antyterrorystycznych technik wysokościowych z wyko-
rzystaniem śmigłowca dla SPAP KWP w Olsztynie
w dniach 12-16.05.2008 r.

6. Ćwiczenia poligonowe – desantowanie wysokościowe
(zapoznanie z nowym sprzętem zamontowanym na
śmigłowcu Mi-8 oraz desantowanie spadochronowe,
doskonalenie techniki skoku) na rzecz SPAP KWP we
Wrocławiu w dniach 05-11.05.2008 r.

7. Szkolenie poligonowe pododdziałów antyterrorystycz-
nych na poligonie w Wędrzynie w dniach 14-18.04.2008 r.
i 21-25.04.2008 r.

8. Ćwiczenia „RUBIN 08” w Gdańsku – odbijanie zakład-
ników na morskich jednostkach pływających – udział
załogi i śmigłowca Sokół.

9. Udział załogi śmigłowca w międzynarodowych
ćwiczeniach „Cooperation 2008” na poligonie w Pstrążu
na rzecz Krajowego Centrum Koordynacji Ratownic-
twa i Ochrony Ludności w dniu 09.04.2008 r. oraz
20-26.04.2008 r. Ćwiczenia polegały na współdziałaniu
polskich jednostek specjalistycznych i koordynacji dzia-
łań zespołów międzynarodowych w ekstremalnych sytu-
acjach zniszczenia infrastruktury. Do działań oprócz
śmigłowca ZLP delegowano śmigłowiec z KWP we
Wrocławiu.

Ponadto realizowano bieżące szkolenie lotnicze, instruk-
torów-pilotów, pilotów, instruktorów-mechaników pokłado-
wych, mechaników pokładowych, operatorów pokładowych
urządzeń dźwigowych. Przeprowadzano kontrole techniki
pilotowania, kontrole umiejętności praktycznych i kontrole
czynności praktycznych podległego personelu. W 2008 roku
Lotnictwo Policji wykonało na trzynastu śmigłowcach
(1 x Bell 206B JR III, 5 x Mi-2, 2 x PZL Kania, 2 x PZL W-3
Sokół, 3 x Mi-8) 5473 loty w czasie 2674 godziny 29 minut.
W zestawieniu z rokiem 2007 nastąpił wzrost nalotu o 508
godzin, czyli aż o 23%. Na uwagę zasługuje również zacho-
wanie pożądanego poziomu bezpieczeństwa lotów – jedynie
6 zdarzeń lotniczych, czyli jeden incydent na ponad 445
godzin lotu.

3.1.1. Określenie możliwości wykonania
zadań Lotnictwa Policji

Wykorzystując metodę ekspertów można określić stopień
dostosowania śmigłowca do realizacji lotniczych zadań poli-
cyjnych (LZP).

Na podstawie ocen ekspertów uzyskanych w badaniach
kwestionariuszowych można wyznaczyć ocenę średnią ze
wzoru:

(3.1)

gdzie:
n – liczność ekspertów;
di – skala ocen określająca stopień dostosowania

śmigłowca do realizacji LZP di (i = 1,2,…, n) od
1 do 5;
skala ocen:
1 – SP w pełni dostosowany do realizacji LZP;
2 – SP dobrze dostosowany do realizacji LZP;
3 – SP dostatecznie dostosowany do realizacji

LZP;
4 – SP warunkowo dostosowany do realizacji

LZP;
5 – SP niedostosowany do realizacji LZP.

Obliczając prawdopodobieństwo wykonania lotniczego
zadania policyjnego P(LZP) ze wzoru:

P(LZP) = 1,25 – 0,25d (3.2)

– w skrajnych przypadkach otrzymamy:
jeżeli d = 1, to P(LZP) = 1
jeżeli d = 5, to P(LZP) = 0

Podstawiając do wzorów (3.1) i (3.2) – konkretne war-
tości uzyskane na podstawie analizy badań kwestionariu-
szowych, można wyznaczyć prawdopodobieństwo P(LZP)
w przywiązaniu do typu śmigłowca.

W tabeli 3.1 zestawiono oceny cząstkowe wystawione
przez ekspertów w skali od 1 do 5 oraz obliczone średnie
oceny – d, w odniesieniu do możliwości wykonania LZP –
w przywiązaniu do typu śmigłowca.

W tabeli 3.2 zestawiono natomiast obliczone wartości
prawdopodobieństwa wykonania lotniczego zadania poli-
cyjnego P(LZP) dla poszczególnych typów śmigłowców
poddanych ocenie ekspertów.

d
n

di
i

n

=
=
∑1
1
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Tab. 3.2. Zestawienie obliczonych wartości prawdopodobieństwa
wykonania LZP dla poszczególnych typów śmigłowców

Rys. 3.6. Obliczone wartości P(LZP) i d

Wykonane obliczenia wskazują, że największym praw-
dopodobieństwem wykonania lotniczego zadania policyjne-
go charakteryzuje się śmigłowiec PZL Kania P(LZP) = 0,79
– najniższym natomiast śmigłowce Mi-8S i Mi-8T (rys. 3.6).

4. CHARAKTERYSTYKA ŚMIGŁOWCÓW
LOTNICTWA POLICJI

Śmigłowce eksploatowane w jednostkach organizacyj-
nych Lotnictwa Policji zostały prawie w całości pozyskane
ze 103 pułku lotniczego Nadwiślańskich Jednostek Woj-
skowych MSWiA (rys. 4.1). Wyjątek stanowią śmigłowce
PZL Kania, które zostały wyprodukowane w WSK Świdnik
z zamiarem wprowadzenia ich do eksploatacji w Lotnictwie
Służb Porządku Publicznego. Obecnie Lotnictwo Policji
eksploatuje następujące typy śmigłowców:

Typ śmigłowca P(LZP)

Mi-2 0,56

Mi-8T 0,13

Mi-8S 0,02

W-3 Sokół 0,71

PZL Kania 0,79

Bell 206B Jet Ranger III 0,60

– Mi-8,
– PZL W-3 Sokół,
– Bell 206B Jet Ranger III,
– PZL Kania,
– Mi-2.

Wszystkie śmigłowce zostały doposażone w urządzenia
łączności specjalnej do współpracy w sieciach resortu spraw
wewnętrznych i administracji oraz inne urządzenia specjal-
ne, znacznie zwiększające skuteczność wykrycia poszu-
kiwanych ludzi i obiektów o każdej porze dnia i nocy.

Rys. 4.1. Śmigłowce w barwach 103 pułku lotniczego Nadwi-
ślańskich Jednostek Wojskowych MSWiA, od góry: Mi-17, PZL
W-3 Sokół, Mi-2, Bell 206B Jet Ranger III, Mi-8

liczba ocen ekspertów w odnie-
sieniu do typu śmigłowca

ocena
„1”

ocena
„2”

ocena
„3”

ocena
„4”

ocena
„5”

ocena śr.
d

Mi-2 0 4 12 0 0 2,75

Mi-8T 0 0 0 6 6 4,50

Mi-8S 0 0 0 1 11 4,92

W-3 Sokół 1 3 2 0 0 2,17

PZL Kania 1 6 0 0 0 1,86

Bell 206B Jet Tanger III 0 3 5 0 0 2,62

Tab. 3.1. Zestawienie ocen cząstkowych i średnich - d, w odniesieniu do możliwości wykonania LZP - w przywiązaniu do typu śmigłowca
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Mi-8
Średni śmigłowiec transportowy, załoga 3 osoby, pasa-

żerów 9/24 (rys. 4.2).

Rys. 4.2. Śmigłowiec Mi-8T

Silniki: 2 turbowałowe TW-3 117 po 1417 kW
Średnica wirnika 21,29 m
Długość kadłuba 18,17 m
Wysokość 5,65 m
Masa własna 6800 kg
Masa użyteczna 5200 kg
Masa całkowita 12000 kg
Prędkość maks. 250 km/h
Prędkość przelot. 225 km/h
Wznoszenie 8 m/s
Pułap 4500 m
Zasięg 350/540 km
Zapas paliwa 1870/2615 l
Konstrukcja duralowa, półskorupowa.
Wirnik nośny pięciołopatowy.
Pierwszy lot 17.09.1962 r.
Wersje: pasażerska, salon, pasażersko-towarowa.
Wyprodukowano ponad 10000 szt.
Dodatkowe wyposażenie:
– rama z zaczepem zewnętrznym o udźwigu 3000 kg,
– wciągarka ŁPG-3 / Breeze o udźwigu 150/275 kg,
– stanowisko do desantu na linach,
– reflektor SX-16,
– gogle noktowizyjne,
– dodatkowe zbiorniki paliwa 2 x 915 l.

PZL W-3 Sokół
Średni śmigłowiec wielozadaniowy, załoga 2÷3 osoby,

pasażerów 12 (rys. 4.3).

Rys. 4.3. Śmigłowiec PZL W-3 Sokół

Silniki: 2 turbośmigłowe PZL-10W po 650 kW
Średnica wirnika 15,70 m
Długość kadłuba 14,21 m
Wysokość 4,12 m
Masa własna 3680 kg
Masa użyteczna 2420 kg
Masa całkowita 6800 kg
Prędkość maks. 255 km/h
Prędkość przelot. 235 km/h
Wznoszenie 8,5 m/s
Pułap 5100 m
Zasięg 690 km
Zapas paliwa 1700 l
Konstrukcja duralowa, półskorupowa.
Wirnik nośny czterołopatowy.
Pierwszy lot 16.11.1979 r. (w Polsce 1965 r.).
Wersje: pasażerska, salon, transportowa.
Wyprodukowano kilkaset sztuk.
Dodatkowe wyposażenie:
– wciągarka ŁPG-3/LUCAS o udźwigu 150/250 kg,
– system obserwacji lotniczej Leo 400.

Bell 206B Jet Ranger III
Lekki śmigłowiec wielozadaniowy, załoga 1÷2 osoby,

pasażerów 3÷4 (rys. 4.4).

Rys. 4.4. Śmigłowiec Bell 206B Jet Ranger III

Silnik: turbowałowy Allison 250C-20 313 kW
Średnica wirnika 10,16 m
Długość kadłuba 9,50 m
Wysokość 2,91 m
Masa własna 730 kg
Masa użyteczna 720 kg
Masa całkowita 1450 kg
Prędkość maks. 216 km/h
Prędkość przelot. 190 km/h
Wznoszenie 6,5 m/s
Pułap 4115 m
Zasięg 550 km
Zapas paliwa 341 l
Konstrukcja duralowa, półskorupowa.
Wirnik nośny dwułopatowy.
Pierwszy lot 10.01.1966 r.
Wersje: pasażerska, salon, transportowa.
Wyprodukowano ponad 7500 szt.
Dodatkowe wyposażenie:
– system obserwacji lotniczej Flir 2000,
– reflektor SX-16,
– głośniki zewnętrzne.
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PZL Kania

Lekki śmigłowiec wielozadaniowy, załoga 1÷2 osoby,
pasażerów 8 (rys. 4.5).

Rys. 4.5. Śmigłowiec PZL Kania

Silniki: 2 turbowałowe Allison 250-C20B po 313 kW
Średnica wirnika 14,56 m
Długość kadłuba 12,03 m
Wysokość 3,64 m
Masa własna 2365 kg
Masa użyteczna 1185 kg
Masa całkowita 3550 kg
Prędkość maks. 210 km/h
Prędkość przelot. 190 km/h
Wznoszenie 9,9 m/s
Pułap 4000 m
Zasięg 430/886 km
Zapas paliwa 600/1000 l
Konstrukcja duralowa, półskorupowa.
Wirnik nośny trójłopatowy.
Pierwszy lot 03.06.1979 r. (ulepszona wersja 21.02.1986 r.).
Wersje: transportowa, pasażerska.
Wyprodukowano kilkanaście sztuk.
Dodatkowe wyposażenie:
– system obserwacji lotniczej Flir 4000,
– reflektor SX-5,
– gogle noktowizyjne,
– głośniki zewnętrzne.

Mi-2
Lekki śmigłowiec wielozadaniowy, załoga 1÷2 osoby,

pasażerów 6÷7 (rys. 4.6).

Rys. 4.6. Śmigłowiec Mi-2

Silniki: 2 turbinowe GTD-350 po 294 kW
Średnica wirnika 14,50 m
Długość kadłuba 11,94 m
Wysokość 3,75 m
Masa własna 2400 kg
Masa użyteczna 1100 kg
Masa całkowita 3500 kg
Prędkość maks. 210 km/h
Prędkość przelot. 160 km/h
Wznoszenie 4,5 m/s
Pułap 4000 m
Zasięg 540 km
Zapas paliwa 1070 l
Konstrukcja duralowa, półskorupowa.
Wirnik nośny trójłopatowy.
Pierwszy lot 12.09.1961 r. (w Polsce 1965 r.).
Wersje: rozpoznawczo-łącznikowa.
Wyprodukowano ponad 5400 szt.
Dodatkowe wyposażenie:
– system obserwacji lotniczej Ultra Force 275C,
– reflektor SX-16,
– głośniki zewnętrzne.

5. ŚMIGŁOWCE WYBRANYCH PAŃSTW
ZRZESZONYCH W PACE

Europejskie Stowarzyszenie Policyjnych Jednostek Wspar-
cia Lotniczego (Police Air Support Units Networking Centre
Europe – PACE) –zostało powołane do życia w 1998 na
konferencji w Brukseli. Od 2005 roku członkiem stowa-
rzyszenia jest również Zarząd Lotnictwa Policji Głównego
Sztabu Policji KGP. Celem nadrzędnym jest wymiana doś-
wiadczeń i informacji oraz szeroko pojęta współpraca poli-
cyjnych jednostek wsparcia lotniczego. Członkami stowa-
rzyszenia są również jednostki policji spoza Europy.

Belgian Air Support Unit (Belgia)

Śmigłowiec MD900
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Dutch Air Support and Aviation Police (Holandia)

Śmigłowiec Bo 105

Luxembourg (Luxemburg)

Śmigłowiec MD902

Chiltern Air Support Unit (Wielka Brytania)

Śmigłowiec EC135

Garda Air Support Unit (Irlandia)

Śmigłowiec EC135

Servicio Aereo de la Policia. National Police (Hiszpania)

Śmigłowiec EC135

Norwegian ASU (Norwegia)

Śmigłowiec EC135

Police Hessen (Niemcy)

Śmigłowiec EC145

Polizeifliegerstaffel NRW (Niemcy)

Śmigłowiec EC135
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Letalska policijska enota – Slovenia
police ASU (Słowenia)

Śmigłowiec EC135

Śmigłowiec A-109 Power

Letecka Sluzba Policie Ceske Republiky (Czechy)

Śmigłowce (od góry): Bell 412, EC 135, Bo 105

Wszystkie śmigłowce wyposażone są w systemy obser-
wacji lotniczej, reflektory olśniewające i inne dodatkowe
wyposażenie w zależności od przeznaczenia i rodzaju wyko-
nywanych zadań.

6. WYBÓR NOWEGO TYPU ŚMIGŁOWCA
DLA POLICJI

Wybór nowego typu śmigłowca uwarunkowany powi-
nien być przede wszystkim koncepcją jego wykorzystania
w Lotnictwie Policji – uwzględniając również nowe zadania,
które mogą być realizowane w przyszłości. W obecnej sy-
tuacji – z różnych względów (np. częste zmiany kierownic-
twa) które skutkują korygowaniem strategii wykorzystania
lotnictwa, zmianami wachlarza zadań, czy chociażby innym

spojrzeniem na wykorzystanie statków powietrznych do
wsparcia działań policji, nie jest łatwe podjęcie prawidłowej
decyzji i dokonanie trafnego wyboru odpowiedniego typu
śmigłowca.

Na podstawie opinii ekspertów, wykorzystujących i eks-
ploatujących śmigłowce w Lotnictwie Policji można stwier-
dzić, że celowym byłoby posiadanie na wyposażeniu:
– śmigłowców do przebazowania około 40 funkcjonariuszy

wraz ze sprzętem i wyposażeniem,
– śmigłowców do przebazowania około 10 funkcjonariuszy

wraz ze sprzętem i wyposażeniem, umożliwiających jed-
nocześnie realizację zadań desantowych przy użyciu lin
zjazdowych i zadań ratowniczo-ewakuacyjnych,

– śmigłowców lekkich do realizacji zadań patrolowych,
pościgowych, poszukiwawczych i w ograniczonym zakre-
sie – transportowych.

W obecnej sytuacji, między innymi ze względu na ogra-
niczone środki finansowe, które będą mogły być wyasy-
gnowane na zakup śmigłowców oraz zmienność koncepcji
wykorzystania lotnictwa, celowym byłoby skupienie uwagi
nie na śmigłowcach ciężkich i średnich – których zadania
mogą z powodzeniem realizować eksploatowane w Lotnic-
twie Policji śmigłowce Mi-8 i PZL W-3 Sokół, a na lekkim
śmigłowcu wielozadaniowym, szczególnie uwzględniając
fakt, że resursy techniczne – już dawno moralnie zesta-
rzałych śmigłowców Mi-2, dobiegają końca.

Nowy śmigłowiec wielozadaniowy, o masie do 3500 kg,
musi być w klasie osiągów 1 spełniającej wymagania certy-
fikacji kategorii A, zgodnie z częścią G przepisów JAR-OPS
3 lub równoważnych, a jego specyfikacja powinna gwa-
rantować realizację zadań patrolowych, pościgowych, po-
szukiwawczych i transportowych w dwóch wariantach kon-
figuracyjnych:
– patrolowo-poszukiwawczym, wyposażonym w system

obserwacji lotniczej (SOL), reflektor olśniewający, dwa
głośniki (megafony) – każdy o mocy nie mniej niż 100 W,
węzły desantowe i dźwig (wciągarkę), z załogą w składzie
1 – 2 pilotów (do lotów IFR w dzień i w nocy), obserwator
(operator SOL) oraz możliwością przewozu minimum 3
osób (np. sanitariusz, ratownik, przewodnik z psem służ-
bowym) – wariant zastosowany do wykonywania zadań
patrolowych, pościgowych i poszukiwawczych;

– pasażersko-transportowym, wyposażonym w węzły de-
santowe i dźwig (wciągarkę), z załogą w składzie 1÷2 pi-
lotów (do lotów IFR w dzień i w nocy), oraz możliwością
przewozu minimum 6 osób lub przewiezienia ładunku
wewnątrz śmigłowca o masie do 800 kg – wariant zasto-
sowany do wykonywania zadań transportowych.

Śmigłowiec musi posiadać certyfikaty typu wydane lub
uznane przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lot-
niczego EASA (European Aviation Safety Agency), (EASA
Type Certificate lub Type Certificate transferred to EASA)
oraz mieć wyposażenie do wykonywania zadań według
przepisów IFR w dzień i w nocy z załogą 1 i 2 pilotów.

Ponadto w celu zapewnienia pełnej realizacji zadań poli-
cyjnych, śmigłowiec musi być między innymi wyposażony:
– w system obserwacji lotniczej (SOL) posiadający możli-

wość obserwacji w zakresie światła widzialnego i w pod-
czerwieni, sprzężony z reflektorem olśniewającym SX-16
(lub równoważnym) oraz wielofunkcyjne stanowisko ope-
ratora w przedziale pasażerskim – zgodnie z wymaganiami,
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– w urządzenie nagłaśniające z 2 głośnikami (megafony
zewnętrzne) o mocy nie mniejszej niż 100W każdy,

– we wciągarkę pokładową o udźwigu minimum 220 kg,
wyposażoną w linę nośną o długości minimum 40 mb i sy-
stem awaryjnego cięcia liny,

– w 2 wysięgniki z węzłami desantowymi (zaczepy do
montażu liny desantowej) po jednym na lewej i prawej
stronie kadłuba o nośności minimum 250 kg każdy,

– w lampę typu KOJAK zabudowaną w dolnej części kad-
łuba, kolor filtra niebieski,

– w nahełmowe gogle noktowizyjne (generacji minimum
III z autogating’iem klasa B zgodnie z normą MIL STD-
-3009) w ilości 2 szt.,

– w trzy niezależne tory nadawczo-odbiorcze policyjnej
łączności radiowej.

7. PODSUMOWANIE

Służba Lotnictwo Policji stanowi stosunkowo młodą for-
mację, która podlega permanentnemu rozwojowi, a jej funk-
cjonowanie powinno opierać się na ściśle określonym kata-
logu zadań, będącym odzwierciedleniem potrzeb wynika-
jących ze specyfiki pozostałych służb Policji. Dopiero dys-
ponowanie pełną wiedzą w tej dziedzinie oraz znajomość
nowego rodzaju zadań, które docelowo mogą być lub będą
realizowane z wykorzystaniem Lotnictwa Policji, pozwoli
odpowiednio ukierunkować dalszy rozwój służby oraz
ułatwić wybór nowego typu śmigłowca, ich ilość oraz do-
celową lokalizację baz na terenie kraju, umożliwiając efek-
tywniejszą realizację powierzonych zadań. Analizując aktu-
alne rozmieszczenie baz Lotnictwa Policji i promienie
działania (rys. 7.1) trudno utwierdzić się w przekonaniu
o skutecznym użyciu śmigłowców policyjnych na terenie
całego kraju, biorąc pod uwagę nawet fakt wspomagania
działalności Policji nad obszarem Polski północnej i wschod-
niej przez lotnictwo Straży Granicznej.

Rys. 7.1. Promienie działania i lokalizacja baz służby Lotnictwo
Policji

Najpilniejszą obecnie potrzebą jest modernizacja i zakup
nowych śmigłowców, ze względu na kończące się w naj-
bliższych latach resursy śmigłowców Mi-2, co pozwoli na
bezpieczniejszą i efektywniejszą realizację zadań lotni-
czych. Ze względu na skomplikowane procedury prze-
targowe i koszty, będzie to zapewne proces długofalowy,

pochłaniający znaczne środki finansowe, które należy nie-
zwłocznie zabezpieczyć.

Analizując natomiast średnią wieku personelu lotniczego
Lotnictwa Policji należałoby rozważyć potrzebę utworzenia
certyfikowanego ośrodka szkolenia lotniczego, który po-
zwoliłby w przyszłości na możliwość szkolenia i prze-
szkalania pilotów zgodnie z wymaganiami obowiązującymi
w lotnictwie cywilnym, a tym samym podwyższanie kwali-
fikacji zatrudnionego personelu poprzez umożliwienie zdo-
bycia licencji pilota zawodowego.

Wprowadzenie do nowej struktury organizacyjnej Lot-
nictwa Policji, Sekcji Obsług Hangarowych, znacznie
usprawni procesy obsługowe śmigłowców policyjnych,
poprzez skrócenie czasu obsług, co w bezpośredni sposób
przełoży się na zwiększenie gotowości operacyjnej.

Wskazanym byłoby również zwiększenie zdolności ope-
racyjnych Lotnictwa Policji, co jest możliwe do osiągnięcia
poprzez zwiększenie liczby etatów w istniejących komór-
kach organizacyjnych oraz tworzenie nowych baz lotni-
czych przy Komendach Wojewódzkich Policji w miastach,
nieobjętych promieniem działania śmigłowców policyjnych.

Pomyślne zakończenie procesu restrukturyzacji i wpro-
wadzenie docelowych struktur komórek organizacyjnych
Lotnictwa Policji pozwoli na pełnienie dyżurów cało-
dobowych, co znacznie zwiększy możliwości operacyjnego
wykorzystania śmigłowców.

Odznaka pilota Lotnictwa Policji

Odznaka mechanika Lotnictwa Policji

W publikacji wykorzystano zdjęcia ze zbiorów własnych,
Lotnictwa Policji i PACE.
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D. Frątczak

THE PRINCIPLES OF FUNCTIONING
AND THE TASKS OF THE POLICE

AVIATION

Summary
In the article the short historic draft of the Police aviation,

its organizational structure, the principles of functioning and
tasks is submitted. Described are the possibilities of uti-
lization, operating tasks and the adaptation degree of the
exploited types of helicopters to the realization of air of po-
lice tasks is defined, utilizing the experts method. Moreover,
all types of helicopters used in the police aviation service are
characterized, the helicopters of selected States organized in
PACE union are submitted and considerations are drawn
relating to the purchase of a new type of helicopter for the
Police.

Д. Фрончак

ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
И ЗАДАНИЯ АВИАЦИИ В ПОЛИЦИИ

Резюме
В статье представлен короткий исторический обзор

авиации в полиции, описаны её организационная струк-
тура, правила функционирования и задания. Описано
также возможности применения, операционные задания
и определено степень приспособления эксплуатируемых
типов вертолётов для реализации воздушных поли-
цейских заданий с употреблением метода экспертов.
Кроме того, охарактеризовано все типы вертолётов на-
ходящихся на службе Воздушной Полиции, предста-
влено вертолёты избранных стран-членов PACE и рас-
суждения связанные с покупкой для Польши вертолёта
нового типа.
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ŚMIGŁOWCE W ZADANIACH HEMS
(ŚMIGŁOWCOWEJ SŁUŻBY
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO)

Arkadiusz CHOIŃSKI
pilot śmigłowcowy
SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

W artykule przedstawiono krótko historię wykorzystania
śmigłowców w Lotnictwie Sanitarnym w Polsce. Opisano
organizację Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej „Lotniczego Pogotowia Ratunkowego”:
– strukturę,
– HEMS (śmigłowcowa służba ratownictwa medycznego)

w SP ZOZ LPR,
– bazy HEMS w Polsce (obecne i planowane).
– zadania wykonywane przez zespoły HEMS,
– medyczne powody uzasadniające wezwanie zespołu

HEMS,
– sposoby wzywania zespołów HEMS,
– sprzęt lotniczy (śmigłowce) stosowany przez zespoły

HEMS obecnie,
– statystykę wykonanych zadań przez zespoły HEMS w Pol-

sce w latach ubiegłych,
– EC-135 nowy śmigłowiec dla polskiego HEMS-u.

HISTORIA

W okresie międzywojennym sporadycznie wykonywano
w Polsce loty w celu ratowania życia i zdrowia ludzkiego.
Prowadzone one były przy pomocy statków powietrznych
należących do wojska oraz Aeroklubu. Ze względu na brak
odpowiedniego wyposażenia medycznego loty te ograni-
czały się głównie do zadań transportowych.

Po II Wojnie Światowej do zadań ratownictwa i tran-
sportu sanitarnego wykorzystywano sporadycznie lotnictwo
wojskowe, a w 1955 roku decyzją Ministerstra Zdrowia
i Opieki Społecznej powołano do życia wyspecjalizowane
lotnictwo sanitarne. Zorganizowane było ono w 15 Zespo-
łów Lotnictwa Sanitarnego obejmujących swoim zasięgiem
cały obszar Kraju oraz Centralny Zespół Lotnictwa Sani-
tarnego bazujący w Warszawie na lotnisku Gocław. Zada-
niem lotnictwa sanitarnego był przewóz pacjentów (rannych
i chorych), leków, krwi, aparatury medycznej i zespołów
medycznych. Początkowo Zespoły Lotnictwa Sanitarnego
wyposażone były w przystosowane do przewozu jednego
pacjęta samoloty CSS-13 (licencyjna wersja radzieckiego
Po-2). Następnie wprowadzano samoloty Jak-12, PZL-101
Gawron, An-2, Aero 45, L-200 Morawa i L-410 Turbolet.
W latach 1960 wprowadzono śmigłowce SM-1 (licencyjna
wersja radzieckiego Mi-1) i SM-2 będące wersją SM-1
z przebudowaną kabiną załogi. Śmigłowce SM-1 mogły
przewozić pacjętów w specjalnych gondolach podwiesza-
nych w miejscu zbiornika dodatkowego paliwa (było to po-
wodem bardzo utrudnionego dostępu do pacjęta w czasie
lotu – ograniczało możliwość udzielania pomocy przez per-
sonel medyczny), natomiast SM-2 zabierał jedną parę noszy
do kabiny (z prawej strony). Od roku 1975 eksploatowane są
śmigłowce Mi-2. załogę statku powietrznego stanowił pilot
i felczer lub pielęgniarka (na śmigłowcach Mi-2 dochodził
jeszcze mechanik), a w razie konieczności zabierano także
lekarza z Pogotowia Ratunkowego lub szpitala.

W latach 1990 podjęto próby wykorzystania śmigłowców
Mi-2 do ratownictwa drogowego. Próby te były prowadzone
z pełnym powodzeniem w Gdańsku, Szczecinie, Krakowie,
Poznaniu i Bydgoszczy.

W 1999 roku rozwiązano Centralny Zespół Lotnictwa
Sanitarnego a w jego miejsce Minister Zdrowia powołał do
życia Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE. Pełni on zada-
nie w ramach Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycz-
nego (HEMS – Helicopter Emergency Medical Service)
oraz zadania transportów ratowniczych i sanitarnych.

ORGANIZACJA SP ZOZ LOTNICZE
POGOTOWIE RATUNKOWE

SP ZOZ LPR finansowany jest bezpośrednio przez Mi-
nisterstwo Zdrowia. Stanowi on jednolitą strukturę, na którą,
w chwili obecnej, składa się 16 stałych baz regionalnych
i jedna sezonowa, dwie Stacje Obsługi Technicznej (SOT)
oraz Centrala zajmująca się całokształtem zabezpieczenia
logistycznego, i administracyjnego oraz szkoleniem. Siedzi-
ba dyrekcji i Centrasli znajduje się w Warszawie na lotnisku
Babice (ul. Księżycowa 5). Obsługa techniczna statków
powietrznych prowadzona jest przez mechaników w po-
szczególnych filiach (do prac 50-godz, włącznie). Prace po
100 i więcej godzinach, oraz poważniejsze naprawy, wy-
konywane są w SOT-ach w Warszawie i Szczecinie.
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Zadania transportu sanitarnego i ratowniczego wykony-
wane są przez dwa samoloty Piaggio P-180 Avanti (bazu-
jące w Szczecinie) oraz śmigłowiec Agusta A-109 Power
(bazujący w Warszawie). Ponadto niejednokrotnie do zadań
tych wyznaczane są śmigłowce Mi-2 Plus z poszczególnych
baz. W niedalekiej przyszłości samoloty P-180 zostaną prze-
niesione do Warszawy na lotnisko Okęcie, a ich docelową
bazą ma być lotnisko w Modlinie.

Fot. 1. Śmigłowiec Agusta A-109

Zadania HEMS realizowane są przez śmigłowce Mi-2
Plus z poszczególnych baz. Zasięg (promień działania) bazy
wynosi R = 100 km. W każdej bazie zatrudnionych jest mi-
nimum 2 pilotów, mechanik, ratownicy medyczni (lub pie-
lęgniarki) oraz lekarze (jako pracownicy kontraktowi). Baza
wyposażona jest w jeden śmigłowiec, odpowiedni sprzęt
medyczny i zestaw leków niezbędnych do udzielania pomo-
cy w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia i życia (wy-
padki, nagłe zachorowania). Każda baza posiada też własną
stację paliw.

Fot. 2. Śmigłowiec Mi-2 Plus

Teren Polski podzielony został podzielony na cztery Re-
giony, z których każdy posiada minimum 4 bazy:
Region „E” („Wschód”) z siedzibą w Warszawie – bazy:

Warszawa (Babice), Białystok (Krywlany),
Lublin (Radawiec), Łódz (Lublinek), Płock
(Kostrogaj).

Region „S” („Południe”) z siedzibą w Krakowie – bazy:
Kraków (Balice), Gliwice, Kielce (Masłów),
Sanok.

Region „W” („Zachód”) z siedzibą w Szczecinie – bazy:
Szczecin (Goleniów), Poznań (Ławica), Zie-
lona Góra (Przylep), Wrocław (Strachowice)
i sezonowa (tylko w okresie wakacyjnym) ba-
za w Koszalinie (Zegrze Pomorskie).

Region „N” („Północ”) z siedzibą w Gdańsku – bazy:
Gdańsk (Rębiechowo), Bydgoszcz (Szwede-
rowo), Olsztyn (Dajtki), Suwałki.

W chwili obecnej rozmieszczenie baz nie zapewnia po-
krycia całego obszaru Polski rejonami działania HEMS. Sy-
tuacja poprawi się wraz z wprowadzeniem do służby no-
wych śmigłowców (zamiast wusłużonych Mi-2 Plus) o więk-
szej prędkości lotu i zwiększonym zasięgu. Pozwoli to na
dotarcie śmigłowca praktycznie do dowolnego miejsca
w czasie około 20÷25 minut. W najbliższym czasie przewi-
dywane jest otwarcie nowej bazy w Płocku (Region „E”).
Ponadto myśli się o przekształceniu bazy sezonowej Kosza-
lin w bazę stałą, oraz utworzeniu kolejnych baz (Gorzów
Wielkopolski). Wydaje się także, że właściwe byłoby prze-
niesienie bazy z Suwałk do Ełku co poprawiłoby pokrycie
rejonami HEMS rejonu Wielkich Jezior na Mazurach.

RODZAJE MISJI RATOWNICZYCH

Lot do zdarzenia (primary mission) – lot do miejsca wy-
padku (nagłego zachorowania) realizowany przez śmigłow-
ce ratownicze (zespoły HEMS). Na odległościach do 60 km
start następuje w czasie 3-4 minut, przy większych odległoś-
ciach – 10÷15 minut (konieczność dotankowania śmigłowca
Mi-2 – sytuacja poprawi się wraz z wprowadzeniem nowych
śmigłowców o większym zasięgu). Koszt misji ponosi całko-
wicie Ministerstwo Zdrowia.
Lot ratowniczy (secondary mission) – lot od miejsca prze-
bywania poszkodowanego (szpital) do ośrodka specjali-
stycznego. Gotowość do startu do 30 minut (konieczność
wykonania obliczeń nawigacyjno-technicznych, zaplanowa-
nia trasy lotu, dotankowania, uzgodnień medycznych). Pa-
cjent w stanie zagrożenia życia (wymagający intensywnej
opieki medycznej w trakcie transportu). Loty te realizowane
są głównie przez samoloty P-180 i śmigłowiec A-109, tylko
w koniecznych przypadkach wykorzystuje się śmigłowce
znajdujące się w dyżurach HEMS. Koszty misji pokrywa
zlecający lot (szpital) w wysokości kosztów paliwa lotni-
czego na odcinku lotu z pacjentem, a pozostałe koszty –
Ministerstwo Zdrowia.
Transport sanitarny (tertiary mission) – transport lotniczy
pomiędzy placówkami opieki zdrowotnej lub do miejsca za-
mieszkania pacjenta. Koszt misji ponosi w całości zlecający.
Zadań tych nie wykonują śmigłowce HEMS.

WZYWANIE ZESPOŁÓW HEMS

Do wezwania zespołu HEMS są uprawnieni:
– Dyspozytorzy Krajowi SP ZOZ LPR,
– Koordynatorzy medyczni i Dyspozytorzy pogotowia

ratunkowego oraz oddziałów pomocy doraźnej,
– Dyspozytorzy Centrum Powiadamiania Ratunkowego,
– Dyspozytorzy innych podmiotów ratowniczych (Pań-

stwowa Straż Pożarna, GOPR, TOPR, WOPR, PRO),
– dowódca akcji ratowniczej,
– członek zespołu ratownictwa medycznego lub członek

zespołu HEMS będący na miejscu zdarzenia.
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Zadysponowanie zespołu HEMS powinno nastąpić w na-
stępujących sytuacjach:
– czas transportu drogą lotniczą z miejsca zdarzenia (wez-

wania) pacjenta w stanie nagłym, do Szpitalnego Od-
działu Ratunkowego lub innego stosownego, jest krótszy
od czasu transportu innymi środkami i może przynieść
korzyść w dalszym procesie leczenia,

– występują okoliczności, które mogą uniemożliwić lub
istotnie opóźnić dotarcie przez inne podmioty ratow-
nictwa do poszkodowanego znajdującego się w stanie
nagłym (np. topografia terenu),

– zdarzenie masowe (nagłe zagrożenie, w wyniku którego
zapotrzebowanie na medyczne działania ratownicze
przekracza możliwości obecnych na miejscu zdarzenia
sił i środków oraz zachodzi konieczność prowadzenia
segregacji rozumianej jako ustalanie priorytetów lecz-
niczo-transportowych),

– chory nieprzytomny,
– nagłe zatrzymanie krążenia,
– ostre stany kardiologiczne,
– przełom nadciśnieniowy,
– udar mózgu,
– wypadki komunikacyjne,
– upadek z wysokości,
– przysypanie, lawina,
– uraz wielonarządowy,
– uraz głowy wymagający pilnej interwencji neurochirur-

gicznej,
– uraz kręgosłupa z paraplegią, tetraplegią lub objawami

lateralizacji,
– uraz drążący szyi, klatki piersiowej, brzucha,
– złamanie dwóch lub więcej kości długich,
– ciężki uraz miednicy,
– amputacja urazowa kończyn,
– oparzenie II° i III° przekraczające 20% powierzchni

ciała, podejrzenie oparzenia dróg oddechowych, oparze-
nie elektryczne, eksplozje i pożary,

– hipotermia,
– tonięcie,
– inne stany nagłe, wymagające pilnej interwencji zespołu

ratownictwa medycznego.

SPRZĘT LOTNICZY(ŚMIGŁOWCE) STOSOWANY
PRZEZ ZESPOŁY HEMS

Mi-2 Plus
Dwusilnikowy, wielozadaniowy śmigłowiec z pojedyn-

czym, przegubowym wirnikiem nośnym. Wersja „Plus” różni
się od poprzednich wersji Mi-2 laminatowymi łopatami wir-
nika nośnego, silnikami GTD 350 W2 o mocy zwiększonej do
435 KM (z możliwością pracy OEI z mocą 460KM) każdy.
Pewnym modyfikacją poddana została też instalacja paliwo-
wa (jednoczesna praca obu pomp ECN 75) i przeciwoblo-
dzeniowa (likwidacja pracy w trybie „automat”). Śmigłowiec
wyposażono w nowe akumulatory, system nawigacji sateli-
tarnej GNS oraz odbiorniki VOR i ILS.

Prędkość przelotowa 180 km/h, maksymalna 210 km/h,
pułap 4000 m, zasięg 240 km (z zapasem nawigacyjnym 20
minut lotu).

Agusta A 109 Power
Dwusilnikowy, wielozadaniowy śmigłowiec z bezprze-

gubowym (sztywnym) wirnikiem nośnym. Napędzany jest
dwoma silnikami P&W PW-206 o mocy ciągłej 567 KM
każdy. Śmigłowiec wyposażony jest w autopilota, system
nawigacji satelitarnej (zdwojony), odbiorniki VOR, DME,
ILS.

Prędkość przelotowa 285 km/h, maksymalna 311 km/h,
pułap 5970 m, zasięg 500 km (z rezerwą 20 minut).

W skład standartowego wyposażenia każdego śmigłowca
HEMS wchodzi:
– defibrylator z automatycznym pomiarem ciśnienia tęt-

niczego krwi i poziomu wysycenia krwi tlenem (najnow-
sze egzemplaże umożliwiają zdalną transmisję danych,
poprzez sieć telefoni komórkowej, do wybranego szpi-
tala),

– respirator transportowy z modułem do tlenoterapi,
– pompa infuzyjna,
– ssak elektryczny i mechaniczny,
– deska ortopedyczna,
– nosze podbierakowe; nosze,
– niezbędny zestaw leków i środków medycznych.

Ponadto istnieje możliwość zabrania inkubatora trans-
portowego (w miejsce noszy).
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A. Choiński

HELICOPTERS IN THE HEMS TASKS
(HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE)

Summary
This article presents a short history of the use of heli-

copters in the Sanitary Aviation in Poland. It describes the
organization of the Independent Public Welfare Health De-
partment "Air Ambulance Service":
– the structure,
– HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) in SP

ZOZ the LPR (League of Polish Families),
– HEMS bases in Poland (present and planned).
– the tasks carried out by the HEMS teams,
– medical causes justifying usage of HEMS team,
– the methods of summoning the HEMS teams,
– airborne equipment (helicopters) used presently by the

HEMS teams,
– statistics of performed jobs through the HEMS teams in

Poland in the last years,
– EC-135 – the new helicopter for the Polish HEMS.

А. Хоиньцки

ВЕРТОЛЁТЫ В ЗАДАНИЯХ HEMS (ВЕРТОЛЁТНОЙ
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ)

Резюме
В статье кратко представлена история использования

вертолётов в Медицинской Службе Польши. Описано
организацию Самостоятельной Общественной Здраво-
охранительной Организации „Воздушной Скорой По-
мощи” (SP ZOZ LPR):
– структуру,
– HEMS (Вертолётная Скорая Медицинская Помощь)

в SP ZOZ LPR,
– базы HEMS в Польше (существующие и планиро-

ваные),
– задания, выполняемые экипажем HEMS,
– медицинские поводы, оправдывающие вызов эки-

пажа HEMS,
– способы вызова экипажа HEMS,
– авиационную технику (вертолёты) используемые эки-

пажем HEMS сегодня,
– статистику выполненных заданий экипажем HEMS

в прошлые годы,
– EC-135 – новый вертолет для польской HEMS-u.
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MODELOWY ŚMIGŁOWIEC
DO WYKONYWANIA ZADAŃ
W OCHRONIE GRANICY PAŃSTWOWEJ
NAD LĄDEM

prof. dr hab. inż. Jan BORGOŃ
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
dr inż. Robert KONIECZKA
Komenda Główna Straży Granicznej
mgr inż. Zygmunt STANKIEWICZ
Politechnika Warszawska

W artykule dokonano próby określenia modelowych wy-
magań jakie spełniać powinien śmigłowiec wykorzystywany
do wykonywania zadań w ochronie lądowej granicy pań-
stwa. Podstawę do takiej analizy stanowił przegląd kon-
strukcji śmigłowców stosowanych w formacjach granicz-
nych różnych państw. Dalsza ich ocena dokonywana jest
poprzez identyfikację wykonywanych misji oraz potrzeb wy-
nikających z ich realizacji. Dało to podstawy do określenia
wymagań jakie powinien spełniać taki śmigłowiec. Ponadto
w artykule określono wyposażenie niezbędne do zabudowy
w celu realizacji zadań z przedmiotowego zakresu.

1. WSTĘP

Podstawowym celem mniejszego artykułu jest przedsta-
wienie parametrów modelowego śmigłowca jaki może wy-
konywać zadania z zakresu szeroko rozumianej ochrony
granicy państwowej oraz dziedzin pochodnych związanych
z bezpieczeństwem wewnętrznym państwa. Inspiracją i pod-
stawowym źródłem artykułu stała się praca dyplomowa wy-
konana przez Zygmunta Stankiewicza pod kierunkiem prof.
dr. hab. inż. Jan Borgonia na Wydziale Transportu Politech-
niki Warszawskiej przy konsultacji specjalistycznej dr. inż.
Roberta Konieczki. W sposób świadomy autorzy pracy,
podobnie jak jego pierwowzoru ograniczyli się do zadań
realizowanych na granicy lądowej. Wynika to bezpośrednio
ze zróżnicowania wymagań stawianych statkom powietrz-
nym (w tym śmigłowcom) w zależności od charakterystyki
obszaru działania.

Podstawą do opracowania modelowego śmigłowca do
wykonywania zadań w ochronie granicy państwowej nad
lądem stanowiły:
• przegląd konstrukcji śmigłowców stosowanych w for-

macjach ochrony granicy różnych państw,
• określenia charakterystyki zadań wykonywanych przez

śmigłowce formacji granicznych w zdefiniowanym oto-
czeniu systemowym.

2. PRZEGLĄD STOSOWANYCH
KONSTRUKCJI ŚMIGŁOWCÓW

Przeprowadzony przegląd konstrukcji obejmuje wyszcze-
gólnione poniżej państwa wraz z podaniem długości linii
granicy państwowej oraz typów poszczególnych użytkowa-
nych śmigłowców:

1. Polska 3054 kilometry lądowego pasa granicznego
z siedmioma państwami.
W skład floty Polskiej Straży Granicznej wchodzą na-
stępujące śmigłowce:
• PZL Mi-2
• PZL Kania
• PZL W-3 Sokół

Fot. 1. Polski śmigłowiec PZL Kania z głowicą systemu obserwa-
cyjnego i reflektorem olśniewającym

2. Niemcy posiadają łączną długość granicy lądowej 3632
km z dziewięcioma krajami:
We flocie Niemieckiej Straży Granicznej służyły na-
stępujące śmigłowce:
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• EC 135 Eurocopter
• EC 155 Eurocopter
• BO 105 CBS
• AS 332 L Super Puma
• Bell 212
• SA 318C Aluette II
• SA 330J Puma
Aktualnie w związku ze zmianami wynikającymi mię-
dzy innymi z Układu w Schengen wobec braku tzw. gra-
nic zewnętrznych w Niemczech zlikwidowano Straż Gra-
niczną oraz jej lotniczą formację. Jej dotychczasowe
zadania i sprzęt przejęła Policja Federalna.

Fot. 2. Trapy zamontowane na śmigłowcu Bell 212 Niemieckiej
Straży Granicznej wykorzystywane przez grupę interwencyjną

3. Czechy dysponują łączną długością granicy 1881 km
z czterema państwami.
Czeska straż graniczna (Sluzba cizinecke a pohranicni
policie) służy na:
• Bo-105 CBS
• Bell 412
• Mi-8

4. Finlandia posiada granice o łącznej długości 2628 km
z czterema państwami.
Fińska Straż Graniczna (Rajavartiolaitos) posiada nastę-
pujące śmigłowce:
• AS 332 Super Puma,
• Agusta Bell 412 i AB/B 412,
• Agusta Bell 206.

5. Estonia, której granica lądowa wynosi 633 km sąsiadując
z dwoma państwami.
Estońska Lotnicza Straż Graniczna (Piirivalve Lennu-
salk) ma w swojej dyspozycji:
• Mi-8,
• Schweizer 300 C.

6. USA o łącznej długości granicy lądowej 12248 kilo-
metrów granicząc z dwoma państwami.
Flota Straży Granicznej Stanów Zjednoczonych (US
Border Guard) dysponuje następującymi środkami:
• MD Helicopters MD-600N,
• Bell 205 (UH-1H),
• Eurocopter AS-350B-3 Ecureuil,
• Hughes OH-6A Cayuse,
• McDonnell Douglas MD-500,
• Black Hawk UH-60,
• AS 350 B2 (A-Star B2).

Ponadto poza Czechami wszystkie wymienione kraje
posiadają granicę morską o różnych długościach. Ze wzglę-
du na przyjęte na wstępie założenia śmigłowce przezna-
czone do wykonywania lotów nad obszarami wodnymi nie
są tu rozpatrywane.

W tabeli 1 wyszczególniono podstawowe parametry lot-
no-techniczne przedmiotowych śmigłowców. Jak wynika
z tego przeglądu przedstawione konstrukcje charakteryzują
się dużą różnorodnością. Według klasyfikacji zawartej
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca
2003 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych ze
względu na charakterystyki ogólne oraz wg certyfikatów
wydanych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lot-
niczego (European Aviation Safety Agency) śmigłowce wy-
stępujące w przeglądzie należą do dwóch grup na trzy mo-
żliwe. Te grupy to małe śmigłowce (small rotorcraft) i duże
śmigłowce (large rotorcraft). Świadczy to o różnym prze-
znaczeniu stosowanych statków powietrznych. Szczególnie
wyraźny jest wspomniany tu podział ze względu na wy-
miary, co z założenia sugeruje do zakwalifikowania do
poszczególnych grup wykonywanych misji patrolowych
i transportowych. Warto przy tym zauważyć, iż część typów
śmigłowców użytkowanych przez poszczególne służby nie
wynika z ich świadomego wyboru, a raczej z adaptacji pozy-
skanego sprzętu.

3. IDENTYFIKACJA MANEWRÓW,
ZADAŃ LOTNICZYCH I ICH OTOCZENIA
OPERACYJNEGO MISJI

Rodzaje manewrów

W zależności od stopnia skomplikowania, złożoności
i zastosowania, wszelkie manewry można podzielić na: pod-
stawowe, standardowe i specjalne. Manewry podstawowe to
zmiana przestrzennego położenia statku powietrznego
względem tylko jednej osi współrzędnych. Ze względu na
znikomy ich wpływ na realizację misji nie będą one przed-
miotem dalszych rozważań, pomimo że stanowią główne
elementy składowe manewrów standardowych.

Manewry standardowe to grupa typowych manewrów
statków powietrznych realizowana zarówno przez śmigłow-
ce, jak i samoloty. Oddzielną podgrupę stanowią manewry
charakterystyczne tylko dla śmigłowców. Do manewrów
standartowych dla wszystkich statków powietrznych należą:
– kołowanie,
– start,
– wznoszenie,
– lot poziomy,
– lot pionowy,
– zakręt,
– zniżanie,
– lądowanie,
– zawis,
– szybowanie,
– przepadanie,
– podlot.

Manewry specjalne

Manewry specjalne jak wynika już z samej nazwy wyko-
rzystywane są przeważnie w specjalnego rodzaju misjach.
Stanowią specyficzną i skomplikowaną w sposobie swojej
realizacji grupę manewrów. Ich podstawowe cechy to:
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relatywnie duża prędkość statku powietrznego, dynamika
wykonania i dokładność. Największe zastosowanie znajdują
przede wszystkim w lotnictwie bojowym, ale również w peł-
nym lub ograniczonym zakresie w lotnictwie służb porządku
publicznego (policji, straży granicznej itd.), przeciwpożaro-
wym, sanitarnym czy agrolotnictwie. Do manewrów spe-
cjalnych należy zaliczyć:
– slalom,
– przemieszczanie bokiem,
– ciasny zakręt (Transient Turn),
– szybkie obroty w zawisie (Turn to Target),
– hamowanie przed atakiem (Deceleration to Dash),
– przyspieszanie i hamowanie (Acceleration i Decele-

ration),
– piruet (Pirouette),
– wyskok w górę i w dół (Bob-up Bob-down),
– delfinowanie.

Sposób oceny wykonania tych manewrów w odniesieniu
do śmigłowców określony został w normie ADS-33 i jej
modyfikacjach. W praktyce służy jako najbardziej obiek-
tywne i wiarygodne kryterium oceny własności manewro-
wych śmigłowca.

Przedstawione manewry stanowią modelowe ich uprosz-
czenia. W rzeczywistości można wydzielić o wiele większą
ich grupę i stosowane mutacje. Poszczególne manewry nie
są od siebie w czasie oddzielone. Następują w sposób płyn-
ny, a nawet zachodzą na siebie i przenikają, tworząc skom-
plikowane figury lotnicze.

Zadania lotnicze

W celu identyfikacji zadań lotniczych poniżej zestawiono
poszczególne rodzaje misji lotniczych, jakie są wykonywane
w formacjach lotniczych różnych państw:
• patrolowanie pasa drogi granicznej i obszaru przy-

ległego,
• patrolowanie i rozpoznawanie istniejącej sytuacji na

drogach dojazdowych do przejść granicznych, w tym
wykrywanie potencjalnych zagrożeń,

• poszukiwanie i rozpoznawanie oraz wskazywanie wy-
krytych obiektów (pojazdów, osób),

• prowadzenie pościgu za sprawcami przekroczenia
granicy państwowej wbrew obowiązującym przepisom,

• transport drogą powietrzną grupy pościgowej do miejsca
rozpoczęcia działań oraz prowadzenie bezpośredniego
wsparcia z powietrza (obserwacja i naprowadzanie),

• kierowanie i koordynowanie działaniami z powietrza
oraz uzyskiwanie danych o obszarach trudno dostępnych,

• wykrywanie i prowadzenie rozpoznania powietrznego
nisko latających obiektów,

• ujawnianie i rozpoznawanie zanieczyszczeń wód gra-
nicznych i ewentualne koordynowanie działań zmierza-
jących do ich usunięcia,

• szkolenie własnych funkcjonariuszy lub służb pokrew-
nych w działaniach z użyciem statku powietrznego,

• udział w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych na ob-
szarze przygranicznym jak i w głębi kraju,

• szkolenie podstawowe i doskonalące własnego perso-
nelu lotniczego,

• inne zadania powietrzne związane z zapewnieniem bez-
pieczeństwa wewnętrznego państwa oraz jego zasobów.

Do poszerzonej formuły wykonywania zadań lotniczych
przez lotnictwo formacji granicznych mogą ponadto na-
leżeć:
• ochrona i monitorowanie linii kolejowych, drogowych

i energetycznych,
• ochrona organów rządowych,
• zadania w likwidacji klęsk żywiołowych i katastrof (po-

żary, powodzie itp.),
• wspomaganie organów policji i innych organów bezpie-

czeństwa wewnętrznego państwa,
• transport osób podlegających szczególnej ochronie (np.

w czasie wizyt międzypaństwowych),
• transport sanitarny (w tym przede wszystkim ofiar wy-

padków komunikacyjnych),
• działania antyterrorystyczne prowadzone z powietrza

przez inne służby,
• zabezpieczenia z powietrza imprez masowych i demon-

stracji,
• inne zadania na korzyść administracji centralnej, lokal-

nej oraz gospodarki narodowej.

Wszystkie wymienione zadania realizowane są poprzez
wykonywanie następujących typów lotów:
• patrolowych,
• poszukiwawczych,
• pościgowych,
• poszukiwawczo-ratowniczych,
• transportowych.

Powyższe zadania wykonywane przez lotnictwo straży
granicznej można podzielić na trzy rodzaje zadań:
• rozpoznanie i obserwacja,
• transport sił i środków wprowadzanych do akcji,
• poszukiwania osób i przedmiotów (pojazdów, towaru

itp.).

1. Patrolowe
Loty patrolowe pasa drogi granicznej, obszaru przy-

ległego, dróg dojazdowych do przejść granicznych i innych
obszarów zagrożonych przestępczością.

Fot. 3. Śmigłowiec MD-600N w barwach US Border Patrol to
przykład minimalizacji i specjalizacji dostosowania śmigłowca do
wąskiej grupy zadań o charakterze patrolowym

2. Poszukiwawcze:
– pościgowe,

Loty pościgowe za sprawcami przekroczenia granicy
państwowej wbrew obowiązującym przepisom lub in-
nych przestępstw.



MODELOWY ŚMIGŁOWIEC DO WYKONYWANIA ZADAŃ ... 61

– poszukiwawczo-ratownicze.
Loty poszukiwawczo-ratownicze osób zaginionych.

Fot. 4. Śmigłowiec Euricopter EC-145 JBA Gendarmerie (Fran-
cja) w czasie akcji ratowniczej z wykorzystaniem wciągarki po-
kładowej zabudowanej nietypowo po prawej stronie kadłuba

3. Transportowe:
– pasażerskie

Transport drogą powietrzną grupy pościgowej do miejs-
ca rozpoczęcia działań, transport osób podlegających
szczególnej ochronie.

– towarowe
Transport drogą powietrzną odpowiednich środków nie-
zbędnych do skutecznego przeprowadzenia akcji.

– mieszane towarowo-pasażerskie
Transport drogą powietrzną zarówno grupy osób (sił) jak
i środków niezbędnych do skutecznego przeprowadzenia
akcji.

Fot. 5. Radziecki śmigłowiec wielozadaniowy Mi-8 w barwach
Piirivalve Lennusalk czyli Lotniczej Estońskiej straży granicznej
umożliwiający wykonywanie zadań transportowych

4. Robocze
– dźwigowe

Wciąganie na pokład śmigłowca (lub opuszczanie) funk-
cjonariuszy służby granicznej lub ofiar wypadków.

5. Szkolne
Szkolenie podstawowe i doskonalące własnego perso-
nelu lotniczego.

6. Loty próbne:
– techniczne,
– doświadczalne (testowe).

Otoczenie operacyjne misji

Ten obszar pojęciowy obejmuje warunki w jakich rea-
lizowana ma być misja. Do jego elementów należą wszelkie
czynniki związane z oddziaływaniem na statek powietrzny
środowiska zewnętrznego. Kształtują je takie parametry fi-
zyczne jak: temperatura, wysokość barometryczna i rze-
czywista prędkość wiatru, wilgotność itd. Wszystkie te wa-
runki znajdują odbicie w sposobie użytkowania statku
powietrznego i wymaganiach jakie są mu stawiane oraz
przyjętym programie użytkowania.

Rys. 1. Zależności determinujące bezpieczne i skuteczne wyko-
nanie misji lotniczej

Realizacja misji może zasadniczo różnić się od siebie
w zależności od tego nad jakim obszarem wykonywane są
loty. Podstawowym kryterium stanowi tu rodzaj ukształ-
towania terenu niezależnie od stopnia jego zagospodarowa-
nia przez człowieka. I tak możemy wyróżnić następujące
rodzaje ukształtowania terenu ze względu na jego wpływ na
wykonywanie zadań lotniczych:
– nizinny płaski,
– pofałdowany,
– górski,
– morski.

Teren górski najsilniej będzie wpływać na sposób rea-
lizacji misji, a także wymagania, jakim powinien odpo-
wiadać statek powietrzny przeznaczony do jej wykonania.
Z kolei teren nizinny płaski będzie implikował zastosowanie
statku powietrznego o innym charakterze i właściwościach.
Osobne zagadnienie stanowi stopień zagospodarowania prze-
strzennego terenu, nad którym odbywają się loty. Pod wzglę-
dem zurbanizowania teren możemy scharakteryzować jako:
– zabudowany,
– umiarkowanie zabudowany,
– całkowicie niezurbanizowany,
zaś pod względem pokrycia szatą roślinną jako:
– zalesiony,
– umiarkowanie zalesiony,
– odkryty.

Te ostatnie parametry w mniejszym stopniu oddziały-
wują na wymagania stawiane statkom powietrznym. Istotne
są dla sposobu wykonania misji, prowadzenia orientacji geo-
graficznej; szczególnie w trakcie lotów w bezpośredniej
bliskości ziemi (loty koszące, NOE). Teren zabudowany
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i umiarkowanie zabudowany wyklucza zastosowanie stat-
ków powietrznych pewnego rodzaju ze względów bezpie-
czeństwa (np. liczba silników).

Uwarunkowania klimatyczne
Czynniki klimatyczne mogące mieć wpływ na przebieg

misji:
– temperatura, a w szczególności jej gradienty,
– promieniowanie słoneczne w zakresie czasu i inten-

sywności emisji,
– wilgotność, a w szczególności opady oraz zjawisko oblo-

dzenia,
– ciśnienie atmosferyczne oraz dynamika jego zmian na

określonym obszarze,
– wiatr w zakresie kierunku i siły,
– zapylenie,
– występowanie ładunku elektrostatycznego.

Wszystkie te czynniki mają destrukcyjny charakter
w odniesieniu do konstrukcji statku powietrznego, oddzia-
łując na poszczególne jego elementy. Mają również wpływ
na przebieg misji. Dlatego w planowaniu jej, należy pro-
gnozować możliwość oddziaływania czynników pogodo-
wych na przebieg zadania, szczególnie jeśli miałoby to mieć
charakter długotrwały uzależniony położeniem geogra-
ficznym. W zależności od dominacji pojedynczych czyn-
ników można stosować różnorodne metody i urządzenia
techniczne zmniejszające wpływ tych czynników. Należą do
nich między innymi:
– omijanie obszarów burzowych, o podwyższonej tur-

bulencji i występowaniu niebezpiecznych zjawisk (opa-
dów gradowych, wyładowań elektrycznych),

– stosowanie urządzeń przeciwpyłowych i filtracyjnych,
– stosowanie instalacji przeciwoblodzeniowej i odlodze-

niowej,
– stosowanie skutecznych uszczelnień.

Miejsce startu i lądowania
Pod względem usytuowania miejsca startu i lądowania

misje dzielimy na przebiegające z:
– lotnisk,
– lądowisk,
– terenu przygodnego,
– wodowisk,
– mieszane, gdzie start i lądowanie dokonywane jest

w różnych wymienionych miejscach.

Istotnym elementem jest tu możliwość przystosowywania
statku powietrznego do charakteru podłoża na jakim mają
być wykonywane te operacje. Autonomicznie rozpatrywane
pojedyncze manewry w aspekcie wymagań dotyczących
statku powietrznego oraz kryteriów mają kolosalne zna-
czenie, gdyż stanowią podstawowy przedmiot jego obiek-
tywnej oceny. Elementy zadań w ramach całej misji winny
być analizowane szerzej i stanowić jedynie przedmiot su-
biektywnej oceny pilotów i użytkowników.

Założona charakterystyka misji determinuje jej bezpiecz-
ną realizację. Jej czynniki pośrednie stanowią: cechy otocze-
nia zewnętrznego, cechy wewnętrzne statków powietrznych
(np. osiągi) oraz oddziaływanie pilota (załogi lotniczej).
Zależności te przedstawiono na rysunku 1.

4. OKREŚLENIE PARAMETRÓW MODELOWYCH
ŚMIGŁOWCA

Na podstawie dotychczasowych rozważań można
określić podstawowe modelowe parametry śmigłowca wraz
z wyposażeniem. Jest to realizowane zgodnie ze schematem
ideowym przedstawionym na rysunku 2. Jako pomoc może
tu posłużyła tu również tabela 1 zawierająca podstawowe
parametry lotno techniczne śmigłowców różnych państw
użytych w punkcie 2 – przeglądzie stosowanych konstrukcji
śmigłowców. Na jej podstawie zbudowano tabelę 2 – skraj-
ne wartości parametrów lotno-technicznych śmigłowców.
Należy jednak stwierdzić, iż „rozrzut” badanych para-
metrów nie pozwala na właściwe wnioskowanie umożli-
wiające na określenie typowych optymalnych parametrów.
Wynika to z szeregu czynników mających wpływ na użyt-
kowanie śmigłowca o określonych parametrach. Należą do
nich m.in.: okoliczności zakupu, wysokość posiadanych
środków na zakup statku powietrznego, dostępności goto-
wych wyrobów lotniczych, tradycji i przyzwyczajeń perso-
nelu użytkującego sprzęt lotniczy, zróżnicowania zadanio-
wego poszczególnych organizacji lotniczych formacji itd.

Rys. 2. Schemat ideowy wyznaczania modelowych parametrów
statku

Pomimo tych przeciwności na podstawie powyższych
rozważań można określić, parametry statku powietrznego
przeznaczonego do zadań granicznych biorąc pod uwagę
czynniki jak na rysunku 2. Powinien on więc spełniać
następujące warunki:
• umożliwiać start i lądowanie na lotnisku, lądowisku i te-

renie przygodnym,
• dysponować podwoziem umożliwiającym wykonywanie

operacji startu i lądowania na lądzie,
• posiadać minimum dwa silniki,
• umożliwiać wykonywanie lotów do 3000 metrów nad

poziomem lądu,
• posiadać oprzyrządowanie do lotów (IFR – instrument

flight rules),
• oczekiwana długotrwałość lotu 3 godziny,
• oczekiwany zasięg 400 km,
• prędkość maksymalna to minimum 200 km/h,
• kabina statku powietrznego powinna pomieścić mini-

mum 6÷8 osób wraz załogą; akceptowalna masa ładunku
w kabinie minimum 1100 kg,

• system obserwacji lotniczej w zakresie pasma wizyjnego
oraz termowizji, a ponadto przystosowanie do noktowizji,

• reflektor olśniewający,
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• gigantofony,
• systemy łączności lotniczej i służbowej w całym zakresie

stosowania,
• wciągarka musi mieć udźwig minimum 150kg, aby być

w stanie przeprowadzić operację ewakuacyjną 2osób,
• system antyoblodzeniowy niezbędny już w umiarko-

wanych warunkach klimatycznych,
• w zakresie manewrowości statek powietrzny musi być

w stanie wykonać manewry standardowe i niestandar-
dowe dostępne dla klasycznych śmigłowców.

5. OKRESLENIE MODELOWEGO ZESTAWU
WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
SMIGŁOWCA

Podstawą wykonywania misji patrolowych i poszuki-
wawczych jest prowadzenie skutecznej obserwacji. Dlatego
mając to na uwadze, należy dokonać właściwego wyboru
metody obserwacji skutkującej koniecznością zabudowy
odpowiednich urządzeń do jej zastosowania. Na wybór
właściwej metody obserwacji w największym stopniu
wpływ będą miały następujące czynniki:
– przewidywane obiekty obserwacji (np. osoby, pojazdy,

źródła pożarów, rozlewiska powodziowe),
– parametry lotno-techniczne statku powietrznego zasto-

sowanego do prowadzenia obserwacji,
– pora doby, roku oraz warunki meteorologiczne prowa-

dzenia obserwacji,
– charakterystyka obszaru prowadzenia działań,
– inne czynniki stanowiące elementy tzw. otoczenia opera-

cyjnego misji.
Do głównych metod prowadzenia obserwacji należy

zaliczyć:
a) wzrokową,
b) za pomocą prostych urządzeń optycznych (np. lornetek),
c) noktowizyjną,
d) fotograficzną,
e) z wykorzystaniem lotniczych systemów obserwacyjnych

(w zakresie wizji i termowizji).
Informacje z przeprowadzonych obserwacji mogą być

przekazywane na ziemię drogą radiową, jak również po
powrocie pisemnie lub ustnie. Mogą też być zapisywane
w celu dokumentowania w postaci fotografii lub zapisów
elektronicznych z jednoczesnym podaniem czasu oraz po-
zycji geograficznej. W bardziej złożonych systemach obser-
wacyjnych istnieje możliwość transmisji obrazów w czasie
rzeczywistym do stanowisk kierowania w celu natychmia-
stowego podejmowania właściwych działań.

Istnieje pewna grupa wyposażenia pokładowego śmi-
głowców, która nie jest niezbędna w normalnych lotach.
Stanowi jednak istotne ułatwienie realizacji misji, pod-
nosząc jej skuteczność i bezpieczeństwo. Do grupy tej
zaliczyć można między innymi:
– system ruchomych i stacjonarnych luster umożliwiające

obserwację obszaru w bezpośredniej bliskości śmigłow-
ca w celu prawidłowego wykonania zadań specjalnych
(np. loty z ładunkami podwieszonymi),

– wciągarki pokładowe przeznaczone do opuszczania
i podnoszenia osób lub rzeczy w trakcie wykonywania
zadań ewakuacyjnych lub specjalnych, gdy nie ma mo-
żliwości lądowania ze względu na ukształtowanie ternu
lub z przyczyn operacyjnych,

– trapy, uchwyty umożliwiające operowanie z zewnętrznej
przestrzeni śmigłowca trakcie działań desantowych
i ratowniczych,

– noktowizja umożliwiająca pilotowanie i prowadzenie
obserwacji w warunkach oświetlenia szczątkowego,

– dodatkowe zbiorniki paliwa zwiększające zasięg lotu lub
promień działania,

– systemy przeciw(anty)oblodzeniowe umożliwiające bez-
pieczne wykonanie zadania w okresach, gdy istnieje
podwyższone ryzyko oblodzenia lub w warunkach oblo-
dzenia,

– system antypyłowy uniemożliwiający dostawanie się
zanieczyszczeń do traktów gazowych zespołów napę-
dowych, dla podniesienia ich niezawodnej pracy i prze-
dłużenia żywotności.

6. ZAKOŃCZENIE I WNIOSKI KOŃCOWE

Celem niniejszej pracy było wyznaczenie modelowych
parametrów statku powietrznego do służby w konkretnym
systemie użytkowania – straży granicznej nad obszarem lą-
dowym. Dokonano tego poprzez przegląd stosowanych kon-
strukcji w aspekcie otoczenia systemowego misji, a więc
zadań realizowanych przez straż graniczną i charakterystyki
obszarów działania. Przedstawiony w punkcie 4 opis mode-
lowego śmigłowca do wykonywania zadań granicznych ma
charakter bardzo ogólny i uniwersalny. W zależności od
formacji w jakiej będą wykonywane zadania, a więc w
zależności od przyjętego programu eksploatacji wymagania
dotyczące śmigłowca mogą ulegać istotnym modyfikacjom.
Niemniej jednak należy oczekiwać, że przedstawione ogólne
wymagania będą w każdym przypadku spełnione. Dotyczy
to w szczególności wyposażenia dodatkowego. Istotnymi
czynnikami kształtującymi szczegółowe wymagania są: roz-
ległość sfery zadaniowej oraz możliwości finansowe przy-
szłego użytkownika w zakresie kosztów ponoszonych za-
równo na zakup jak i szeroko rozumianą bieżącą eksploata-
cję. Przy tym kraje bogate z szerokim wachlarzem zadań
w ochronie granicy mogą pozwolić sobie na większą specja-
lizację posiadanego sprzętu. Skutkuje to możliwością posia-
dania w swojej bazie odrębnie np. śmigłowców transpor-
towych i patrolowych. Pozwala to jednocześnie na racjonalne
i pełne ich wykorzystanie. Pozostałe formacje „zmuszone”
są do posiadania śmigłowców bardziej uniwersalnych.
Dzieje się to jednak kosztem konieczności przenoszenia
zbytecznego wyposażenia, a jednocześnie pogorszeniem
dostępności parametrów lotno-technicznych tych maszyn
w poszczególnych zadaniach.
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Tab. 1a. Parametry lotno-techniczne śmigłowców

Tab. 1b. Parametry lotno-techniczne śmigłowców
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J. Borgoń, R. Konieczka, Z. Stankiewicz

MODEL HELICOPTER TO THE EXECUTION
OF GROUND PROTECTION TASKS

OF STATE BORDER

Summary
In the article is performed the trial of model demands

which should perform the helicopter used to the execution of
tasks in protection of State land border. The base to such
analysis was determined by the design review of helicopters
used by different States in the border protect formations.
Farther analysis was carried through the mission identifi-
cation and of resultant needs for their realization. This ana-
lysis gave base to the definition of demands what such heli-
copter ought to fulfill. Moreover, the necessary installed
onboard equipment for the realization of tasks from a objec-
tive range was defined in the paper.

Я. Боргонь, Р. Конечка, З. Станкевичь

МОДЕЛЬНЫЙ ВЕРТОЛЁТ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ЗАДАНИЙ ПО ОХРАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ГРАНИЦЫ НА СУШЕ

Резюме
В статье совершено попытку определения модельных

требований, которые должен выполнить вертолёт для
выполнения заданий по охране сухопутной границы го-
сударства. Базой для такого анализа послужил обзор
конструкции вертолётов, используемых пограничными
войсками разных государств. Дальнейшая их оценка
проводится путём идентификации выполняемых за-
даний и нужд вытекающих из их реализации. Это дало
базу для определения требований, которые должен
исполнять вертолёт. Кроме того, в статье определяется
оборудование, которое необходимо установить в вер-
толёте для реализации указанных заданий.
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DOBÓR PARAMETRÓW FUNKCJI
CELU W STEROWANIU OPTYMALNYM
ŚMIGŁOWCA W AUTOROTACJI

dr inż. Przemysław BIBIK
prof. dr hab. inż. Janusz NARKIEWICZ
Politechnika Warszawska

W pracy omówiono metodę doboru wartości współ-
czynników wagowych przypisanych do elementów funkcji
celu stosowanej w metodzie sterowania optymalnego śmi-
głowca. Dobór funkcji celu ma istotne znaczenie dla efek-
tywności opracowanej metody sterowania śmigłowca w sy-
tuacjach awaryjnych wynikających z niedoboru mocy roz-
porządzalnej.

WPROWADZENIE

Sterowanie śmigłowca w sytuacjach awaryjnych jest
przedmiotem badań prowadzonych od wielu lat w wielu
ośrodkach naukowych na całym świecie [4], [7÷10],
[12÷15]. Badania nad tym zagadnieniem prowadzone są
także w Politechnice Warszawskiej. Zagadnienie sterowania
śmigłowca w autorotacji jest niezwykle istotne z punktu
widzenia bezpieczeństwa lotu. Optymalizacja sterowania
w sytuacjach awaryjnych może prowadzić do zmniejszenia
stref H-V, a tym samym do zwiększenia obszaru bezpiecz-
nych lotów śmigłowców. Opracowanie metody i algorytmu
optymalnego sterowania w lotach awaryjnych może również
być przydatne dla opracowania układów wspomagających
pilota w czasie manewrów awaryjnych oraz dla budowy
symulatorów lotu do bezpiecznego i efektywnego treningu
manewrów awaryjnych. Wzrasta także zapotrzebowanie na
układy sterowania do śmigłowców bezzałogowych reali-
zujących automatycznie manewry awaryjne, w tym lądo-
wanie autorotacyjne.

Głównym celem badań wykonywanych ostatnio w Poli-
technice Warszawskiej było opracowanie metody sterowa-
nia pozwalającej na zmniejszenie strefy H-V dwusilniko-
wego śmigłowca jednowirnikowego. Do badań wybrano
śmigłowiec PZL Mi-2Plus.

MODEL SYMULACYJNY ŚMIGŁOWCA

Do badań metod sterowania opracowano symulacyjny
model śmigłowca o ośmiu stopniach swobody. Nieod-
kształcalny kadłub śmigłowca ma 6 stopni swobody (trzy
przemieszczenia i trzy obroty). Dodatkowymi, niezbędnymi
w badaniach sytuacji związanych z niedoborem mocy roz-
porządzalnej, stopniami swobody są: prędkość obrotowa
wirnika nośnego oraz moc rozporządzalna zespołu napę-
dowego.

Podział śmigłowca na podzespoły wyodrębnione w ce-
lach modelowania przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1. Podział śmigłowca na modelowane podzespoły

W modelu fizycznym śmigłowca wyodrębniono nastę-
pujące podzespoły: kadłub, wirnik nośny, śmigło ogonowe,
zespół napędowy oraz statecznik poziomy. Wszystkie ele-
menty śmigłowca modelowano jako nieodkształcalne.

Wirnik nośny ma głowicę przegubową. W modelu
uwzględniono przeguby poziomy i osiowy. Ze względu na
charakter prowadzonych badań pominięto przegub pionowy
– odchyleń. W układzie kinematycznym łopat uwzględniono
sprzężenia ruchów wahań i przekręceń.
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Prędkość indukowaną wirnika nośnego modelowano wg
metody Glauerta, uwzględniono również wpływ bliskości
ziemi na prędkość indukowaną. Obciążenia aerodynamiczne
modelowano jako quasi-stacjonarne, obliczane metodą paso-
wą dla lokalnych wartości prędkości napływu oraz kąta
natarcia w poszczególnych przekrojach łopat. Uwzględnio-
no liniowe skręcenie geometryczne łopat wirnika nośnego.

Istotnym elementem prowadzonych prac było wyprowa-
dzenie analitycznych zależności opisujących wahania łopat
wirnika nośnego. W modelowaniu wirnika nośnego uwzględ-
niono także zmienną prędkość obrotową.

Model śmigła ogonowego powstał jako modyfikacja mo-
delu wirnika nośnego. Konieczność modyfikacji modelu
wynikała z odmiennej budowy głowicy śmigła ogonowego –
w modelowanym śmigłowcu śmigło ogonowe ma budowę
huśtawkową. Łopaty śmigła ogonowego nie są skręcone
geometrycznie. W modelu głowicy uwzględniono sprzęże-
nie wahań z przekręceniami. W opływie śmigła ogonowego
uwzględniono napływ strumienia wynikający z prędkości
indukowanej wirnika nośnego. Prędkość indukowaną mode-
lowano metodą Glauerta. Obciążenia aerodynamiczne rów-
nież obliczane były metodą pasową.

Kadłub śmigłowca modelowano jako nieodkształcalny.
Opływ kadłuba modelowano jako trójwymiarowy. Obcią-
żenia obliczano korzystając ze współczynników aerodyna-
micznych uzyskanych z badań modelu kadłuba w tunelu
aerodynamicznym w Instytucie Lotnictwa.

W modelu śmigłowca uwzględniono również statecznik
poziomy, modelowany jako płat o zadanych własnościach
aerodynamicznych. W opływie statecznika poziomego zo-
stał uwzględniony strumień pochodzący od wirnika nośne-
go. Statecznik poziomy może zmieniać kąta nastawienia
w funkcji kąta skoku ogólnego wirnika nośnego.

Równania ruchu przestrzennego śmigłowca zostały wy-
prowadzone z zasady d’Alemberta.

Działanie zespołu napędowego po awarii opisano równa-
niem układu inercjalnego pierwszego rzędu.

Równania mechaniki lotu śmigłowca, silnika oraz wir-
nika nośnego uzupełniono równaniami kinematycznymi ru-
chu kadłuba względem układu związanego z ziemią.

Wektor stanu śmigłowca (1) składa się z 14 elementów:
składowe prędkości liniowej i kątowej kadłuba, prędkości
obrotowej wirnika nośnego, moc rozporządzalna napędu,
kąty orientacji przestrzennej kadłuba oraz położenie prze-
strzenne śmigłowca.

(1)

Wektor zmiennych sterujących śmigłowca (2) składa się
z czterech elementów: kąta skoku ogólnego oraz dwóch
kątów skoku cyklicznego wirnika nośnego, oraz kąta skoku
ogólnego śmigła ogonowego.

(2)

Opracowany model matematyczny zaprogramowano
w środowisku MATLAB. Tak powstały model symulacyjny
zweryfikowano przez porównanie z wynikami badań w locie.
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METODA STEROWANIA

Do sterowania śmigłowca w autorotacji wybrano metodę
sterowania optymalnego. W sterowaniu optymalnym, war-
tości zmiennych sterujących obliczone są jako wynik mini-
malizacji funkcji celu, przy nałożonych na układ ograni-
czeniach. Wybrano funkcję celu (3) zależy od wektora stanu
lotu śmigłowca w chwili czasu :

(3)

Sterowanie realizowano w czasie dyskretnym. Wektor
stanu w chwili tk+1 obliczany jest z wykorzystaniem wekto-
ra stanu w chwili poprzedniej tk i dyskretyzowanych równań
ruchu śmigłowca:

(4)

W metodzie przyjęto stały krok czasu ∆t. W algorytmie
sterowania obliczana jest zmiana sterowania ∆uk, zapew-
niająca minimalizację funkcji celu J przy jednoczesnym
spełnieniu nałożonych na układ ograniczeń.

Ograniczenia nałożone są zarówno na wartości zmien-
nych sterujących oraz na wartości zmiennych stanu śmi-
głowca:

(5)

(6)

Ograniczenia zmiennych sterujących wynikają z budowy
układu sterowania i obowiązują w trakcie całego symu-
lowanego lotu. Ograniczenia zmiennych stanu wynikają po
części z ograniczeń podanych przez producenta w instrukcji
użytkowania, a po części są efektem przeprowadzonych sy-
mulacji. W prezentowanej metodzie sterowania przyjęto, że
ograniczenia zmiennych stanu mogą zmieniać się w trakcie
symulacji lotu śmigłowca.

Funkcja celu przyjęta dla symulacji lądowania autorota-
cyjnego jest ważoną sumą kwadratów wybranych, znormali-
zowanych zmiennych stanu:

(7)

Normalizacja składowych funkcji celu jest niezwykle
istotna ze względu na zapewnienia pożądanego wpływu
poszczególnych zmiennych stanu na wartość funkcji stanu
oraz efektywność obliczeń numerycznych. Zwiększenie, lub
zmniejszenie wpływu wybranych elementów na wartość
funkcji celu uzyskuje się przez przypisanie im odpowiednich
współczynników wagowych.

W opracowanej metodzie współczynniki wagowe oraz
funkcje ograniczeń mogą zmieniać się w różnych fazach
lotu, w czasie od wystąpienia awarii do lądowania, co
pozwala na dopasowanie ich do założonych celów stero-
wania w poszczególnych etapach lotu. Na przykład, w przy-
padku awarii silnika na dużej wysokości istotne jest przede

J F k= ( )x .

J W

W
U

U
W

V

V

norm

U
norm

V
no

=
−









+

+










+

Ω

Ω Ω

Ω
0

2

2

rrm
W

norm

P
norm

W
W

W

W
P

P











+











+

+









2 2


+











+












2 2 2

W
Q

Q
W

R

RQ
norm

R
norm

x x , x
k+
∈ ( )1 min max

.

u u , umin maxk+
∈ ( )1

,

x = x f x , u + uk k k k k kt t+ + ( )1 , .∆ ∆



DOBÓR PARAMETRÓW FUNKCJI CELU W STEROWANIU ... 69

wszystkim zapobieżenie hamowaniu wirnika. Inaczej jest w
fazie przyziemienia, gdy należy rozproszyć zgromadzoną w
wirniku energię, a więc wyhamować jego prędkość
obrotowej. Stąd też przyjęto, że powyżej pewnej wysokości,
nazwanej wysokością decyzyjną hdec współczynniki wago-
we funkcji celu oraz ograniczenia zmiennych stanu nie
zmieniają się. Po przekroczeniu hdec następuje stopniowa
zmiana współczynników wagowych (paraboliczna) oraz
ograniczeń w taki sposób, aby w momencie przyziemienia
osiągnąć żądane wartości (rys. 2).

Rys. 2. Przebieg wartości przykładowego współczynnika wago-
wego

W przeprowadzonych symulacjach założono, że
włączenie algorytmu sterowania optymalnego następuje po
czasie tr = 0,5 s od chwili wystąpienia awarii. Czas ten
odpowiada czasowi reakcji pilota. W czasie 0 < t < tr zmien-
ne sterujące nie zmieniają się.

WYNIKI SYMULACJI

Opracowaną metodę sterowania zastosowano w opra-
cowanym modelu symulacyjnym śmigłowca jednowirniko-
wego PZL Świdnik Mi-2Plus o masie startowej 3550kg.

W pierwszej fazie badań model symulacyjny śmigłowca
Mi-2Plus został zweryfikowany przez porównanie wyni-
kami prób w locie.

Następnie przeprowadzono obliczenia na podstawie któ-
rych dokonano doboru współczynników wagowych poszcze-
gólnych elementów funkcji celu (4).

Poniżej omówiono wyniki obliczeń wybranych współ-
czynników wagowych występujących w funkcji celu.

Badano sterowanie śmigłowcem po awarii zespołu napę-
dowego występującej na różnych wysokościach w zawisie
oraz w locie poziomym z prędkościami poziomymi od zera
do 30 m/s.

Wysokość decyzyjna
Po przeprowadzeniu szeregu symulacji lądowań autorota-

cyjnych przyjęto, że wysokość decyzyjna wynosi 12,5 m
(dla awarii powstałych powyżej 16,67 m nad ziemią) i 75%
wysokości początkowej (dla awarii zaistniałych na wysokoś-
ciach mniejszych niż 16,67 m nad ziemią) (rys. 3). W roz-
patrywanych stanach lotu (loty z małymi prędkościami) ta-
kie wartości wysokości decyzyjnej dały najlepsze rezultaty.

Rys. 3. Wykres wysokości decyzyjnej w funkcji wysokości lotu, na
której wystąpiła awaria

Dobór współczynnika wagowego prędkości pionowej w koń-
cowej fazie lotu WW0

Przedstawione wyniki dotyczą symulacji sterowania po
awarii zespołu napędowego w zawisie na wysokości 25 m
nad ziemią.

W tabeli 1 podano wartości współczynników wagowych
przyjmowane do obliczeń. W każdej z prób zmieniano tylko
wybrany współczynnik oznaczony var, badając jego wpływ
na wybrane zmienne stanu w różnych fazach lotu. W przy-
padku autorotacji szczególne znaczenie miały prędkość ką-
towa wirnika oraz prędkości i kąty orientacji podczas przy-
ziemienia.

Tabela 1.

Obliczenia przeprowadzono dla czterech wartości współ-
czynnika WW0: 12,5; 25; 37,5; 50. Wpływ wartości współ-
czynnika na wybrane zmienne stanu zaprezentowano na
rysunkach 4÷6.

Współczynnik Dla h > hdec Dla h = 0
WΩ 15 0
WU 1 10
WV 7,5 7,5
WW 0,5 var
WP 100 150
WQ 75 150
WR 100 250
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Legenda

Rys. 4. Wpływ wartości współczynnika WW0 na wysokość lotu

Rys. 5. Wpływ wartości współczynnika WW0 na prędkość obro-
tową wirnika

Rys. 6. Wpływ wartości współczynnika WW0 na pionową prędkość
lotu

Przedstawione w funkcji czasu zmiany wysokości, pręd-
kości kątowej wirnika oraz prędkości opadania są charakte-
rystyczne dla autorotacji z zawisu. Na rysunku 5 zaobser-
wować można gwałtowny spadek prędkości obrotowej wir-
nika śmigłowca poprzedzający reakcję pilota. Następnie
algorytm sterujący zmniejsza kąt skoku ogólnego, co powo-
duje wejście śmigłowca w opadanie. Zmniejszony kąt skoku
łopat oraz dodatkowy napływ powietrza na wirnik, wynika-
jący z opadania, skutkują rozpędzeniem wirnika. Na przed-
stawionym na rysunku 6 przebiegu pionowej prędkości lotu
bardzo dobrze widoczna jest zmiana funkcji celu sterowania
po przekroczeniu wysokości decyzyjnej 12,5 m. Poniżej tej
wysokości w prezentowanym przykładzie następuje płynny
wzrost współczynnika WW aż do wartości WW0. Na rysunku
6 widać również iż najmniejszą prędkość przyziemienia
otrzymano dla wartości współczynnika WW0 = 37,5.

Dobór współczynnika wagowego prędkości poziomej lotu
w końcowej fazie lotu Wudec

Wyniki tej części badań dotyczą symulacji lądowania
autorotacyjnego z lotu poziomego z prędkością 15m/s na
wysokości 25 m nad ziemią.

Przyjęte wartości współczynników wagowych elemen-
tów funkcji celu podano w tabeli 2.

Tabela 2.

Obliczenia przeprowadzono dla pięciu wartości współ-
czynnika Wudec: 0; 0,25; 0,5; 0,75 i 1,0. Wyniki symulacji
przedstawiono na rysunkach 7÷10.

Współczynnik Powyżej hdec Poniżej hdec

WΩ 15 0
WU var 10
WV 7,5 7,5
WW 0,5 37,5
WP 100 150
WQ 75 150
WR 100 250
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Legenda

Rys. 7. Wpływ wartości współczynnika Wudec na wysokość lotu

Rys. 8. Wpływ wartości współczynnika Wudec na poziomą pręd-
kość lotu

Rys. 9. Wpływ wartości współczynnika Wudec na pionową pręd-
kość lotu

Rys. 10. Wpływ wartości współczynnika Wudec na odległość
punktu lądowania od punktu wystąpienia awarii

W przypadku autorotacji z lotu poziomego, trudniej jest
wskazać wartość współczynnika Wudec dającą najlepsze
rezultaty. Pionowa prędkość przyziemienia dla wszystkich
badanych przypadków właściwie się nie różni. Różne są
natomiast prędkości poziome przyziemienia. Dla Wudec > 0
na pewnej wysokości nad ziemią śmigłowiec przechodzi do
opadania pionowego (a nawet lotu do tyłu), po czym znów
rozpędza się do lotu poziomego z małą prędkością. Wartość
końcowa prędkości poziomej lotu w badanym przypadku
zależy od wysokości, z jakiej wykonywana jest autorotacja.

Dodatkowym kryterium doboru wartości współczynnika
Wudec może być czas trwania manewru lub minimalizacja
odległości punktu wystąpienia awarii i punktu przyzie-
mienia (rys. 10).

Dobór współczynnika wagowego prędkości kątowej pochy-
lania w końcowej fazie lotu WQ0.

Wyniki tej części badań dotyczą symulacji lądowania
autorotacyjnego z zawisu na wysokości 25 m nad ziemią.

Przyjęte wartości współczynników wagowych elemen-
tów funkcji celu podano w tabeli 3.

Tabela 3.

Obliczenia przeprowadzono dla pięciu wartości współ-
czynnika WQ0: 50; 100; 150; 200 i 250. Wyniki symulacji
przedstawiono na rysunkach 11÷12.

Współczynnik Powyżej hdec Poniżej hdec

WΩ 15 0
WU 1 10
WV 7,5 7,5
WW 0,5 37,5
WP 100 150
WQ 75 var
WR 100 250
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Rys. 11. Wpływ wartości współczynnika WQ0 na prędkość po-
chylania

Rys. 12. Wpływ wartości współczynnika WQ0 na kąt pochylenia

Wartość współczynnika WQ0 wpływa na zmiany kąta po-
chylenia śmigłowca w końcowej fazie lotu. Im większa
wartość współczynnika, tym jest mniejsza prędkość pochy-
lania, co wyraźnie jest widoczne na rysunku 11. Zmniejsza
się także kąt pochylenia śmigłowca w momencie przy-
ziemienia (rys. 12)).

PODSUMOWANIE

W trakcie prowadzonych badań lądowania autorota-
cyjnego śmigłowca badano symulacyjnie wpływ wartości
współczynników wagowych występujących w funkcji celu
w metodzie sterowania optymalnego na zachowanie modelu
symulacyjnego w różnych stanach i fazach lotu autorota-
cyjnego. Wykonane obliczenia potwierdzają wrażliwość me-
tod sterowania optymalnego na przyjęte wartości współ-
czynników wagowych. Możliwy jest taki dobór wartości

współczynników wagowych, aby uzyskać pożądane zacho-
wanie śmigłowca w locie.

Kolejnym etapem badań powinno być opracowanie
zautomatyzowanych procedur doboru współczynników
wagowych. Opracowanie takich procedur umożliwi dobór
parametrów funkcji celu sterowania dla różnych typów śmi-
głowców.

Podziękowania

Prezentowane wyniki uzyskane zostały podczas
realizacji grantu promotorskiego Ministerstwa Nauki

i Szkolnictwa Wyższego nr 4 T12D 061 28
„Sterowanie śmigłowcem w fazie lądowania”.
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P. Bibik, J. Narkiewicz

SELECTION OF COST FUNCTION PARAMETERS
IN OPTIMAL CONTROL OF HELICOPTER

AUTOROTATION

Summary
The research concerns helicopter optimal control after

power failures. Methodology for selection weighting factors
in cost function within optimal control method is presented
Several simulation results show the influence of weighting
factors on performance of model of Mi-2Plus helicopter in
autorotation from starting from hover and from level flight.

П. Бибик, Я. Наркевич

ПОДБОР ПАРАМЕТРОВ ФУНКЦИИ
ЦЕЛЯ В ОПТИМАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ

ВЕРТОЛЕТА В АВТОРОТАЦИИ

Резюме
Оговорено метод подбора значений весовых

коэффициентов приписанных к элементам функции
целя используемой в методе оптимального управления
вертолета. Подбор параметров функции целя имеет су-
щественное значение для эффективности разработан-
ного метода управления вертолетом в аварийных си-
туациях, причиной которых является нехватка мощ-
ности.
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NOWE WYZWANIE DLA SILNIKÓW
DIESLA – HELIKOPTER !

dr inż. Zbigniew T. PĄGOWSKI
Instytut Lotnictwa

Maksimum światowego wydobycia ropy naftowej ocenia
się na rok 2020 i nikt nie ma wątpliwości, że tania ropa się
skończyła. Dnia 2 stycznia 2008 roku cena baryłki ropy
przekroczyła 100 USD! W ślad za wzrostem cen ropy wzra-
stają ceny paliw lotniczych. Zmienia się także spojrzenie na
system transportu gwałtownie oddziaływujący na środowi-
sko naturalne. Dynamicznie rozwijające się lotnictwo po-
trzebuje paliw o zmodyfikowanych własnościach i stabilnych
źródłach. Wzrasta zainteresowanie użyciem General Avia-
tion, zainteresowanie paliwami alternatywnymi i nowymi
ekologicznymi i ekonomicznymi sposobami napędu. Na celo-
wniku zastosowania pojawia ponownie w historii lotnictwa
silnik Diesla, który zaczyna być obiektem zainteresowania
w lekkich samolotach i helikopterach. Rożni się on oczy-
wiście znacznie, w wyniku ewolucji jaką przeszedł na prze-
strzeni lat w komunikacji samochodowej i znajduje znowu
pierwsze zastosowanie w konstrukcjach samolotów, heli-
kopterów od konstrukcji bezpilotowych po lekkie śmigłowce.
W artykule omówione zostały silniki aktualnie wkraczające
na ten rynek zastosowań obejmujące konstrukcje zarówno
europejskie jak np. silniki Thielert zbudowane na bazie 4-su-
wowych silników samochodowych Mercedesa, jak i spoza
Europy, jak np. 2-suwowe specjalnie konstruowane jako lot-
nicze silniki Delta Hawk, z którymi autor publikacji zapoz-
nał się w czasie pobytu w firmie Delta Hawk w USA. Przed-
stawione zostaną również idee ewolucyjnego rozwoju
silników typu „emission close to zero” w oparciu o tzw. jed-
nolite paliwo o nowych zmodyfikowanych własnościach
w oparciu tzw. zintegrowany proces termochemiczny oraz
najnowsze rewolucyjne rozwiązania.

LOTNICZE SILNIKA DIESLA W PRZESZŁOŚCI

W książce „Diesel Aviation Engines” wydanej w 1940
roku i pochodzącej ze zbiorów Biblioteki Lotniczej Cze-
sława M. Zbierańskiego, przekazanej do Instytutu Lotnictwa
„na chwałę Tysiąclecia Narodu Polskiego i na pożytek Jego
Wspaniałego Lotnictwa” czytamy, że pierwszym lotniczym
silnikiem Diesla był 4 cylindrowy silnik MO-3 o mocy
180 kM, zbudowany już w 1913 roku przez dr. Junkersa.
W pełni dojrzały konstrukcyjnie silnik Junkersa F03 o mocy
830 KM/1200 1/min zadziwił świat lotniczy w 1926 roku
i właściwie od tej pory zaczęła się interesująca kariera
silników Diesla w lotnictwie. Już wówczas poznano pod-
stawową zaletę silnika Diesla – bardzo niskie zużycie paliwa
o niskiej wybuchowości. Powstawały kolejne konstrukcje
Junkersa znane jako Junkers Jumo 4 (770KM/ 1800 1/min),
Jumo 205 (880 KM/3000 1/min), Jumo 206 (1200 KM0
i 207 (1000 km/3000 i/min) Wszystkie te silniki były 2-wa-
łowymi silnikami 2-suwowymi z dwoma przeciwbieżnymi
tłokami, o bardzo niskim wskaźniku jednostkowego ciężaru
spadającym z 0.95 do 0.64 kg/KM w wersji doładowanej
turbosprężarką! (Na marginesie: pierwsza turbosprężarkę
opracowano w General Electric Company w 1918 roku). Fir-
ma Junkers rychło znalazła naśladowców w kraju i za gra-
nicą, sprzedawała także licencje (Japonia – Mitsubishi). Jun-
kers także opublikował w roku 1939 normę dla lotniczego
paliwa Diesla i odpowiedniego oleju smarnego. (Miało ono
temp. blokady filtra -20 C, dla informacji w USA paliwo
TEXACO-29 C.) W Niemczech budowały także silniki lot-
nicze Diesla firmy BMW i słynny Mercedes, którego silniki
znalazły się w sterowcu Graf Zeppelin. Powstawały kon-
strukcje we Francji (Clerget), Anglii (Bristol, Napier), Wło-
szech, Związku Radzieckim, a nawet za naszą połu-dniową
granicą w Czechosłowacji (Zbrojovka – silnik ZOD 260-B).
Silniki Diesla powstały także i w USA (silnik Packard).
Szybko znalazły one zastosowanie w lotnictwie wojskowym
(głownie w Niemczech) i komunikacyjnym.W wymienionej
książce zapowiadano ich powszechne zastosowanie w du-
żych samolotach komunikacyjnych jako kwestię czasu. Sta-
ło się, jak wiemy nieco inaczej, ale znowu silniki Diesla
powracają do łask, tym razem w General Aviation – dla ma-
łych lekkich samolotów i helikopterów. Jest to spowodowa-
ne jak wspomniano ceną paliwa, rezygnacją z toksycznych
benzyn lotniczych (czteroetylek ołowiu), dążeniem do ujed-
nolicenia paliwa lotniczego wymuszanego przez zastosowa-
nia militarne, chociaż wiele lotnisk np. w Chinach, Rosji czy
Afryce nie posiada w ogóle na składzie benzyny lotniczej,
ale i coraz szerszym zastosowaniem nowoczesnych silników
Diesla w transporcie drogowym. Dodatkowe zalety samolo-
tu z silnikiem Diesla to większy zasięg samolotu, jedno
dźwigniowe sterowanie, niższe koszty operacyjne, brak za-
kłóceń elektromagnetycznych, możliwość zastosowania
ekologicznych biopaliw I i II generacji.
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Ceny paliw
Dnia 2 stycznia 2008 roku cena baryłki ropy przekroczyła

zaczarowaną wartość 100 USD i nadal rośnie! W ślad za
wzrostem cen ropy wzrastają ceny paliw lotniczych. Aktu-
alnie w Polsce poziom cen w marcu 2007 podano poniżej.

Rys. 1. Junkers Jumo 205

Tab. 1.

* VAT – w przypadku lotów po Polsce dolicza się 22 % podatek VAT.
** Akcyza dla paliwa JET-A1 wynosi 1,072 PLN (0,83 USD) za 1 litr (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia

2004 r. poz. 2763).
*** Akcyza dla paliwa AVGAS wynosi 1,822 PLN za 1 litr (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. poz.

2763.

Według Jet Fuel Price Monitor organizacji IATA na
dzień 28.02. 2008 zaobserwowano w porównaniu z rokiem
ubiegłym wzrost cen o paliwa JetA1 o 60 % ! Średnia glo-
balna cena paliwa Jet A1 osiągnęła wartość 941,5 USD/tonę

co daje cenę ok. 1,92 zł /litr. Cena oczywiście zależy od lo-
kalizacji i różnice między cena maksymalna i minimalna są
znaczne przeszło 0,5 USD/litr. Ceny benzyny lotniczej na
świecie czyli paliwa Avgas są dwukrotnie niemal większe,
co związane jest ze specyfiką produkcji i mniejszym ogól-
nym udziałem w całkowitej puli paliw lotniczych. W Polsce

cena paliwa JetA1 bez akcyzy i VAT jest oferowana na po-
ziomie 1,1973 USD /l, a paliwa AvGas około 2 USD/litr.
Sytuację aktualna w USA podano w tabeli 2.

Tab. 2.
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Współczesne lotnicze silniki Diesla
Współczesne silniki lotnicze Diesla pojawiły się w kra-

jach o zaawansowanej technice lotniczej takich jak USA,
Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Austria i Japonia w ta-
kich firmach jak Austro Engine GmbH, Continental, Delta-
hawk, Diesel Air Limited, Lycoming (z Detroit Diesel) Hon-
da, SMA, Thielert, Toyota (z Orenda) Wilksch Airmotive,
Zoche, Raptor Turbo Diesel (Vulcan Aircraft Engines),
ECO Motors i zaczynają wchodzić na rynek. Aktualnie prze-
bojowo zajmują już 50% obszaru produkowanych silników
certyfikowane w USA i Europie silniki firmy Thielert, wy-
przedzając takie potęgi jak Continental i Lycoming. Pozo-
stali producenci nie czekają i już kolejne silniki czają się do
skoku. Podstawowe dane techniczne wybranych konstrukcji
przedstawiono w tabeli poniżej.

Teledyne Continental Motors – CSD 283
W celu odrodzenia przemysłu lekkich samolotów w USA

podjęto program NASA-GAP – „The General Aviation Pro-
pulsion Program”, który miał na celu przygotowanie rewo-
lucyjnych środków napędu dla General Aviation. Aby osiąg-
nąć ten ceL NASA wybrała w 1997 roku firmę Teledyne
Continental Motors wraz z partnerami (Cirrus Design, Hart-
zel, Lancair) do opracowania założeń i powstał ekspery-
mentalny silnik Diesla CSD 283. Do prób w locie prze-
znaczono samolot Cessna Skymaster. Prezydent firmy
Continental Rhett Ross zapowiada, że pierwszy z serii jego
silników o mocy 300¸350kM będzie certyfikowany na prze-
łomie 2009/10 roku. Firma prowadzi także współpracę
z firmą Honda i Willkish Automotive.

Najciekawsze z tych silników to silniki:

Lycoming TDI0 360
Konstrukcję zaanonsowano w 1998 roku i zbudowano na

bazie włoskich silników samochodowych VM przy współ-
pracy z firmą Detroit Diesel. Zbudowano trzy prototypowe
silniki, prezentując jeden z nich na Oshkosh 2007. Prace
trwają. W Plane & Pilot Report (April'05), dyrektor firmy
Lycoming Ian Walsh (były pilot helikopterowy) poin-
formował, że będzie budowany 8-cylindrowy silnik 0-720,
ale nie podano o nim więcej szczegółów. Firma Lycoming,
przyznała ostatnio nagrodę w ramach projektu badawczego
„Lindbergh-Lycoming grant” za rozwój systemu bezpo-
średniego wtrysku umożliwiającego zastosowanie wielu
różnych paliw w silnikach Lycominga.

Tab. 3.

Rys. 2. CSD 283
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SMA Engines Inc.
Wywodząca się z byłych specjalistów Renault Sport, li-

cząca obecnie 70 osób firma SMA w Bourges, 220 km na
południe od Paryża rozpoczęła prace w 1996 roku. Po
wchłonięciu przez międzynarodową grupę Safran (Snecma,
CFM etc.) firma zaczyna odnosić sukcesy. Uzyskuje
pierwszy certfikat na silnik w 2002 roku i STC EASA na
samolot Cessna 182 w 2003 roku. Certyfikację FAA na
model Cessna 182 Q i 182 R otrzymuje w maju 2006 roku.
Wyprodukowano wkrótce kilkadziesiąt silników. Obecnie
buduje się zakład silnikowy w Grand Prairie, w Texasie.

Rys. 3. SMA SR 305

Niedawno sensacją stał się prototyp niemieckiego heli-
koptera MK3 firmy MK-Helicopter http://www.mk-heli-
copter.de/wEnglisch/ z tym silnikiem przedstawiony na ILA
w Berlinie w maju 2006 roku ! Jest to 3-osobowy lekki heli-
kopter oferowany początkowo jako 2-osobowy w klasie eks-
perimental o średnicy wirnika głównego 9.00 m, śmigła ogo-
nowego 1.50 m, obecnie 3-osobowy spełniający ostatnie
przepisy CS-27 (EASA) i FAR 27 włączający „antycrashowe”
fotele i system paliwowy, o masie całkowitej 1182 kg/700 kg,
prędkości maksymalnej 220 km/h, pułapie 4572 m i zasięgu
887 km. Wersja 4- i 5-miejscowa jest planowana obecnie
w wersji benzynowej z silnikami Lycominga.

Rys. 4. MK3 firmy MK-Helicopter

Zoche Aero-Diesels
Firma Zoche z Monachium w Niemczech od kilkunastu

lat prowadzi prace nad dwusuwowymi, chłodzonymi powie-
trzem, doładowanymi mechanicznie i turbosprężarką wraz
z między stopniowym chłodzeniem, gwiazdowymi silnikami
Diesla Zoche ZO-O1A (150 kM), ZO-O2A (300 kM) oraz
ZO-O3A (70 kM). Michael Zoche – właściciel firmy ostatnio
powiedział, że prace zaowocują w ciągu 2 lat otrzymaniem
certyfikatu JAR-E i FAR 33. Silniki będą przystosowane do
paliwa Diesla (paliwo nie certyfikowane w lotnictwie dla
wersji nie certyfikowanych silników) i wszystkich odmian
paliwa Jet, (JetA1, JP4, JP8). Konstrukcja ma zapewniać
niski poziom NOx, CO i zadymienia spalin wskutek odpo-
wiedniej przygotowania procesu przepłukania cylindra i sma-
rowania. Certyfikowane wersje helikopterowe tych silników
z pionowym wałem będą miały jednak obniżone osiągi.
W dyskusjach na forum specjalistów helikopterowych silniki
Zoche wymieniane są w kontekście Robinsona R44 i bezpi-
lotowego helikoptera VIGILANTE

Rys. 5. SAIC (Science Applications International Corporation)
VIGILANTE

Delta Hawk
Prace nad tym ciekawym także dwusuwowym silnikiem

Diesla z klasycznym wtryskiem podjęła 5 osobowa grupa
specjalistów lotniczych i helikopterowych w roku 1996. Rok
później silnik był gotowy do prób. Korzystano na dużą skalę
z nowoczesnych metod projektowania i wykonywania ele-
mentów prototypowych. Silnik może używać paliwa typu
Jet-A, Jet-A1, JP-5, JP-8, Diesel #1, Diesel #2, Biodiesel
100. W roku 2001 miałem okazję zobaczyć ten silnik na sta-
nowiskach badawczych do prób homologacyjnych i długo-
trwałych firmy Delta Hawk, na lotnisku w małym miastecz-
ku Racine położonym tuż za Chicago. Pomyślny pierwszy
lot na samolocie „Velocity” nastąpił w maju 2003 roku. Od
2007 roku rozpoczęto proces certyfikacyjny zgodnie z prze-
pisami FAA. Jak podano obecnie, firma Kurt Manufacturing
Company (Minneapolis, MN) jest producentem albo dostaw-
cą wszystkich głównych części dla silników Delta Hawk.
Silnik ten zastosowano także na bezpilotowym helikopterze
SNARK UAV, wyprodukowanym przez TGR Helicorp Ltd.
w Auckland w Nowej Zelandii, używanym do celów mili-
tarnych i ratowniczych w obszarze Mount Everestu oraz na
bezpilotowym zasobniku typu SnowGoose. Zainteresowana
silnikami była firma Hungarokopter planująca prace przy 5-
-miejscowym helikopterze z 2 silnikami Delta Hawk. Prze-
widywane są silniki Delta Hawko wyższych mocach. Ko-
rzyści z zastosowanego silnika przedstawiono w tabeli po-
niżej.
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Rys. 7. Doug Doers – główny inżynier firmy Delta Hawk w Raci-
ne, USA wraz z autorem publikacji przed silnikiem Delta Hawk
DH200V4 Diesel na stanowisku do prób długotrwałych

Rys. 8. Silnik Delta Hawk

Rys. 6. Helikopter Snark w wersji ratowniczej i militarnej

Tab. 4.
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Rys. 8a. Zasobnik typu SnowGoose

Poniżej znajduje się porównanie silnika Delta Hawk z sil-
nikiem Lycoming.

WILKSCH AIRMOTIVE'S
Zespół konstruktorów z firmy Wilksch Airmotive's opra-

cował koncepcję nowego dwusuwowego lekkiego silnika
Diesla z chłodzeniem cieczą, przeznaczonego dla lekkich sa-
molotów nowej generacji, zabezpieczonych dotychczas 9
patentami. Produkcję uruchomi firma Lister Petter, znany
producent silników Diesla – ocenia się zapotrzebowanie
aktualnie na 5000 sztuk. Pierwszym z silników jest 3-cylin-
drowy WAM 120, przewidziane są wersje z 4- WAM 160
i 5-cylindrowe WAM 200 z cyfrą oznaczającą moc silnika
w KM. Ceny silnika 12000 funtów dla wersji 120 i 16000
dla wersji 160. Pierwsze loty z wersją 3-cylindrową odbyły
się na samolocie Thorp T211, a następnie na kilku innych
samolotach klasy LSA zdobywających rynek USA. Prze-
widuje się zastosowanie silników na helikopterach UAV.
Obecnie ten silnik lata w fińskim wiatrakowcu JK9.

Rys. 9. WAM 120

Rys. 10. Przykładowe konstrukcje, gdzie zastosowano silnik
WAM 120

Thielert Group – CENTURION 2.0 i 4.0
Firma Thielert powstała w 1999 roku i jest certyfikowaną

organizacją projektujacą i produkcyjną , działajacą w miej-
scowości Lichtenstein na terenie Saksonii w Niemczech.
Jest to lotnicza firma „high tech” zatrudniająca 125 pracow-
ników. Silniki firmy Thielert są lotniczą wersją silnika 1.7 l
Mercedesa z systemem common rail i elektronicznie stero-
wanym systemu wtrysku FADEC – Full Authority Digital
Engine Control. Certyfikowane wersje od 2006 przez
EASA, a od 2007 przez FAA są instalowane na samolotach
Cessna 172, Cessna 206, Piper PA28, Robin DR400,
Diamond DA40 TDI, DA42 Twin Star. Obsługę silników
prowadzi 150 punktów. Buduje się fabrykę w USA i Chi-
nach. Wyprodukowano już kilka tysięcy silników obu typów
silników. Nalot przekroczył 500000 godzin. Sukcesem fir-
my był przelot nad Atlantykiem ze Sztokholmu na Hawaje
na samolocie Diamond DA42 Twin Star (59000 km). Zdo-
bywają także rynek bezpilotowych helikopterów (EADS
„Orka”). Aktualnie oferowane są certyfikowane silniki
Centurion 2.0 – 135kM i Centurion 4.0 o mocach 280 HP
i 350 HP w zależności zastosowania. W związku pęknięcia-
mi w układzie wysokiego ciśnienia wymienia się aktualnie
te układy i obowiązuje nowa dyrektywa zdatności AD –
#2008-06-52. dla modelu silnika TAE 125-02-99. Przegląd
główny silnika zalecany przez producenta wynosi 1200 go-
dzin (wprowadzono także ostatnio zalecany przegląd 300 h).
W prasie lotniczej narzekają na wysokie koszty obsługi
i części zamiennych. Z ostatniej chwili – firma ogłosiła nie-
wypłacalność i powołano syndyka, co wprowadza niemałe
zamieszanie na rynku.
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Rys. 11. CENTURION 2.0

Rys. 12. VSR700 Orka

INNOWACYJNE PERSPEKTYWY ROZWOJU
PALIW I SILNIKÓW DIESLA

Groźne zmiany w środowisku naturalnym spowodowane
gwałtownym rozwojem oraz wyczerpywaniem się ropy nafto-
wej i innych bogactw naturalnych wspierane instrumentami
prawnymi wyzwalają różne działania innowacyjne w obsza-
rze paliw, w tym paliw odnawialnych, jak i konstrukcji sil-
nikowych, interesujących z punktu widzenia zastosowań he-
likopterowych. Wspomniane powyżej silniki Thielert czy
Delta Hawk już są przystosowane do biopaliw. W Strategic
Research Agenda zawartej w „Biofuels in the European
Union – A VISION FOR 2030 AND BEYOND” przed-
stawiono interesującą wizję zintegrowanego procesu bio-
chemicznej i termochemicznej produkcji paliw i nowych
silników. O ile obecnie istnieje kilka przewidywanych kom-
binacji silnik-paliwo, o tyle w przyszłości przewiduje się
jedno paliwo i silnik oparty o system spalania tzw. homoge-
niczny łączący w zalety systemu spalania silnika Otto i Die-
sla o niskiej emisji „close to zero”. Intensywne prace ba-
dawcze trwają. Wymienia się tu systemy spalania typu
HCCI – homogenous combustion compression ignitron,
CCS – combined combustion system, CAI – combined auto-
ignition. Poszukiwania idą także w kierunku, w którym sil-
nik tzw. „Flexi Fuel” „rozpoznaje” typ paliwa i elastycznie
się do niego dopasowuje. Paliwa i silniki tego typu w trans-
porcie lądowym już istnieją w rozwiązaniach eksperymen-
talnych, jak i seryjnej produkcji. Powstało kilka nowych
konstrukcji np. silniki Diesla firmy Scania spalające specjal-
ne paliwo zawierające 95% etanolu, cała gama pojazdów
typu „fleki” spalających benzynę i mieszanki aż do za-
wartości 85% etanolu, silniki typu jak niektórzy piszą
„HCCIDiesOtto” opracowują firmy Volkswagen, Toyota,
Ford, Mercedes, GM.

Rys. 13. System spalania HCCI firmy Volkswagen

Rodzą się też nowe rewolucyjne rozwiązania. W najnow-
szym numerze Engine Technology International nr 4/2008
zaanonsowano propozycje nowych silników, które w przy-
szłości wykreują się, być może na silniki do helikopterów:
• Scuderi-Split cycle – firmy ScuderiGroup, wprowadza-

jący użycie jednego cylindra jako źródła sprężonego po-
wietrza do cylindra spalającego paliwo. Uzyskano 30%
zmniejszenie zużycia paliwa i 80% obniżenie NOx.

• Goengine VCR secondo – firmy Gomecsystems, z us-
prawnieniem systemu zmiennego stopnia sprężania VCR
(Variable compression ratio) od 7,5 do 20 z wewnętrznym
systemem recyrkulacji spalin.Uzyskano 40% zmniejszenie
zużycia paliwa i emisji spalin.

• Scalzo Automotive – firmy Flexible Engines Techno-
logies, który odpowiednio reguluje ruch tłok powodując
zatrzymanie go w odpowiednim momencie, redukując
tarcie nawet do 50%.

• BTS Rotary – firmy o tej samej nazwie toroidalny silnik,
którego konstrukcja eliminuje straty i obniża tarcie, umo-
żliwiając regulację stopnia sprężania od 10-18, spadają
straty tarcia i emisja spalin w porównaniu z silnikiem
Diesla o19 %.

• Ventax engine – firmy Ventax Technologies, która przy-
gotowała tak konstrukcję, że w zależności od potrzeb
silnik pracuje według 2 lub 4-suwowego cyklu pracy! Jest
lżejszy, mniejszy i uzyskuje mniejsze zużycie paliwa i
emisję spalin.

• Green revolution engine – firmy Cyclone Technologies,
która opracował wielopaliwowy silnik o zewnętrznym
spalaniu w komorze spalania o specjalnym kształcie,
gdzie czynnikiem pracującym jest zdejonizowana woda,
która rozprężając się napędza odseparowane od komory
spalania tłoki lub turbinę. System wykorzystuje reku-
perację gazów wydechowych w wymienniku ciepła tak,
że temperatura ich nie przekracza 350ºC.

• MCE-5 – firmy MCE-5 Development Company, o inno-
wacyjnym rozwiązaniu zapewniającym i kontrolującym
zmianę stopnia sprężania od 7-20.

• Flexi D – firmy Orbital o system wtrysku bezpośredniego
i specjalnych wtryskiwaczach z elektronicznym stero-
waniem umożliwiających spalanie dowolnego paliwa.

• Green Diesel – firmy Green Diesel Corporation, z syste-
mem specjalnych wtryskiwaczy wykorzystujących ciś-
nienie w cylindrze i zjawiska hydrauliczne, umożliwiają-
cych wtrysk o ciśnieniu 160000 psi (1 psi = 6,8 · 10-2 atm)
co daje około 10900 at (!?) eliminując niekontrolowane
spalanie. Firma informuje o ciągłym doskonaleniu opa-
tentowanego systemu.
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• Subaru Boxer Diesel – pierwszy silnik na świecie Diesel
pracujący w układzie cylindrów typu boxer, nad którym
warto się zatrzymać dłużej. Prace nad silnikiem Subaru
rozpoczęto w 1999 roku, a wprowadzono na rynek euro-
pejski w roku 2007 w samochodzie Legacy, na salonie
Genewa Motor Show oraz Frankfurt International Motor
Show. Firma Subaru ma lotnicze tradycje – jej poprzed-
niczką była założona w 1917 roku firma lotnicza Nakaj-
ima Aircraft. (Silniki Subaru w wersji benzynowej sto-
sowane są na wielu lekkich konstrukcjach samolotów
i helikopterów, jak np. ukraińskim helikopterze Aerokop-
ter AK 1-3 (na zdjęciu)). Ten silnik Diesla momentalnie
zwrócił uwagę specjalistów lotniczych (w tym helikop-
terowych) z uwagi na oryginalną konstrukcję typu boxer,
w wersji turbodoładowanej z turbiną o zmiennej geo-
metrii, niskim zużyciu paliwa, niskim poziomie drgań
(eliminacja 2 harmonicznej) zmodernizowanym syste-
mem wtrysku common rail z wstępnym ciśnieniowaniem
do 180 Mpa i bardzo krótkimi wtryskiwaczami tak, że
wymiary silnika są rewelacyjnie małe.

Rys. 14. Śmigłowiec AK 1-3 firmy Aerokopter

Tab. 5.

PODSUMOWANIE

Z tygodnia na tydzień drożejąca baryłka ropy, koniecz-
ność gwałtownego zmniejszenia zużycia paliwa i toksycz-
ności spalin spowodowała, że silnik Diesla, jako najbardziej
sprawny silnik, dostosowany do dzisiejszych wyzwań, za-
czyna żywiołowo zdobywać rynek samolotów, helikopterów
lekkich i bezpilotowych. Krok za krokiem nadchodzi także
nowa rewolucyjna epoka paliw alternatywnych, z którymi

silnik Diesla radzi sobie doskonale zarówno w czystej posta-
ci, jak i w postaci mieszanek. Według ostatnich prognoz
stanowić będzie, lub już nawet stanowi 50% wyprodukowa-
nych nowych jednostek napędowych dla General Aviation,
którego sensowność istnienia jako lokalnego transportu lot-
niczego (zwłaszcza w tych regionach Europy), gdzie nie ma
szybkich pociągów, drogi są kiepskiej jakości, natomiast
istnieją lokalne lotniska i lądowiska nie jest już kwestio-
nowana. Jest dobrze widziany tak w zastosowaniach cywil-
nych, jak i wojskowych. Z tego też względu przewidując
ponadto gwałtowny rozwój usług komunikacyjnych przez
General Aviation należy być pewnym, że silniki Diesla pod-
jęły wyzwanie i można spodziewać się w niedalekiej przy-
szłości szerokiego ich udziału na rynku helikopterów lek-
kich, a następnie także i przy większych jednostkach, być
może jako rozwiązań sprzężonych z turbinami mocy, dając
bardzo wysokie oszczędności paliwa i niską emisję spalin.
W 7 Programie Ramowym Unii Europejskiej wytypowano
helikopter EC120 jako demonstrator technologii w ramach
inicjatywy Clean Sky – Green Rotorcraft, gdzie zapowiada
się zastosowanie silnika Diesla i poprawę zużycia paliwa
o 30%, CO o 40% i NOx o 53% !
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Z. T. Pągowski

NEW CHALLENGE FOR THE DIESEL ENGINE –
THE HELICOPTER!

Summary
Maximum of world oil extraction is estimated to be in the

year of 2020 and no one can doubt that the cheap oil is over.
On 2 January 2008 the price per barrel of oil exceeded $100!
In the wake of high fuel prices the aviation fuel prices are
rising. Changes will also look at the transport system is
rapidly affecting the environment. Dynamically developing
aviation needs fuel with modified properties and stable

sources. There is an increasing interest in General Aviation
in their use, interest in alternative fuels and new environ-
mental and economic means of propulsion. Targeted appli-
cation appears again in the history of aviation – the diesel
engine, which becomes the object of interest in light
airplanes and helicopters. It obviously differs considerably
as a result of what has evolved over the years in the car and
communication is again the first in the construction of air-
planes, helicopters, from the pilotless designs to design of
the light helicopters. The engines currently being discussed
in this paper and entering into aircraft market applications,
including both: the European structures such as the Thielert
engines built on an automotive engine four stroke Mercedes,
as well as outside Europe, such as two-stroke, specially
designed as an aircraft Delta Hawk engine, with which the
author met during stay at Delta Hawk firm in the US. Pre-
sented will be also the ideas about evolutionary development
engines such as "emission close to the zero" on the basis of
the so-called the new, uniform modified fuel properties on
the basis of so-called integrated termochemical process and
the latest revolutionary solutions.

З. Т. Понговски

НОВЫЙ ВЫЗОВ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ – ВЕРТОЛЁТ !

Резюме
Максимум мировой добычи нефти выпадет пред-

положительно в 2020 году и никто не сомневается, что
дешевая нефть закончилась. 2 января 2008 года цена за
баррель нефти превысила 100 долларов США! Вслед за
ростом цен нефти, растут цены авиационных топлив.
Меняется также взгляд на транспортную систему, кото-
рая очень сильно влияет на окружающую среду. Дина-
мично развивающаяся авиация нуждается в модифи-
цированном топливе и стабильных его источниках.
Растёт заинтересованность принципом General Aviation,
альтернативными топливами и новыми экологическими
и экономичными двигателями. Второй раз в истории
авиации в центре заинтересованности появляется ди-
зельный двигатель, который начинает привлекать инте-
рес в ка4естве двигателя для лёгких самолётов и вер-
толётов. Несомненно, он сильно отличается, вследствие
модификаций, которые он прошел в течение многих лет
в автомобильном транспорте, и снова находит приме-
нение в конструкциях самолётов и вертолётов, а также
в конструкциях беспилотных. В статье показаны дизель-
ные двигатели, появляющиеся теперь на рынке включая
как европейские: двигатель Thielert построенный на базе
автомобильного двигателя марки Mercedes , так и
конструкции других стран: двухтактные двигатели Delta
Hawk сконструированные для авиационного примене-
ния, с которыми автор ознакомился во время пребы-
вания в фирме Delta Hawk в США. Представлены будут
также эволюционные идеи развития двигателя типа
„emission close to zero” на базе т.н. однородного топлива
с новыми модифицированными свойствами и комплек-
сного термодинамического процесса.
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WYKRYWANIE, LOKALIZACJA
I IDENTYFIKACJA USZKODZEŃ
W WYSOKOWYTRZYMAŁYCH
KONSTRUKCJACH KOMPOZYTOWYCH

Analiza istniejących metod wykrywania,
lokalizacji oraz identyfikacji uszkodzeń
w wysokowytrzymałych konstrukcjach
kompozytowych

mgr inż. Katarzyna NOWOSIELSKA
mgr inż. Piotr KOWALCZYK
Instutut Lotnictwa

W pracy krótko przedstawiono kilka głównych aspektów
związanych z monitorowaniem stanu konstrukcji (Structural
Health Monitoring). W przeciwieństwie do tradycyjnej dia-
gnostyki opartej na badaniach nieniszczących, w tym przy-
padku ocena stanu konstrukcji jest prowadzona na bieżąco
podczas użytkowania struktury. Praca obejmuje opis włas-
ności mechanicznych kompozytów oraz najprostsze teorie
wytężenia i zniszczenia. Przedstawione zostały podstawowe
technologie monitorowania stanu obciążenia konstrukcji
oparte na czujnikach światłowodowych oraz technologie
wykrywania uszkodzeń oparte na głównie na emisji ultra-
dźwiękowej. W aspekcie analizy sygnałów pomiarowych opi-
sano analizę falkową oraz sieci neuronowe. Opisy tech-
nologii zostały uzupełnione o przykłady zastosowań.

1. WSTĘP

Dążenie do spełnienia wymagań takich, jak: zmniejszenie
kosztów użytkowania, skrócenie czasów przeglądów i ob-
sługi naziemnej, podniesienie osiągów, wydłużenie czasu
zdatności do lotu i zwiększenie bezpieczeństwa, które obec-
nie stawiane są konstrukcjom lotniczym, prowadzi do ko-
nieczności uwzględnienia sposobu eksploatacji statku po-
wietrznego już na etapie jego projektowania. Konstrukcja
musi być opracowana z uwzględnieniem sposobu prowa-
dzenia prac obsługowych i badań jej stanu, co wiąże się
z dostępnością określonych miejsc lub zamontowaniem na
stałe odpowiednich czujników.

W przemyśle lotniczym, ze względu na korzystną relację
właściwości mechanicznych i wagi, budzą zainteresowanie
materiały kompozytowe. Ważne jest poznanie ich właści-
wości wytrzymałościowych oraz mechaniki zniszczenia.
Istotne staje się określenie miejsca, rodzaju i wielkości
uszkodzenia.

W wykrywaniu i lokalizacji uszkodzeń znaczącą rolę
pełnią badania nieniszczące, obecnie głównie oparte na
metodach optycznych, ultradźwiękowych, radiograficznych,
magnetycznych czy prądów wirowych. Metody te mogą być
stosowane na ograniczonym, wcześniej wyznaczonym ob-
szarze, w czasie wykonywania przeglądów okresowych.

Dalszy rozwój badań nieniszczących prowadzi do opra-
cowania systemu monitorowania stanu konstrukcji (ang.
Structural health monitoring (SHM)), który skupia się na
prowadzeniu badań nieniszczących w sposób ciągły w trak-
cie pracy obiektu, co pozwala na ocenę obciążeń, szybkie
wykrywanie zmian i uszkodzeń w badanej strukturze, a na-
stępnie na obserwację ich rozwoju i ocenę zagrożeń z nimi
związanych. W skład takiego systemu wchodzą:
– zespół czujników zamontowanych stale na obiekcie,
– system obróbki danych pomiarowych,
– system rozpoznawania uszkodzeń oraz prognozowania

dalszego czasu pracy diagnozowanej konstrukcji.

Przy badaniu stanu obiektu sprawdzają się metody ba-
dania odkształceń oparte na czujnikach światłowodowych
oraz metody wykrywania uszkodzeń oparte na emisji aku-
stycznej. Na uwagę zasługują zwłaszcza fale ultradźwięk-
owe i fale Lamba, które umożliwiają badanie stosunkowo
dużych przestrzeni przy użyciu niewielkiej liczby czujników
pomiarowych. Przy obróbce danych pomiarowych korzysta
się z analizy falkowej. W przeciwieństwie do analizy Fou-
riera, analiza falkowa pozwala na zlokalizowanie składo-
wych sygnału w czasie, dzięki czemu istnieje możliwość
określenia chwili wystąpienia uszkodzenia oraz jego loka-
lizacji przestrzennej. Odpowiednio przygotowane dane po-
miarowe są następnie analizowane pod kątem wystąpienia
anomalii mogących wskazywać na powstanie nieciągłości
struktury. Może się to odbywać również przez porównanie
z wzorcami różnych typów uszkodzeń. Na tym etapie spraw-
dzają się sztuczne sieci neuronowe. Badanie stanu kon-
strukcji w sposób ciągły umożliwia obserwację rozwoju
uszkodzenia, na podstawie której prognozuje się pozostały
czas bezpiecznej eksploatacji obiektu.
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2. MATERIAŁY KOMPOZYTOWE

Podczas projektowania konstrukcji lotniczych wiele
uwagi skupia się na zmniejszeniu masy konstrukcji. Ważne
jest, aby elementy były jak najlżejsze przy zachowaniu
wytrzymałości. Dlatego też zainteresowanie konstruktorów
budzą materiały kompozytowe. Kompozyty mają mniejszą
masę od tradycyjnie stosowanych materiałów, polimerowe
wykazują odporność na korozję, dobrą izolacyjność elek-
tryczną czy zdolność tłumienia drgań. Jednak ich użycie
niesie ze sobą szereg innych problemów. Wiążą się one
z kosztami wytwarzania elementów kompozytowych, jak
również z opracowaniem technologii gwarantującej powta-
rzalność produkcji. Znacznie utrudnia to certyfikację. Poza
tym materiały kompozytowe wciąż są mniej wytrzymałe od
tradycyjnych, a ich wytrzymałość dodatkowo spada ze
wzrostem temperatury.

Zastosowanie w lotnictwie mają przede wszystkim kom-
pozyty polimerowe zbrojone włóknami. Włókna odpowia-
dają za przenoszenie obciążeń. Ułożone są w taki sposób,
aby kompozyt przenosił obciążenia w wybranym kierunku.
Osnowa natomiast, której wytrzymałość jest dużo mniejsza,
umożliwia przenoszenie obciążeń między włóknami, roz-
dziela włókna, nadaje kształt i zapewnia twardość kom-
pozytu oraz stanowi ochronę włókien przed działaniem śro-
dowiska zewnętrznego. Istnieje też możliwość zbrojenia
kompozytu cząstkami. W takim przypadku mechanizm
zbrojenia, w zależności od średnicy cząstek, polega na
hamowaniu ruchu dyslokacji lub ograniczeniu zdolności
spoiwa do odkształcania się. Celem tworzenia kompozytów
jest uzyskanie wynikowych właściwości materiału innych
niż by to wynikało z sumy właściwości poszczególnych
składników. Jest to spowodowane dodatkowym oddzia-
ływaniem między zbrojeniem i osnową.

Jako zbrojenie najczęściej stosowane są włókna szklane,
węglowe, boru lub aramidowe (kevlar). W procesie wytwa-
rzania produkowane są włókna pokryte odpowiednimi
warstwami zabezpieczającymi, ułatwiającymi dalsze prze-
twarzanie, o średnicy od kilku do kilkuset mikrometrów.
Następnie są one łączone w wiązki, a dalej w pasma rovingu
(włókno ciągłe, nieskręcone, nawijane pasmem na szpule).
Z rovingu wytwarza się również tkaniny, w których włókna
ułożone są do siebie prostopadle. W zależności od rodzaju
splotu tkaniny uzyskiwana jest różna podatność na układanie
na powierzchniach nierozwijalnych. Do określenia masy
zbrojenia w przypadku rovingu stosowana jest jednostka tex,
określająca masę 1000 m włókien (w gramach). Analo-
gicznym pojęciem dla tkanin jest gramatura, która wyraża
masę 1 m2 tkaniny (w gramach).

Osnową jest najczęściej materiał polimerowy, cera-
miczny lub metal. Od właściwości osnowy zależy w dużej
mierze wytrzymałość kompozytu na ściskanie i rozciąganie
w kierunku poprzecznym do kierunku włókien. Warunkiem
uzyskania oczekiwanych właściwości kompozytu jest dobre
połączenie ze sobą osnowy i zbrojenia. Funkcję osnowy w
kompozytach polimerowych pełnią żywice syntetyczne.
W polu sił mechanicznych mają one właściwości lepko-
sprężyste, z których dla własności kompozytu ważna jest
szczególnie zdolność tłumienia drgań. Żywice posiadają
również zdolności elektroizolacyjne oraz, w zależności od
gatunku, są odporne na działanie czynników chemicznych.
Dzieli się je na chemoutwardzalne (żywica utwardza się pod

działaniem utwardzacza lub innego inicjatora i katalizatora
reakcji) lub termoutwardzalne. Żywica i utwardzacz mie-
szane są w stosunku stechiometrycznym, z chwilą wymie-
szania rozpoczyna się proces reakcji. Na początku lepkość
żywicy rośnie (rozrost i rozgałęzianie makrocząsteczek) aż
do osiągnięcia tzw. punktu żelu. Czas ten nazywany jest cza-
sem technologicznym, muszą w nim być wykonane operacje
sycenia i układania włókien. Potem następuje sieciowanie
przestrzenne w strukturze tworzywa. Jest to reakcja egzo-
termiczna. Długość czasu technologicznego i utwardzania
może być w pewnym stopniu regulowana za pomocą tem-
peratury [3].

2.1. Właściwości kompozytów

W przypadku materiałów kompozytowych możliwe jest
kształtowanie ich własności w trakcie projektowania i wy-
twarzania. Zasadniczym celem wprowadzania zbrojenia jest
podwyższenie wskaźników wytrzymałościowych kompo-
zytu. Włókna i tkaniny wykazują właściwości kierunkowe.
Kompozyty zbrojone włóknem ciągłym największą wy-
trzymałość wykazują w przypadku rozciągania wzdłuż osi
włókien. Gdy kierunek działania naprężeń odchyla się od
kierunku włókien wytrzymałość kompozytu maleje (wskaź-
niki Rm i E), pojawiają się składowe normalne do osi
włókien i rośnie udział osnowy w przenoszeniu obciążeń.
Rośnie jednak wytrzymałość na ścinanie, optymalnym
kątem jest kąt 45°, ale wartość wskaźników Rt i G jest
znacznie niższa niż Rm i E.

Rys. 2.1. Ułożenie warstw tkanin w powłoce skrzydła [1]

Właściwe ułożenie kolejnych warstw zbrojenia (pod
kątami 0°, ±45° i 90°) daje możliwość wpływania na kie-
runkowe właściwości kompozytu i zapewnia właściwości
zbliżone do materiału izotropowego. Najlepsze rezultaty
wytrzymałościowe daje użycie rovingu, tkaniny mogą wpro-
wadzać włókna w stanie pofalowanym ze względu na krzy-
żowanie się osnowy z wątkiem [3].
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Wielkością charakterystyczną dla kompozytów zbrojo-
nych włóknami jest stopień zbrojenia, wyrażający stosunek
masy włókien do masy całego kompozytu (wagowy Vm) lub
objętość włókien w objętości kompozytu (objętościowy
Vob). W zależności od stopnia zbrojenia będą zmieniały się
właściwości kompozytu. Na rysunku przedstawiona jest teo-
retyczna (linia prosta) oraz rzeczywista zależność między
stopniem zbrojenia a wytrzymałością Rm. Mniejsza wytrzy-
małość wynika z niepełnego obciążenia wszystkich włókien
(pofalowanie, pokruszenie części włókien) oraz z niedo-
kładnego połączenia zbrojenia z osnową przy wyższych
stopniach zbrojenia. Optimum przypada na około 65% [3].

Ważnym czynnikiem wpływającym na wytrzymałość
kompozytów jest temperatura. Wiąże się to z właściwoś-
ciami osnowy. Wzrost temperatury powoduje pogorszenie
cech wytrzymałościowych i sprężystych [3].

Rys. 2.3. Wpływ temperatury na wytrmałość kompozytu

Aby modelować i prognozować właściwości kompo-
zytów potrzebne jest zbudowanie jego modelu matema-
tycznego. Większość kompozytów modelowanych jest jako
kompozyty warstwowe o ortotropowych warstwach elemen-
tarnych. Właściwości warstw badane są doświadczalnie lub
na drodze obliczeń analitycznych.

W kompozytach zbrojonych włóknem ciągłym przyjmuje
się, że włókna są jednorodne, liniowo sprężyste, izotropowe,
rozmieszczone równomiernie, idealnie równoległe i jedna-
kowej długości. Osnowa jest jednorodna, liniowo sprężysta
i izotropowa. Komponenty są ze sobą połączone idealnie,
kompozyt nie posiada wad strukturalnych.

Właściwości kompozytu charakteryzowane są przez
następujące stałe:
E1, E2 – moduły sprężystości podłużnej Younga (w kie-

runku włókien oraz w kierunku poprzecznym),
ν12 – współczynnik Poissona,
G12 – moduł sprężystości postaciowej Kirchhoffa
Rmk – wytrzymałość doraźna kompozytu (indeksy: w –

włókna, o – osnowa, k – kompozyt).
Rtk – wytrzymałość na ścinanie.

Do ich określenia korzysta się z modelu pojedynczej
warstwy przedstawionego na rysunku 2.4. Modelowy ele-
ment objętości posiada grubość danej warstwy. Do analiz
używany jest uproszczony model dwuwymiarowy. Kolejne
przypadki obciążeń dla wyznaczenia stałych materiałowych
kompozytu zostały zestawione na rysunku 2.5.

Rys. 2.2. Wpływ orientacji włókien i stopnia zbrojenia na wytrzymałość kompozytu
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Rys. 2.4. Model kompozytu włóknistego [1]

Rys. 2.5. Modele obciążeń dla wyznaczenia stałych materiałowych [1]
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Aby wyznaczyć moduł sprężystości Younga w kierunku
włókien, modelowy element kompozytu poddany jest dzia-
łaniu naprężeń rozciągających działających wzdłuż włókien.
Włókna i osnowa odkształcają się jednakowo. Naprężenia
przenoszone przez włókna, osnowę i kompozyt wyrażają się
jako [1]:

Włókna i osnowa pracują równolegle, więc jeśli A jest
przekrojem kompozytu, włókien i osnowy, a Vob jest stop-
niem zbrojenia kompozytu, zachodzić będą zależności:

Po podzieleniu stronami przez ε1 otrzymywany wzór na
moduł Younga kompozytu w kierunku włókien [1]:

Odpowiada on prawu mieszanin, gdzie właściwość wy-
nikowa jest sumą właściwości poszczególnych kompo-
nentów pomnożonych przez odpowiednie wagi uwzględ-
niające udział składników w mieszaninie.

Doświadczalne sprawdzenie otrzymanej zależności zo-
stało przedstawione na rysunku 2.6.

Rys. 2.6. Zależność modułu Younga od stopnia zbrojenia dla
dwóch kompozytów zbrojonych włóknem szklanym [1]

W przypadku modułu Younga w kierunku poprzecznym
do kierunku włókien obciążenie σ2 przykładane jest po-
przecznie do kierunku ułożenia włókien (rys. 2.4b). Zakłada
się, że naprężenia w komponentach są równe. Wynikowe
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odkształcenie kompozytu jest sumą odkształceń poszcze-
gólnych składników [1].

gdzie Ew’ jest modułem Younga włókien w kierunku po-
przecznym.
Korzystając z prawa Hooke’a otrzymuje się [1]:

Przykładową zależność między stopniem zbrojenia a mo-
dułem Younga w kierunku poprzecznym do kierunku uło-
żenia włókien przedstawia rysunek 2.7.

Rys. 2.7. Moduł Younga w kierunku poprzecznym dla dwóch
kompozytów zbrojonych włóknem szklanym [1]

Moduł Younga włókien jest wiele większy od modułu
Younga osnowy. Dlatego w praktyce, biorąc pod uwagę
właściwości włókien i osnowy, można stwierdzić, że de-
cydujący wpływ na moduł Younga przy rozciąganiu zgod-
nym z kierunkiem ułożenia włókien mają włókna, natomiast
gdy obciążenie przyłożone jest poprzecznie do kierunku
włókien, o właściwościach sprężystych kompozytu decyduje
osnowa. [1]

Współczynnik Poissona określa wpływ odkształcenia
kompozytu w kierunku włókien na odkształcenie w kie-
runku poprzecznym:

Jego wartość dla kompozytu włóknistego wynika z prawa
mieszanin [3]:
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Moduł sprężystości postaciowej kompozytu G12 opisy-
wany będzie związkiem zależnym od przyjętych założeń.
Przy założeniu równości odkształceń jest równy:

Jeśli natomiast przyjęta zostanie równość naprężeń, mo-
duł Kirchhoffa wyrazi się wzorem:

Rzeczywisty moduł zawierać się będzie w przedziale
[3]. Wartość Go jest dużo mniejsza od

wartości Gw, dlatego też decydujący wpływ na moduł sprę-
żystości postaciowej całego kompozytu o stopniu zbrojenia
około 50÷60% będą mieć właściwości osnowy.

2.2. Analiza strukturalna materiałów kompozytowych

Jedną z często spotykanych form materiału kompozy-
towego jest płyta wzmacniana włóknami. Płytę taką można
traktować jako ośrodek ortotropowy, czyli materiał anizo-
tropowy mający wyróżnione dwa prostopadłe względem
siebie kierunki związane z orientacją jego właściwości me-
chanicznych. Występujące w materiale odkształcenia i na-
prężenia dla przypadku płaskiego stanu naprężenia przed-
stawiono na rysunku 2.8.
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Dla jednokierunkowego ułożenia włókien, np. jak na
rysunku 2.8, moduł Younga E1 jest dużo wyższy niż E2 lub
G12. Natomiast dla dwukierunkowego ułożenia włókien
E1 = E2 i są one dużo większe niż G12.

W praktyce częściej stosuje się odwrócone równanie
w postaci [1]:

gdzie Qij(0) oznacza zredukowane współczynniki sztyw-
ności dane zależnościami:

Dla kompozytu, w którym kierunki anizotropii 1 oraz 2
nie pokrywają się z kierunkami analizy x oraz y, stosuje się
równania transformujące odpowiednie składowe stanu na-
prężenia i odkształcenia. Na rysunku 2.9 przedstawiono pły-
tę kompozytową, w której włókna zbrojące są umieszczone
pod kątem θ do osi x.
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Rys. 2.8. Płaski stan naprężenia płyty kompozytowej zbrojonej włóknem

Związek naprężeń i odkształceń w płaskim stanie naprężenia
ma postać [1]:

gdzie:
E1, E2 – moduły Younga w kierunkach 1 i 2,
ν12, ν21 – współczynniki Poissona,
G12 – moduł odkształcenia postaciowego.
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Rys. 2.9. Płyta z włóknami umieszczonymi pod kątem θ do osi x

Transformację składowych stanu naprężenia i odkształ-
cenia z układu 1, 2 do układu x, y opisują równania [1]:
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gdzie s oznacza sinθ, c oznacza cosθ.

Korzystając ze stałych materiałowych dla kierunków 1, 2
można wyznaczyć stałe dla kierunków x, y przy danym
kącie, np. moduł Younga w kierunku x można opisać równa-
niem [1]:

2.3. Wytrzymałość kompozytów

W najprostszym przypadku przy analizie wytrzymałości
kompozytów zakłada się, że kompozyt jest wzmocniony
długimi włóknami o jednakowej wytrzymałości, ułożonymi
w jednym kierunku oraz połączonymi doskonale z osnową.
Ponadto zakładamy, że włókna i osnowa są materiałami
idealnie sprężystymi.

Przy założeniu, że odkształcenia maksymalne osnowy
i włókna są sobie równe (εomax = εwmax) wytrzymałość
kompozytu można określić z prawa mieszanin[1], [2]:

gdzie:
Rmk, Rmw, Rmo – doraźna wytrzymałość odpowied-

nio: kompozytu, włókna i osno-
wy,

Vw – udział objętościowy włókna
w kompozycie.

W przypadku rozciągania kompozytu, w którym mak-
symalne odkształcenie osnowy jest większe niż włókna
(εomax > εwmax), pękanie włókien zaczyna się przy εwmax,
gdy w osnowie działa naprężenie (σ0)εw. Wytrzymałość
takiego kompozytu wyrazi się równaniem [1], [2]:

przy czym (σ0)εw < Rmo. Powyższe równanie ma zasto-
sowanie, gdy ilość włókien ma znaczenie przy przenoszeniu
obciążeń przez kompozyt.

Dla kompozytów o małej ilości włókien, kiedy to zer-
wanie włókna powoduje przejmowanie całości obciążeń
przez osnowę, obowiązuje zależność:
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Rys. 2.10. Minimalna i krytyczna zawartość włókien

Poniżej pewnego granicznego udziału objętościowego
włókna, kompozyt przejawia mniejszą wytrzymałość niż
niewzmocniona osnowa. Ten krytyczny udział objętościowy
włókna można określić równaniem [2]:

W przypadku kompozytów, które ulegają zniszczeniu
przy naprężeniach mniejszych niż wytrzymałość włókien,
pęknięciu ulega najpierw krucha osnowa. Wytrzymałość
kompozytu opisuje zależność [2]:

gdzie (σ w)εo oznacza naprężenie przy którym występuje
pęknięcie włókna.

2.4. Mechanika pękania ciał anizotropowych

Opór jaki stawia materiał przeciwko propagacji pęknięcia
nazywany jest energią powierzchniową zniszczenia γ . Jest
ona zdefiniowana jako minimalna energia potrzebna do
wytworzenia otwartej powierzchni o jednostkowej wartości
(np. pęknięcia) wyrażana często w kJ/m2. Klasyczny wzór
Griffitha, określający naprężenie, które rozpoczyna spon-
taniczną propagację szczelin, ma postać [3]:

gdzie:
E – moduł Younga,
2a – długość szczeliny (rys. 2.11).

Rys. 2.11. Pęknięcie materiału
w jednoosiowym stanie obciążenia
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Przy rozważaniu kompozytu obciążonego w kierunku
zgodnym z kierunkiem zbrojenia zakłada się, że kierunek
propagacji pęknięcia będzie normalny do kierunku ułożenia
włókien. Dla ciała, dla którego daje się wyróżnić obciążenia
proste typu I, II i III, pracę rozwarcia szczeliny oblicza się za
pomocą zasady superpozycji:

Do obliczenia pracy pękania niezbędna jest znajomość
współczynników intensywności naprężeń KI, KII oraz KIII,
które dla ciała ortotropowego są takie same jak dla ciała izo-
tropowego.

W przypadku analizy zniszczenia materiałów kompo-
zytowych często zakłada się, że kierunek propagacji szcze-
liny jest prostopadły do kierunku ułożenia włókien, a za naj-
istotniejsze obciążenie przy propagacji szczeliny uznaje się
obciążenie typu pierwszego (rys. 2.12a). Praca rozwarcia
szczeliny dla obciążenia typu pierwszego wyniesie:

gdzie współczynniki aij wyrażone w stałych materiałowych
wynoszą:

Rys. 2.13. Zachowanie się kompozytu z kruchym włóknem i
kruchą osnową podczas pękania

Opis mechaniki pękania kompozytów z długim włóknem
zaproponował m.in. Piggot. Zaobserwował on, że w przy-
padku kompozytów z kruchą osnową, szczelina początkowo
rozwiera się nie powodując zerwania włókna. Rozwieranie
się szczeliny powoduje obciążanie włókien, które pękną,
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jeśli ich odkształcenie osiągnie wartość graniczą. Piggot
zaproponował równanie pozwalające obliczyć współczynnik
intensywności naprężeń [2]:

,

gdzie:
Ek – moduł sprężystości kompozytu,
νk – współczynnik Poissona kompozytu,

γ o – energia powierzchniowa osnowy,
Vw = (nπd2)/4 – zawartość włókien w kompozycie,
n – liczba włókien w jednostce przekroju po-

przecznego,
d – średnica włókien,
RTo – doraźna wytrzymałość na ścinanie granicy

włókno-osnowa,
Ew – moduł sprężystości włókna,
Rmw – doraźna wytrzymałość włókna.

Równanie to pozwala na obliczenie współczynnika inten-
sywności naprężeń za pomocą podstawowych parametrów
kompozytu włóknistego. Jest ono szczególnie przydatne
przy projektowaniu kompozytu z kruchą osnową i kruchym
włóknem.

Rys. 2.14. Pękanie kompozytu z kruchym włóknem i plastyczną
osnową

Model pękania kompozytu z kruchym włóknem i pla-
styczną osnową zaproponował Tetelman. Koncentracja
naprężeń w pobliżu czoła szczeliny powoduje powstanie
w osnowie obszarów odkształconych plastycznie. W hipote-
zie przyjmuje się, że obszary odkształcone plastycznie są
proporcjonalne do x2. Udział tych obszarów w jednostce
powierzchni wynosi [2]:

gdzie: Vw =d/(x+d).
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Rys. 2.12. Pęknięcia wywołane obciążeniem prostym a) typu pierwszego, b) typu drugiego, c) typu trzeciego [4]
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Względną pracę złomu przy odkształceniu włókien o εw
można wyrazić równaniem [2]:

Krytyczną siłę rozwarcia szczeliny oblicza się z równania
[2]:

gdzie: εo – równomierne odkształcenie osnowy.
Z równania wynika, że siła rozwarcia szczeliny jest

liniową funkcją średnicy włókna.

2.5. Wytężenie materiałów anizotropowych

2.5.1. Hipotezy naprężeniowe

Hipotezy bazujące na składowych stanu naprężenia moż-
na podzielić na dwie główne grupy: hipotezy naprężeń mak-
symalnych oraz hipotezy kwadratów naprężeń. Teoria na-
prężeń maksymalnych odnosi dane maksymalne naprężenia,
które istnieją w materiale, do danych wartości wytrzyma-
łości materiału. Na tej podstawie można zapisać, że dana
warstwa kompozytu nie ulegnie zniszczeniu jeżeli [1]:

gdzie:
XT, XC – wytrzymałości na rozciąganie i ściskanie

w kierunku 1,
YT, YC – wytrzymałości na rozciąganie i ściskanie

w kierunku 2,
S12 – wytrzymałość na ścinanie.

Hipotezy kwadratów naprężeń uwzględniają efekty dwu-
osiowego (lub wieloosiowego) obciążenia. Jedną z najczęś-
ciej używanych jest hipoteza Tsai-Hilla [1]:

Jeżeli σ1 > 0, to X = XT, w innym przypadku X = XC.
Jeżeli σ2 > 0, to Y = YT, w innym przypadku Y = YC. Ta
hipoteza zniszczenia jest uogólnieniem hipotezy upla-
stycznienia Hubera-Misesa.

Kryterium Tsai-Wu jest niezmiennicze przy transformacji
między układami współrzędnych oraz uwzględnia różnicę
między wytrzymałością na rozciąganie i ściskanie. Kryter-
ium to określone jest zależnością [1]:

Współczynniki Tsai-Wu określone są związkami:
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Współczynnik F12 wymaga testu obciążeniem dwuosio-
wym. Zakładając, że σbiax jest równe naprężeniom osiowym
(σ1 = σ2) przy zniszczeniu, to:

W innym przypadku:

gdzie: -1 ≤ f 1 ≤ 1.

Rys. 2.15. Kontury powierzchni wytężenia dla trzech hipotez

2.5.2. Hipotezy odkształceniowe

Najprostszą hipotezą jest hipoteza maksymalnych
odkształceń. Jest to relacja odkształcenia materiału do
odkształceń granicznych w danym kierunku. Zniszczenie
materiału zachodzi gdy:

Indeksy T oraz C oznaczają odkształcenie związane od-
powiednio z rozciąganiem i ściskaniem, γ 12 oznacza kry-
tyczne odkształcenie postaciowe. Kontur powierzchni wytę-
żenia dla kryterium odkształceń przedstawiono na rysunku
2.16a.
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Przy transformacji kryterium na osie naprężeń, konieczne
jest uwzględnienie współczynnika Poissona. Jeśli ma on
niezerową wartość, to istnieje wzajemny wpływ odkształceń
w osi 1 na odkształcenia w osi 2. Po transformacji w osie na-
prężeń otrzymujemy zmieniony kontur powierzchni wytęże-
nia (rys. 2.16b).

3. METODY WYKRYWANIA USZKODZEŃ

Monitorowanie stanu konstrukcji (structural health
monitoring, SHM) jest techniką badania nieniszczącego,
prowadzonego na bieżąco podczas pracy oraz użytkowania
konstrukcji. W przeciwieństwie do innych rodzajów badań
nieniszczących wykonywanych przez obsługę naziemną,
system SHM jest integralną częścią konstrukcji wpływającą
na jej ciężar oraz rozkład masy. Wpływ danego rozwiązania
na właściwości całego urządzenia musi więc być brany pod
uwagę przy projektowaniu tego typu rozwiązań. Różne tech-
niki mogą być stosowane dla monitorowania stanu obcią-
żenia lub bezpośredniego określenia miejsca oraz rodzaju
uszkodzenia jak i jego wielkości. Docelowym rozwiązaniem
jest zbudowanie systemu podobnego do systemu nerwowe-
go człowieka. System taki wykrywałby wszelkie zmiany
w zachowaniu i spójności konstrukcji oraz, w razie potrzeby,
odpowiednio reagował na niebezpieczeństwa. Poniżej przed-
stawione są krótkie opisy poszczególnych technik monito-
rowania konstrukcji.

Najbardziej obiecujące technologie dla przemysłu lot-
niczego to monitorowanie stanu obciążenia przy użyciu
światłowodów z siatkami Bragga (fibre Bragg gratings,
FBG) oraz wykrywanie uszkodzeń za pomocą emisji aku-
stycznej oraz ultradźwiękowej.

3.1. Pomiar odkształceń za pomocą czujników
światłowodowych

3.1.1. Siatki Bragga

Siatką Bragga nazywa się periodyczne zmiany współ-
czynnika załamania w materiale (rys. 3.1). Jeśli kierunek
propagacji wiązki światła w materiale jest prostopadły do
siatki, wtedy następuje odbicie przez siatkę określonej dłu-
gości fali z padającej na nią wiązki. Ta charakterystyczna
długość fali określona jest równaniem [5, 6]:

gdzie:
λB – długość odbitej fali Bragga,
neff – efektywny współczynnik załamania światła,
Λ – okres siatki Bragga.

λB effn= 2 Λ,

Technologia Zasada działania Detekcja Obszar
działania Materiały Działanie

Światłowody
z siatkami

Bragga FBG

Naniesiona w światłowodzie siatka Bragga od
bija różne długości fali w zależności od okresu
siatki, modyfikowanego przez zmianę długości
światłowodu w wyniku przyłożenia siły bądź
zmiany temperatury

Obciążenia,
uderzenia,

delaminacja
Lokalny Metale

i kompozyty On-line

Ultradźwięki

Fale akustyczne zostają wprowadzone do ma-
teriału i są odbierane przez specjalny przetwor-
nik. Lokalne zmiany w materiale i zniszczenia
mogą być wykryte i zlokalizowane dzięki od
powiednio rozmieszczonym przetwornikom

Delaminacja,
pęknięcia Globalny Metale

i kompozyty Off-line

Emisja
akustyczna

Fale akustyczne generowane przez uderzenia,
pęknięcia oraz delaminacje są wykrywane
przez układ czujników

Uderzenia,
pęknięcia,

delaminacja
Globalny Metale

i kompozyty On-line

Sensory
warunków
otoczenia

Sensory monitorujące takie parametry, jak tem-
peratura, wilgotność, czas zawilgocenia, pH.
Przy założeniu odpowiedniego modelu korozji
dane z sensorów pozwalają na przewidywanie
i wczesne wykrycie korozji

Korozja
Lokalny,
pozycja
czujnika

Metale
i kompozyty On-line
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Rys. 3.1. Zasada działania siatki Bragga

Siatka Bragga jest wytworzona bezpośrednio w światło-
wodzie przy użyciu światła UV o długości fali około 300 nm.
Odpowiednio silne natężenie promieniowania o takiej dłu-
gości fali powoduje lekką degradację światłowodu w postaci
rozerwania części wiązań krzemowo–tlenowych w łańcu-
chach polimerów. W wyniku tego następuje lekki wzrost
współczynnika załamania światła w naświetlonym obszarze.
Periodyczną strukturę uzyskuje się poprzez naświetlenie
światłowodu dwiema wiązkami ustawionymi względem
siebie pod pewnym kątem, co powoduje ich interferencję,
a więc sinusoidalną zmianę intensywności światła w ob-
szarze nałożenia się wiązek, bądź odpowiednie maskowanie
światłowodu.

Rys. 3.2. Wytwarzanie siatki Bragga w światłowodzie [6]

Typowa długość obszaru z naniesioną siatką wynosi oko-
ło 3 mm. Szerokość pasma odbijanej przez siatkę wiązki
światła wynosi 0.5 nm. Długość fali odbitej wiązki zależy od
okresu siatki wytworzonej w światłowodzie. Odkształcenie
światłowodu wpływa więc bezpośrednio na okres siatki (dla
danej temperatury) a w konsekwencji na długość odbitej fali
światła. Zmiana długości odbitej fali ∆λ jest w pewnym za-
kresie liniowo zależna od odkształcenia ε . Relacja ta może
być wyrażona równaniem [6]:

∆ ∆Λ
Λ

λ
λ

γ γε= = ,

gdzie:
∆Λ – zmiana okresu siatki wywołana odkształ-

ceniem,
γ – stała proporcjonalności.

Odkształcenie światłowodu może być również powodo-
wanie rozszerzalnością cieplną materiału światłowodu. Wy-
wołaną tym czynnikiem zmianę długości fali Bragga wyrażą
zależności [6].

przy czym:

gdzie:
λ0 – długość fali Bragga dla siatki nieodkształ-

conej,
εxx – odkształcenie osiowe światłowodu,
∆n – zmiana współczynnika załamania wywołana

zmianą temperatury o ∆T,
α – współczynnik rozszerzalności termicznej

światłowodu.

Typowa czułość siatek Bragga dla odkształceń termicz-
nych wynosi ~10 pm/K oraz ~1.2 pm/µε dla odkształceń
mechanicznych w obszarze długości fali około 1.5 µm [7].

Sensorom opartym na światłowodach stawiane jest wy-
maganie, aby temperaturowy zakres działania sięgał do
150˚C, co powoduje znaczne odkształcenie termiczne. Z te-
go powodu stosowany jest dodatkowy termiczny sensor
odniesienia. Jest on mechanicznie odizolowany od mierzo-
nej powierzchni tak, że na jego odkształcenie ma wpływ
tylko temperatura.

Rys. 3.3. Rozeta światłowodowa oraz tensometryczna [8]

Na rysunku 3.3 przedstawiona jest tradycyjna rozeta ten-
sometryczna oraz rozeta światłowodowa. Siatki Bragga
(ponumerowane od 1 do 4) są naniesione w obszarach świa-
tłowodu oznaczonych kołami. Koniec światłowodu jest od-
izolowany od podłoża. Umieszczona na końcu światłowodu
siatka Bragga oznaczona numerem 4 stanowi termiczny sen-
sor kompensujący. Materiał, do którego jest przymocowana
rozeta światłowodowa, jak i sposób mocowania są identycz-
ne jak w przypadku rozety tensometrycznej.

Widoczna jest przewaga rozety światłowodowej nad ten-
sometryczną wynikająca z prostoty budowy oraz różnicy
w ilości materiału użytego do budowy rozety. Trzy sensory

∆ ∆λ λ λε ξ= +( )0 xx T ,

ξ α=( )+∆ ∆n T/ ,
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odkształceń mechanicznych i jeden odkształcenia termicz-
nego znajdują się w jednym torze pomiarowym stanowią-
cym jednocześnie tor przesyłania sygnału. Ponadto różnica
w masie całości rozety światłowodowej zbudowanej z poli-
merów oraz tensometrycznej zbudowanej z metalu i okablo-
wanej metalem jest znaczna.

Do przymocowania światłowodu do struktury musi być
zastosowany materiał, który będzie posiadał wysoki moduł
sprężystości postaciowej, co pozwoli na wierne przekazanie
odkształceń materiału badanego. Jednakże przy odpowied-
niej sztywności musi być na tyle podatny na odkształcenie,
aby mógł być stosowany do powierzchni krzywoliniowych.
Często za podkład stosowany jest poliamid, który spełnia
wymienione wyżej warunki. Ponadto jest on odporny na
wysokie temperatury i spełnia funkcję izolatora elektrycz-
nego. Siatki Bragga nie wymagają izolacji elektrycznej od
podłoża, więc za podkład mogą służyć metalowe folie, np.
aluminium, które posiada podobny moduł sprężystości jak
szkło kwarcowe, z którego często zbudowane są światło-
wody.

Kształt ścieżki pomiarowej światłowodu, jak i kształt ro-
zety światłowodowej jest ograniczony promieniem ugięcia
światłowodu. Zbyt duże ugięcie będzie powodować straty
w sygnale optycznym powodowanym ucieczką światła ze
światłowodu. Ilościowa ocena strat dla małych promieni
ugięcia (mniejszych niż 5 mm dla światłowodu jednomodo-
wego) jest trudna. Dla większych promieni ugięcia straty
mogą być określone zależnością [6]:

gdzie:
αc – strata amplitudowa pola elektrycznego na jed-

nostkę długości łuku światłowodu o promie-
niu ugięcia R,

U, Ac– współczynniki będące funkcjami parametrów
światłowodu.

Określenie minimalnego, akceptowalnego promienia
ugięcia światłowodu definiuje minimalne rozmiary łuków
w rozecie światłowodowej. Należy również unikać umiesz-
czania siatek Bragga w miejscu ugięcia światłowodu. Po-
woduje to wstępne odkształcenie siatki oraz zmianę okresu
siatki na łuku.

αc c
URA R e= − −1 2/ ,

Światłowód pomiarowy może zawierać szereg siatek
Bragga o różnym okresie Λ. Jeśli różnica w długościach fal
odbijanych przez poszczególne siatki jest na tyle znaczna, iż
nawet przy znacznych odkształceniach długości fal nie na-
kładają się, to możliwe jest jednoznaczne określenie, w któ-
rym punkcie pomiarowym światłowodu jakie zachodzi
odkształcenie. Przykład użycia siatek Bragga do monito-
rowania odkształcenia belki przedstawia rysunrk 3.5.

Rys. 3.5. Użycie siatek Bragga do monitorowania ugięcia belki [9]

Typowy tor pomiarowy składa się ze źródła światła emi-
tującego falę elektromagnetyczną o szerokim paśmie, włók-
na światłowodowego, fotodetektora zamieniającego sygnał
optyczny na elektryczny oraz układu analizującego sygnał
elektryczny. Fotodetektor rejestrując zmianę długości fali
wywołaną odkształceniem siatki Bragga transformuje ją na
zmianę sygnału napięciowego. Przykład takiego układu
przedstawiono na rysunku 3.6.

Rys. 3.4. Typowe kształty rozet światłowodowych
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3.1.2. Przykłady zastosowań czujników
światłowodowych

Światłowody z siatkami Bragga znalazły zastosowanie do
badania odkształceń elementów konstrukcji lotniczych, mo-
stowych oraz jachtów. Włókna światłowodowe mogą być
przytwierdzane w dowolnej konfiguracji na powierzchni
badanej części. Włókna są również umieszczane wewnątrz
materiału, np. w strukturze kompozytowej bądź zatapiane
w konstrukcjach betonowych.

drogą radiową. W przypadku szybkoobrotowego wirnika
śmigłowca można jednie do wirnika wprowadzić sam lekki
światłowód, który jest połączony obrotowym optycznym
sprzęgaczem (rotary optical coupler) z resztą systemu.

Najistotniejszą częścią całego układu jest w tym przy-
padku sprzęgacz optyczny. Sprzęgacz stanowią dwie so-
czewki o średnicy około 3 mm oddalone od siebie o około
1mm, co stanowi szczelinę powietrzną. W rozwiązaniu tym
zastosowane są soczewki typu C, które pozwalają na po-
szerzenie obszaru optycznego połączenia oraz zmniejszają

Rys. 3.6. Schemat systemu monitorującego opartego na siatkach Bragga [4]

Rys. 3.7. Światłowody z siatkami Bragga umieszczone bezpośrednio w strukturze kompozytu [4] oraz ułożone na powierzchni materiału [9]

Problemem technologicznym jest umieszczanie sensorów
opartych na siatkach Bragga w elementach obrotowych ta-
kich jak turbiny silników, turbiny wiatrowe czy wirniki śmi-
głowców [11]. W przypadku turbin wiatrowych ich wielkość
i niewielka prędkość pozwalają na umieszczenie praktycznie
całego systemu na turbinie, z której sygnał przesyłany jest

skutki przemieszczania się wiązki poprzecznie do osi op-
tycznej soczewki. Pięć sensorów Bragga zostało umiesz-
czonych na łopacie modelowego wirnika jak pokazano na
rysunku 3.9a.



PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA Nr 194 – 19596

Rys. 3.8. Schemat układu z siatkami Bragga do pomiaru odkształceń w elementach obrotowych [11]

Rys. 3.9. Rozmieszczenie sensorów Bragga na łopacie modelowego wirnika (a) oraz wykresy odkształceń wskazane przez każdy
z sensorów (b) [11]



przenoszenia i częstotliwości rezonansowej. Generalnie,
czułość A określoną w dB, można określić zależnością [6]:

gdzie:
U – napięcie wyjściowe z sensora,
Uref – napięcie odniesienia wynoszące 1 µV.

Często sygnał wychodzący z przetwornika jest niewielki
i zachodzi potrzeba wzmocnienia go przed dalszą obróbką,
dlatego sensory bywają stosowane razem z przedwzmac-
niaczami. Sensory są montowane przy użyciu uchwytów
magnetycznych, zacisków bądź kleju. Utrzymanie dobrego
kontaktu sensora z badanym elementem jest kluczowe dla
badania akustycznego. Jeśli czujnik nie jest na stałe przy-
mocowany do konstrukcji, często konieczne jest stosowanie
specjalnych substancji poprawiających sprzężenie aku-
styczne czujnika i powierzchni elementu badanego (żele
silikonowe, oleje).

Przy badaniu sygnału konieczne jest zdefiniowanie
poziomu granicznego sygnału (wartości progowej), który
obieramy z góry, jako wartości świadczącej o powstaniu np.
uszkodzenia. Parametrami sygnału jakie mogą podlegać
badaniu po przekroczeniu poziomu granicznego są:
– maksymalna amplituda sygnału,
– czas przekroczenia poziomu granicznego,
– czas trwania sygnału, czyli czas między pierwszym

i ostatnim przekroczeniem poziomu granicznego,
– czas narastania, czyli interwał czasowy między

wartością progową sygnału i osiągniętą maksymalną
amplitudą,

– liczba przekroczeń poziomu granicznego.
Często amplituda sygnału akustycznego jest całkowana

po czasie w celu określenia energii sygnału pęknięcia.
Poziom szumów tła sygnału może być oszacowany za po-
mocą średniej kwadratowej sygnału przed przekroczeniem
wartości progowej [6].

Badanie akustyczne obejmuje trzy podstawowe zagad-
nienia: wykrycie sygnału akustycznego (wykrycie uszko-
dzenia), oszacowanie intensywności sygnału (stopień uszko-
dzenia), zlokalizowanie źródła sygnału (zlokalizowanie
miejsca uszkodzenia). Wykonanie wszystkich kroków wy-
maga wcześniejszej kalibracji systemu monitorującego.
W tym celu stosowany jest generator fal, emitujący
określone krótkotrwałe sygnały imitujące uszkodzenie, bądź
specjalne urządzenie, które wywołuje emisję akustyczną
przez pęknięcie grafitowego rdzenia takiego jak w ołówku.
Urządzenie to jest nazwane źródłem Hsu-Nielsena. Pęknię-
cie grafitu o średnicy 0.5 mm i twardości 2H w odległości
około 3 mm od jego końca emituje falę akustyczną podobną
do naturalnego pęknięcia.

Badanie za pomocą emisji akustycznej daje możliwość
wykrycia pęknięcia w chwili jego powstania. Uszkodzenia,
które już istnieją, ale nie powiększają się, nie mogą być
wykryte. Ważne jest więc ciągłe monitorowanie i „nasłu-
chiwanie” struktury. Niewykryty sygnał od takich zdarzeń
jak pęknięcie lub propagacja pęknięcia, nie może być
powtórnie odtworzony.

Emisja akustyczna jest metodą natychmiastowego wy-
krycia uszkodzenia i może być stosowana do różnych typów
materiałów. Ponadto metoda oferuje globalne monitorowanie

A U
Uref

= ×20 log ,

Wirnik startuje w piątej sekundzie po włączeniu systemu
monitorującego. Największe odkształcenia wskazuje sensor
pierwszy, umieszczony tuż przy osi wirnika. Wzdłuż łopaty
odkształcenia maleją osiągając najmniejszą wartość na
końcu łopaty. Obserwowane na wykresach fluktuacje sygna-
łu pochodzą od strat w natężeniu światła powodowanych
niewspółosiowym ustawieniem soczewek na sprzęgaczu
optycznym. Jest to jednak błąd systematyczny, łatwo obser-
wowalny i możliwy do skompensowania na drodze obróbki
sygnału. System monitorowania spełnił swoje zadanie przy
1500 obr/min.

Sensory światłowodowe oparte na siatkach Bragga sta-
nowią obiecujące rozwiązanie dla monitorowania stanu kon-
strukcji. Są lekkie, a tor pomiarowy stanowi jednocześnie tor
przesyłania sygnału, dzięki czemu nie muszą być stosowane
dodatkowe przetworniki oprócz samego światłowodu. Ich
bezpośrednim przeznaczeniem jest badanie odkształceń (ob-
ciążeń) lecz mogą również być użyte do wykrywania
uszkodzeń, które można odczytać z linii ugięcia (po odpo-
wiedniej obróbce sygnału), bądź gdy siatka stanowi detektor
fali ultradźwiękowej [7]. Jak pokazali autorzy pracy [11]
sensory te mogą być nawet zastosowane do badania stanu
obciążenia elementów urządzeń wirujących takich jak ło-
paty wirnika śmigłowca.

3.2. Wykrywanie uszkodzeń za pomocą
emisji akustycznej i ultradźwiękowej

Emisja akustyczna i ultradźwiękowa są technikami wy-
krywania uszkodzeń materiałów od dawna stosowanymi w
badaniach nieniszczących. Pierwsza z nich jest metodą pa-
sywną. Sygnał nie wymaga zewnętrznego wymuszenia. Jest
on w sposób naturalny generowany przez powstający defekt.
Druga metoda wymaga wzbudzenia badanego materiału
przez źródło o wysokiej częstotliwości. W praktyce w ostat-
nich latach znalazła zastosowanie ponadto metoda aku-
styczno-ultradźwiękowa, łącząca oba wymienione wyżej
podejścia.

3.2.1. Emisja akustyczna

W materiale poddanym obciążeniu jest zgromadzona
energia sprężysta, związana z powstałym naprężeniem przy
danym odkształceniu. Emisja akustyczna jest wynikiem
uwolnienia energii sprężystej materiału związanego z utratą
ciągłości jego struktury. Generowany sygnał akustyczny
może być krótkotrwały i gwałtowny (np. powstanie pęknię-
cia) lub ciągły (np. dalsza propagacja pęknięcia). Fala aku-
styczna rozchodzi się sferycznie od źródła i może obejmo-
wać znaczny obszar, często niedostępny dla innych metod
badań nieniszczących. Częstotliwość sygnału akustycznego
zawiera się w granicach od 10 kHz do 1 MHz. Emisja aku-
styczna może być wykrywana za pomocą przetworników
piezoelektrycznych, mikrofonów lub wibrometrów lasero-
wych, których celem w ogólności jest przetworzenie sygnału
akustycznego na elektryczny. Matryca sensorów bazując na
zasadzie triangulacji jest w stanie określić miejsce wystą-
pienia uszkodzenia. Postęp w technologiach mikrosystemów
(MEMS) zaowocował wytworzeniem niewielkich i funkcjo-
nalnych detektorów, które można umieszczać na kon-
strukcji, bądź wręcz wbudować w nią [1].

Jednymi z najlepiej poznanych i najczęściej używanych
przetworników są przetworniki piezoelektryczne. Czułość
przetworników zależy głównie od ich szerokości pasma
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Fala ultradźwiękowa może być przesyłana w materiale na
duże odległości. Jednakże materiał pochłania lub rozprasza
propagującą się falę. W rezultacie wraz z odległością jej
amplituda maleje. Do wykrywania uszkodzeń badanie ultra-
dźwiękowe wykorzystuje stłumienie, odbicie oraz załamanie
fali. Dla badania jest ważne, aby rząd długości fali odpo-
wiadał rzędowi rozmiaru defektu. Długość fali wyrażona
jest równaniem [6]:

gdzie:
c – prędkość propagacji fali,
f – częstotliwość fali.

Istnieją dwa główne typy badania ultradźwiękowego
związane z wykorzystaniem różnego typu sprzętu. Pierwszy
sposób badania obejmuje użycie nadajnika i odbiornika
umieszczonych po przeciwnych stronach próbki (catch-
-pitch). Drugim sposobem jest użycie przetwornika stano-
wiącego jednocześnie nadajnik i odbiornik, który odbiera
echo sygnału odbitego od przeciwnej powierzchni próbki
(pulse-echo) [6].

W praktyce często wykorzystywanym przetwornikiem
jest przetwornik piezoceramiczny zamieniający energię
mechaniczną na elektryczną i odwrotnie. Przetworniki mogą
wymagać bezpośredniego kontaktu z badaną powierzchnią –
wtedy wymagana jest dodatkowa substancja w postaci wody

λ=
c
f
,

konstrukcji i nie wymaga bezpośredniego dostępu do całe-
go monitorowanego obszaru (czujniki tylko w wybranych
punktach).

3.2.2. Badanie ultradźwiękowe

Badanie ultradźwiękowe polega na obserwacji zachowa-
nia fal ultradźwiękowych przebiegających przez badaną
strukturę. Rozróżnia się dwa typy fal ultradźwiękowych pro-
pagujących się w materiale: fale podłużne, gdzie kierunek
oscylacji jest zgodny z kierunkiem propagacji fali i po-
przeczne, gdzie kierunek oscylacji jest prostopadły do kie-
runku rozchodzenia się fali (rys. 3.10).

Jednym z ważniejszych parametrów w badaniu jest pręd-
kość propagującej się fali. Związek między prędkością
podłużnej fali ultradźwiękowej a własnościami sprężystymi
materiału daje informację w kondycji struktury. Związek da-
ny jest zależnością [6]:

gdzie:
v – prędkość podłużnej fali ultradźwiękowej,
EL – moduł sprężystości podłużnej,

ρ – gęstość materiału.
Podobny związek istnieje między prędkością propagacji

fali poprzecznej a modułem sprężystości postaciowej.

υ
ρ

2 ≈
EL ,
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Rys. 3.10. Reprezentacja graficzna fali podłużnej i poprzecznej

Rys. 3.11. Sposoby badania ultradźwiękami: nadawczo-odbiorczy a) oraz z wykorzystaniem echa b)
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lub żelu, lub być bezkontaktowe. Te jednakże cechują się
dużą tłumiennością dla wysokich częstotliwości.

Zakres częstotliwości emitowanej fali ma duże znaczenie
dla defektoskopii. Przetworniki o niskiej częstotliwości
(poniżej 2 MHz) cechują się lepszą penetracją materiału,
natomiast przetworniki wysokoczęstotliwościowe (powyżej
15 MHz) posiadają lepszą czułość i pozwalają na wykry-
wanie małych defektów [6].

3.2.3. Badanie akustyczno-ultradźwiękowe

Technika akustyczno-ultradźwiękowa polega na wzbu-
dzeniu w materiale w jednym punkcie fali ultradźwiękowej
i odbiorze tej fali w innym punkcie przez inny sensor.
W metodzie tej otrzymuje się jednakże dość złożony sygnał
zwrotny, co utrudnia jego analizowanie. Wykorzystywane
są tutaj impulsy o wysokiej częstotliwości (zwykle powyżej
0.5 MHz), który generuje wiele modów wynikających z roz-
proszenia i odbicia fali. Własności fali, które można anali-
zować, pokrywają się z własnościami wspomnianymi w sek-
cji dotyczącej emisji akustycznej. Dodatkowo może być
analizowany współczynnik SWF (Stress Wave Factor).
Współczynnik SWF może być określony przy użyciu mo-
mentów spektralnych Mn [6]:

gdzie:
S(f) – gęstość spektralna mocy,
fmax – maksymalna częstotliwość analizowanego

spektrum,
n = 1, 2, ...N.

Analiza momentu M0 jest najczęściej spotykana w praktyce
np. do określenia uszkodzenia zmęczeniowego materiału.

3.2.4. Ultradźwiękowe fale kierunkowe

Cechą fal kierunkowych jest prowadzenie ich w ośrodku
o skończonych brzegach oraz nieskończona liczba modów
związanych z propagacją fali. Falą kierunkową nazywana
jest propagująca się w płycie o ograniczonych wymiarach

M S f f dfn
nf

= ∫ ( ) ,
max

0

paczka falowa, która jest superpozycją wielu modów. Fale te
reagują na defekty w strukturze, stąd ich duża czułość w wy-
krywaniu wszelkich nieciągłości materiału. Do wykrywania
uszkodzeń szeroko wykorzystywane są fale Lamba. Szyb-
kość propagacji tych fal określa iloczyn częstotliwości
wzbudzenia oraz grubości płyty. Fale Lamba mogą rozprze-
strzeniać się na dużych odległościach i są często wykorzy-
stywane do wykrywania uszkodzeń w płytach i blachach.
Wykrywanie uszkodzeń za pomocą fal Lamba polega na
wykryciu odbicia lub rozproszenia fali na danym uszko-
dzeniu.

Pojedyncze mody symetrycznych i asymetrycznych fal
Lamba są możliwe tylko dla warunku f d < 2 MHz mm,
gdzie d jest grubością płyty, a f – częstotliwością fali.
Jednakże nawet pojedyncze mody fal Lamba mogą gene-
rować kolejne mody poprzez odbicia i przejścia na granicy
ośrodków, w których się rozchodzą. Problem analizy syg-
nału jest bardzo trudny z analitycznego punktu widzenia.
Najczęściej stosowane podejście to podejście numeryczne.

W rzeczywistych konstrukcjach, w których płyty mają
zmienną grubość oraz różne kształty (ponadto występują
połączenia, wsporniki, wzmocnienia), analiza sygnału jest
trudna. Stosuje się podejście polegające na zastosowaniu jak
najprostszej formy sygnału wzbudzenia, co powinno dać
w rezultacie najprostszy sygnał wyjściowy przeznaczony do
analizy. Wymogiem jest wywołanie w strukturze tylko poje-
dynczych, podstawowych modów fal Lamba.

Najczęściej wykorzystywanymi przetwornikami są prze-
tworniki piezoceramiczne, ponieważ mogą one służyć za-
równo jako aktuatory i sensory. Ostatnio również urządzenia
typu MEMS mogą służyć do wzbudzania i wykrywania fal
Lamba.

Schemat prostego stanowiska do testowania płyt falami
Lamba oraz sygnał z detektora przedstawiono na rysunku
3.14.

Na rysunku widzimy amplitudę fali rozchodzącej się
wzdłuż osi Y w czasie. Czas przejścia fali przez płytę na
drodze 150 mm wyniósł około 90 µs, po czym nastąpiło
odbicie fali od krawędzi płyty.

Rys. 3.12. Symetryczne i asymetryczne fale Lamba
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Rys. 3.13. Schemat badania akustyczno-ultradźwiękowego wykorzystującego fale Lamba

Rys. 3.14. Schemat stanowiska pomiarowego oraz symulacja propagacji fali w płycie bez defektów [12]

Rys. 3.15. Płyta z wprowadzonym defektem oraz symulacja wpływu defektu na kształt propagującej się fali Lamba [13]

Rys. 3.16. Obrazy drgań wywołanych falami Lamba płyty z wprowadzonym defektem pozyskane z wibrometru laserowego [13]
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Na rysunku 3.15 przedstawiona jest płyta z wykonanym
defektem oraz wpływ defektu na propagujące się w płycie
fale Lamba.

Widoczne jest jak część fali odbija się od defektu, a część
przechodzi. Fale te, dalej ulegając odbiciom od brzegów pły-
ty, nakładają się na siebie tworząc złożony sygnał.

Autorzy prac [12][13] do wykrywania fal Lamba wyko-
rzystali wibrometr laserowy. Zaletą metody jest możliwość
obserwowania amplitudy drgań na wybranej powierzchni
objętej obszarem skanowania wibrometru. W wyniku otrzy-
mujemy intuicyjny obraz amplitud drgań. Taki obraz jest
dużo prostszy do późniejszej analizy niż sygnały z czujni-
ków np. piezoelektrycznych (rys 3.16).

W pracy [7] przedstawiono technikę wykrywania drgań
wywołanych falą ultradźwiękową przez sensory oparte na
siatkach Bragga. W ten sposób uzyskano połączenie techniki
monitorującej odkształcenia (obciążenia) struktury z jedno-
czesnym wykrywaniem uszkodzeń. Największą trudnością
metody jest dostosowanie siatek Bragga do wykrywania nie-
wielkich odkształceń materiału powodowanych falą ultra-
dźwiękową. W tym celu zastosowano dostrajany laser o wą-
skim paśmie. Długość fali lasera λ0 jest dostrojona do dłu-
gości fali odpowiadającej połowie maksymalnej zdolności
odbijania siatki Rmax (rys. 3.17). W ten sposób każde nie-
wielkie skrócenie bądź wydłużenie siatki będzie powodować
silne, liniowe zmiany intensywności odbijanego światła.

Rys. 3.17. Parametry opisujące spektrum długości fali odbijanych
przez siatkę Bragga [7]

Liniowy zakres odbijanych długości fali mieści się po-
między 20 a 80% maksymalnej zdolności odbijania siatki
Rmax. Eksperymentalne stanowisko pomiarowe przedsta-
wiono na rysunku 3.18.

Rys. 3.18. Stanowisko pomiarowe do wykrywania fal Lamba za
pomocą sensorów z siatką Bragga [7]

Metody akustyczno-ultradźwiękowe są metodami, które
obejmują duży obszar skanowania oraz bezpośrednio wy-
krywają defekty i uszkodzenia materiału. Jednakże trudność
polega na analizie sygnału (szczególnie w przypadku fal
Lamba). Fale te mogą być wykrywane za pomocą prze-
tworników piezoelektrycznych (najczęściej), aczkolwiek
zaproponowane zostały metody wykorzystujące siatki
Bragga jako detektory oraz wibrometry laserowe, które
mogą zobrazować amplitudy drgań powierzchni i ułatwiają
interpretacje wyników.

3.2.5. Rozmieszczenie czujników

Jednym z problemów spotykanych przy monitorowaniu
struktury w celu wykrywania uszkodzeń jest optymalne roz-
mieszczenie sensorów. Obejmuje ono dwie kwestie: okre-
ślenie minimalnej liczby sensorów oraz najlepszych miejsc
ich zamocowania. Ekspertyza inżynierska, wiedza oraz do-
świadczenie są pierwszymi czynnikami decydującymi o tym,
które obszary są najbardziej narażone i wymagają naj-
większej kontroli i analizy. Z punktu widzenia analizy
sygnału rozmieszczenie sensorów to problem optymalizacji.
Jedną z najchętniej stosowanych technik optymalizacji roz-
mieszczenia sensorów do lokalizacji uszkodzeń są algo-
rytmy genetyczne (genetic algorithms, GA).

Algorytm genetyczny opiera się na losowym dobieraniu
i mieszaniu cech danych osobników, prowadzących do
wytworzenia rozwiązania będącego wynikiem najkorzyst-
niejszego połączenia najlepszych cech.

Problem opisuje pewną populację osobników, z których
każdy ma pewien genotyp, czyli zbiór pewnych informacji.
Ten zbiór informacji definiuje fenotyp, czyli cechy osob-
nika. Cechy podlegają ocenie przez funkcję przystosowania.
Genotyp opisuje rozwiązanie problemu, a funkcja przysto-
sowania ocenia na ile jest ono dobre. Do wydzielenia naj-
lepszego połączenia najlepszych cech służą operatory gene-
tyczne, głównie operator krzyżowania i operator mutacji.
Krzyżowanie polega na wymianie materiału genetycznego
między dwoma rozwiązaniami, w wyniku czego powstaje
nowe rozwiązanie (dzieci) mające cechy dwóch poprzednich
(rodzice). Mutacja, podobnie jak krzyżowanie prowadzi do
powstania nowych osobników. W tym przypadku jednak
modyfikowany jest tylko jeden osobnik. Operacje te są
powtarzane iteracyjnie, aż do wygenerowania osobnika
przejawiającego najlepsze cechy sprawdzone funkcją przy-
stosowania.

Algorytm genetyczny zastosowano np. do określenia
optymalnego rozłożenia czujników piezoelektrycznych na
płycie kompozytowej służących do wykrycia miejsca ude-
rzenia. Na płycie umieszczono początkowo 17 sensorów
rozmieszczonych, jak na rysunku 3.19 [6].

Rys. 3.19. Rozmieszczenie wstępne siedemnastu sensorów piezo-
ceramicznych na płycie
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Po analizie sygnału i zastosowaniu algorytmów gene-
tycznych ustalono optymalne rozłożenie sześciu sensorów
(rys. 3.20).

Rys. 3.20. Optymalne rozmieszczenie sześciu sensorów uzyskane
za pomocą algorytmu genetycznego

4. ANALIZA SYGNAŁÓW

Obróbka sygnałów jest ważnym elementem działania
systemu identyfikacji uszkodzeń. System taki wymaga od-
powiedniego przetwarzania danych odbieranych z różnego
typu czujników, umożliwiającego wydobycie z nich infor-
macji o lokalizacji uszkodzenia i zagrożeniu, jakie niesie ze
sobą jego wystąpienie.

Do zbierania danych pomiarowych używane są systemy
odpowiednio rozmieszczonych czujników. Pozwala to na
podniesienie niezawodności pomiarów i umożliwia w dal-
szej kolejności lepsze odseparowanie zakłóceń. Ponadto da-
je możliwość oceny prawidłowości pracy czujników. Sy-
gnały z czujników są odbierane i poddawane obróbce.
Przygotowanie danych pomiarowych obejmuje norma-
lizację, wygładzanie i filtrację sygnału. Normalizacja polega
na znalezieniu związku między wartością sygnału a cechą
przez niego opisywaną. Poziom szumów może być zmniej-
szony przy użyciu procedur uśredniających, metod wygła-
dzania sygnału (obejmujących filtrację dolnoprzepustową
lub przybliżanie sygnału np. funkcją wielomianową) i przez
zastosowanie analizy falkowej. Następnie następuje wyod-
rębnienie takich cech sygnałów, które są wrażliwe na
wystąpienie uszkodzenia, natomiast możliwie niezależne od
warunków zewnętrznych i operacyjnych. Odbywa się to na
drodze przekształcenia sygnału do nowej dziedziny, co
powoduje uwidocznienie pożądanego parametru. Dzięki
temu zmniejsza się ilość danych. Kolejnym krokiem jest kla-
syfikacja uzyskanych danych, najczęściej według wzorca
stworzonego na podstawie wcześniejszych obserwacji.
Odbywa się to często z wykorzystaniem sieci neuronowych.
W ten sposób uzyskiwana jest informacja o rodzaju
uszkodzenia i jego lokalizacji. Dalsza analiza opiera się na
odniesieniu tych danych do wcześniejszych wyników badań
np. zmęczeniowych czy wytrzymałościowych oraz oceny
niezawodności konstrukcji. Ma prowadzić do określenia
zagrożenia związanego z wielkością i miejscem pojawienia
się uszkodzenia oraz przygotowania prognozy dotyczącej
możliwości zniszczenia i dalszego użytkowania kon-
strukcji.[14]

4.1. Analiza falkowa

Ze względu na potrzebę stałej kontroli wybranych para-
metrów konstrukcji i wykrywania uszkodzeń możliwie
dokładnie i w jak najkrótszym czasie od chwili ich wystą-
pienia, analiza falkowa coraz częściej znajduje zastosowanie

w systemach monitorowania stanu konstrukcji. Ważne jest
badanie zmian sygnału w czasie, a analiza falkowa, w prze-
ciwieństwie do tradycyjnych metod, umożliwia określenie
składowych sygnału w dziedzinie czasu. Pojawienie się
uszkodzenia w badanej strukturze wprowadza dodatkowe
częstotliwości w odbieranym sygnale. Częstotliwości te są
możliwe do wykrycia na drodze właśnie analizy falkowej.

Prowadzone badania wykazały, że czynnikiem który mo-
że zakłócać analizę i ograniczyć możliwości wykrywania
zwłaszcza niewielkich uszkodzeń jest szum. Dzięki analizie
falkowej tego typu zakłócenia mogą zostać wyeliminowane.

4.1.1. Podstawy analizy falkowej

Celem obróbki sygnału jest pozyskanie jak największej
ilości informacji. Najbardziej popularnym sposobem obrób-
ki jest transformata Fouriera, której wynikiem jest przed-
stawienie sygnału wejściowego jako sumy sygnałów sinuso-
idalnych o różnych częstotliwościach. Dana jest wzorem:

gdzie F(ω) jest współczynnikiem Fouriera określającym
amplitudę składowej sinusoidalnej e-iωt o częstości ω [rad/s].
Dana częstość kołowa ω [rad/s] związana jest z często-
tliwością f [Hz] zależnością ω = 2πf. Jeżeli sygnał f(t)
zawiera składową o częstotliwości f odpowiadającej częstoś-
ci kołowej ω, otrzymana amplituda F(ω) jest niezerowa.

Rys. 4.1. Rozkład sygnału na składowe sinusoidalne za pomocą
transformaty Fouriera

W ten sposób otrzymuje się reprezentację częstotliwoś-
ciową sygnału, sprawdzającą się przy analizie sygnałów sta-
cjonarnych, w których składowe częstotliwości nie zmie-
niają się. Jednak w przypadku sygnałów niestacjonarnych
pojawia się potrzeba przeprowadzenia analizy częstotliwo-
ściowej w czasie. Zastosowanie transformaty Fouriera do
sygnału niestacjonarnego prowadzi do błędów – wynik ana-
lizy sygnału stałego i zmiennego w czasie może być podob-
ny, co ilustruje rysunek 4.2.

F f t e dti t( ) ( ) ,ω ω=
−∞

+∞

∫
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Analiza sygnałów niestacjonarnych jest możliwa za po-
mocą transformaty Fouriera zastosowanej dla krótkich
odcinków sygnału, wybieranych za pomocą funkcji okna
(Windowed Fourier Transform). W przedziale czasowym
objętym przez okno sygnał może być traktowany jako sta-
cjonarny. Otrzymywana jest reprezentacja sygnału będąca
funkcją czasu i częstotliwości.

W zależności od szerokości funkcji okna będzie zmieniać
się rozdzielczość czasowa i częstotliwościowa. Przy wy-
borze wąskiego okna można dokładnie określić zmiany

badanego sygnału w czasie, jednak rozdzielczość częstotli-
wościowa jest słaba. Nie można określić dokładnie jednej
występującej częstotliwości, a tylko przedział częstotliwoś-
ci, w którym poszukiwana częstotliwość się znajduje. W mia-
rę poszerzania okna potrafimy dokładniej zbadać często-
tliwość sygnału, tracąc przy tym na rozdzielczości czasowej
(rys. 4.3÷4.4).

Rys. 4.2. Porównanie analiz Fouriera sygnału stacjonarnego (a) i niestacjonarnego (b) [17]

Rys. 4.3. Analizowany sygnał i funkcje okna o różnych długościach [17]
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Wadą przedstawionej metody jest stosowanie tej samej
funkcji okna dla całego przebiegu. Tymczasem do badania
niskich częstotliwości potrzebne są dłuższe interwały cza-
sowe, natomiast do wysokich – krótsze. Rozwiązaniem tego
problemu jest zastosowanie przekształcenia falkowego.

Termin „falka” po raz pierwszy został użyty w 1975 r.
przez Jeana Morleta i Alexa Grossmana, którzy zastosowali
różne funkcje okna (pochodzące od jednej „funkcji – matki”,
a następnie odpowiednio przeskalowane) w zależności od
analizowanego pasma częstotliwości. W ten sposób zbudo-
wana została płaszczyzna czasowo-skalowa, na której jest
prowadzona analiza falkowa.

Rys. 4.5. Podział płaszczyzny czasowo – skalowej wykorzystywany
w analizie falkowej

Przy przekształceniu falkowym płaszczyzna czasowo-
-skalowa została podzielona w sposób widoczny na rysunku
4.5. Należy zwrócić uwagę, że częstotliwość została zastą-
piona skalą, przy czym małym skalom odpowiadają wysokie
częstotliwości, natomiast dużym skalom – niskie. Jak widać
na rysunku, stosując analizę falkową można dokładnie
zlokalizować w dziedzinie częstotliwości składowe nisko-
częstotliwościowe sygnału, natomiast dla składowych wy-
sokoczęstotliwościowych otrzymywana jest informacja
o przedziale częstotliwości.

Falka jest kształtem fali o ograniczonym czasie trwania
i średniej wartości równej 0. Tak jak analiza Fouriera polega
na rozkładzie sygnału na składowe sinusoidalne o różnych
częstotliwościach, analiza falkowa dzieli sygnał na prze-
sunięte i przeskalowane wersje falki macierzystej.

Przekształcenie falkowe dane jest jako suma po całym
czasie sygnału pomnożonego przez przeskalowaną i prze-
suniętą funkcję falkową Ψ. Jego wynikiem jest zbiór współ-
czynników zależnych od skali i czasu, będący równoważną
reprezentacją badanego sygnału:

gdzie:

Ψ – funkcja falkowa;
a – współczynnik skali;
b – współczynnik przesunięcia;

– czynnik normalizujący, zapewniający stałą
energię funkcji falkowej, niezależnie od
skali;

f(t) – funkcja badana.

Współczynnik skali a decyduje o tym, jaką częstotliwość
reprezentuje falka. Skalowanie falki polega na jej rozciąga-
niu lub ściskaniu, przy czym im większy współczynnik
skali, tym falka jest bardziej rozciągnięta (reprezentuje niż-
szą częstotliwość) T [18].

1
a

Ψ Ψa b t a
t b
a, ( ) ,∗ =
−
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−∞

∞

∫ Ψ

Rys. 4.4. Analiza Fouriera badanego sygnału dokony-
wana za pomocy okna o różnej szerokości [17]
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Rys. 4.7. Skalowanie falki [18]
Rys. 4.8. Przesunięcie falki [18]

Rys. 4.6. Przykłady falek

Rys. 4.9. Analiza sygnału

Współczynnik przesunięcia b odpowiada za przesuwanie
falki wzdłuż osi czasu.

Dokonując analizy falkowej sygnału porównujemy frag-
ment sygnału z wybraną falką, którą następnie przesuwamy
w zależności od współczynnika b. Gdy dochodzimy do koń-
ca analizowanego sygnału, falka jest przeskalowywana, po
czym procedura powtarza się.

W ten sposób otrzymywany jest szereg współczynników
zależnych od skali i przesunięcia, będących miarą podo-
bieństwa między falką a fragmentem badanego sygnału. Na-
stępnie tworzony jest wykres, na którym oś x reprezentuje
położenie sygnału (czas), a oś y – skalę (częstotliwość).
Wielkość współczynnika falkowego obrazowana jest za po-
mocą koloru.
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Prowadzenie analizy dla wszystkich możliwych skal
i przesunięć czasowych powoduje uzyskanie bardzo dużej
ilości danych i jest czasochłonne. Nie zawsze jest to potrzeb-
ne i możliwe do realizacji. Następnym krokiem będzie więc
dyskretna transformata falkowa. Tutaj problem polega na
takim wyborze skal i przesunięć, aby utracić możliwie jak
najmniej na dokładności analizy a jednocześnie uczynić ją
bardziej efektywną. Sprawdzonym rozwiązaniem jest
wybranie skal i położeń opartych na potędze dwójki (a = 2j,
b = k2j). Wtedy analiza daje minimalną liczbę współczyn-
ników falkowych, przechowujących jednak informację o ba-
danym sygnale.

Z dyskretną analizą falkową ściśle związana jest analiza
wielorozdzielcza. Na każdym poziomie analizowany sygnał
jest przedstawiany w postaci sumy reprezentacji szcze-
gółowej i zgrubnej. Na kolejnym poziomie ponownie pod-
dajemy analizie reprezentację zgrubną z poprzedniego po-
ziomu. Czyli po danym poziome mamy jedną reprezentację
zgrubną i szereg reprezentacji szczegółowych uzyskanych
na poprzednich poziomach od najdrobniejszego do najbar-
dziej zgrubnego [15].

Rys. 4.10. Przykłady sygnałów i ich widm uzyskanych za pomocą analizy falkowej

Rys. 4.11. Analiza wielorozdziel-
cza. A – reprezentacja zgrubna
sygnału, zawierająca część nisko-
częstotliwościową, D – reprezen-
tacja szczegółowa
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Dekompozycji sygnału można dokonać za pomocą dys-
kretnej transformaty falkowej, gdzie na kolejnym poziomie
zmieniają się współczynniki skali i przesunięcia. Przy de-
kompozycji sygnału może być prowadzona jego kompresja
i odszumianie. Kompresja polega na utrzymaniu możliwie
najmniejszej ilości współczynników falkowych, które jed-
nak reprezentują większość energii sygnału. Współczyn-
nikom mniejszym od przyjętej wartości progowej jest przy-
pisywana wartość 0.

Dla wielu sygnałów najważniejsza część to część nisko-
częstotliwościowa, która przenosi główne cechy sygnału.
Część wysokoczęstotliwościowa przekazuje cechy szczegó-
łowe, które jednak nie zawsze są istotne dla prowadzonych
badań. Poza tym charakter wysokoczęstotliwościowy mają
też zakłócenia. Dzięki analizie falkowej możliwe jest wyod-
rębnienie i odcięcie wybranych współczynników falkowych
odpowiadających wysokim częstotliwościom.

4.1.2. Przykład zastosowania

Sygnał opisujący zachowanie się badanej struktury pod-
dawany jest analizie falkowej. Nagłe zmiany lub skoki
otrzymanych współczynników falkowych będą wskazywały
na wystąpienie uszkodzenia i pozwolą je zlokalizować.

Tradycyjne metody pomiaru przemieszczeń statycznych
wymagają bezpośredniego dostępu do badanego miejsca, co

nie zawsze jest możliwe do realizacji. Poza tym w przypad-
ku dużych konstrukcji pomiary nie zawsze zapewniają wy-
maganą dokładność. Obecnie coraz częściej wykorzysty-
wane są metody pomiaru oparte na technikach laserowych
i systemie GPS. Badane są również odpowiedzi dynamiczne
układu na dwa rodzaje wymuszeń. Pierwszym z nich jest
wymuszenie harmoniczne. Źródło wymuszenia pozostaje
w jednym miejscu, natomiast sygnały odpowiedzi odbierane
są za pomocą przyspieszeniomierzy przemieszczających się
między wyznaczonymi punktami. Badana jest również od-
powiedź impulsowa układu na sygnał wymuszający o cha-
rakterze impulsowym. Wtedy źródło siły zmienia swoje po-
łożenie, a przyspieszeniomierze są zamontowane na stałe.

Przykład zastosowania analizy falkowej do wykrywania
uszkodzenia został opisany w pozycji [14].

Na badaną belkę, poddaną działaniu obciążenia, zostały
naniesione punkty pomiarowe, których położenie było reje-
strowane (rys. 4.13.). Po odpowiedniej obróbce sygnału ma-
jącej na celu oddzielenie punktów pomiarowych od tła
został otrzymany binarny obraz linii ugięcia, będący sygna-
łem wejściowym dla analizy falkowej. W przypadku belki
jest to sygnał jednowymiarowy. Na otrzymanych w wyniku
analizy wykresach dokładnie można zlokalizować miejsce
wystąpienia uszkodzenia.

Rys. 4.12. Model belki z uszkodzeniem

Rys. 4.13. Fotografia z widocznymi punktami pomiarowymi (a) i obraz binarny linii ugięcia (b) [14]
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Linia statycznego ugięcia belki może być opisana za po-
mocą wielomianu odpowiedniego rzędu. Na rysunku widać
wykres linii ugięcia i jej kolejne pochodne obliczone nume-
rycznie oraz transformaty falkowe sygnału dokonane za po-
mocą falki Gaussa. Należy zauważyć, że przekształcając
sygnał za pomocą falki o coraz wyższym rzędzie otrzymy-
wane są kolejne pochodne sygnału. Przykład ten ilustruje, że
przekształcenie falkowe posiada charakter działania różnicz-
kującego.

Na rysunku 4.15 przedstawiono drgania belki opisane
zależnością amplitudy od położenia oraz jej pochodne. Wraz
ze wzrostem pochodnej pojawiają się szumy. Natomiast
zastosowanie transformaty falkowej pozwala na uzyskanie
sygnału wolnego od zakłóceń.

Przedstawiona metoda jest prosta i nie wymaga bezpo-
średniego kontaktu z badaną konstrukcją. Może być stoso-
wana do różnego rodzaju struktur. Inną jej zaletą jest możli-
wość rejestracji wielu oddalonych od siebie punktów
pomiarowych. Dokładność metody zależy od rozdzielczości
zdjęcia. Możliwe jest zastosowanie dyskretnej transformaty
falkowej, jednak wiąże się to ze spadkiem dokładności.

Rys. 4.14. Linia ugięcia belki – pochodne i transformaty falkowe [14]
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4.2. Sztuczne sieci neuronowe

Identyfikacja uszkodzeń może być traktowana jako prob-
lem rozpoznawania i klasyfikacji wzorców. Na wzorce
składają się wartości parametrów opisujących badane cechy
obiektu, które wskazują na wystąpienie i wielkość uszko-
dzenia. Ocena wzorców i przyporządkowanie ich do odpo-
wiednich klas może odbywać się przy wykorzystaniu
sztucznych sieci neuronowych.

Sztuczne sieci neuronowe są jedną z bardziej znaczących
metod zaawansowanej obróbki sygnałów rozwiniętych
w ostatnich latach. Mają na celu symulację modeli matema-
tycznych realizujących równoległe przetwarzanie informacji

za pomocą elementów zwanych neuronami. Punktem wyjś-
cia do budowy pierwszych sieci była chęć naśladowania
działania naturalnych układów nerwowych, a szczególnie
mózgu. Podstawowymi cechami sieci neuronowych są nieli-
niowość, zdolność dostosowania działania sieci do zmian
zewnętrznych (zdolność uczenia się), zdolność oceny do-
kładności odpowiedzi sieci i tolerancja na uszkodzenia.

Sieci neuronowe budowane są z pojedynczych neuronów.
Model sztucznego neuronu zmienił się bardzo nieznacznie
od tego stworzonego w 1943r. Jego autorami byli Pitts
i McCulloch.

Neuron składa się z dwóch bloków: sumującego i akty-
wującego.

Rys. 4.15. Drgania belki – pochodne i transformaty falkowe [14]
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Rys. 4.16. Sztuczny neuron

Sygnały wchodzące xi mnożone są przez wartości licz-
bowe zwane wagami. Z wielkości wagi wynika zależność
sygnału wyjściowego od danego sygnału wejściowego.
Waga może być pobudzająca – dodatnia lub opóźniająca –
ujemna. W przypadku, gdy neurony nie są połączone, waga
równa jest zero. Zsumowane iloczyny sygnałów i wag sta-
nowią argument funkcji aktywacji z [19]:

Wartość y funkcji aktywacji fβ jest sygnałem wyjścio-
wym neuronu.

Funkcja aktywacji może mieć postać skoku jednostko-
wego, charakter liniowy bądź nieliniowy. Jej wybór zależy
od rodzaju problemu jaki stawiamy przed siecią do rozwią-
zania. Dla sieci wielowarstwowych najczęściej stosowane są
funkcje nieliniowe, gdyż neurony o takich charakterysty-
kach wykazują największe zdolności do nauki. Polega to na
możliwości odwzorowania dowolnej zależności pomiędzy
wejściem a wyjściem sieci w sposób płynny. Umożliwia to
otrzymanie na wyjściu sieci informacji ciągłej a nie tylko
w postaci: TAK – NIE [19].

Pojedynczy neuron może być modelem prostych działań
logicznych, jednak do rozwiązywania rzeczywistych pro-
blemów niezbędne jest połączenie neuronów w sieć. Sygna-
łami wejściowymi do kolejnej warstwy (j) są sygnały wyj-
ściowe z warstwy poprzedniej (i) [6]:

Sieć składa się z warstw: wejściowej, ukrytych i wyjściowej.

Rys. 4.17. Schemat wielowarstwowej sieci neuronowej

Ilość wejść i wyjść zależy od problemu który ma być roz-
wiązany, od tego, jakie dane mają być wprowadzone i jaka
odpowiedź ma być otrzymana. Najtrudniejszym etapem jest
określenie ilości warstw ukrytych. Odbywa się to najczęściej
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metodą doświadczalną, przy czym proces uczenia rozpo-
czyna się z małą ilością neuronów w warstwie ukrytej, która
następnie jest stopniowo zwiększana. Większość problemów
udaje się rozwiązać przy zastosowaniu jednej warstwy ukry-
tej (do najbardziej skomplikowanych stosuje się nie więcej
niż trzy). [19]

Sieci neuronowe można podzielić na:
– jednokierunkowe – w których sygnały przechodzą tylko

jeden raz przez dany neuron,
– rekurencyjne – w których możliwe są sprzężenia po-

między elementami sieci lub podawanie sygnałów wyj-
ściowych z powrotem na wejście.

Jedną z ważniejszych cech sieci neuronowych jest umie-
jętność uczenia się. Sposoby uczenia się można podzielić na
uczenie z nauczycielem (supervised) lub bez nauczyciela
(unsupervised). Przy nauce z nauczycielem wymagana jest
znajomość poprawnej odpowiedzi sieci na zadany sygnał.
Bieżąca odpowiedź porównywana jest z oczekiwaną i współ-
czynniki wagowe dobierane są w taki sposób, aby wyelimi-
nować różnicę. W przypadku nauki bez nauczyciela pożą-
dana odpowiedź sieci nie jest znana. Sieć uczy się poprzez
analizę reakcji na pobudzenia.

Sztuczne sieci neuronowe są stosowane do rozwiązy-
wania problemów takich, jak:
– Asocjacja: Sieć zapamiętuje zbiór wzorców tak, aby po

pojawieniu się nowego lub niekompletnego wzorca na
wejściu, na wyjściu zwracany był wzorzec najbardziej
do niego podobny (autoasocjacja). Zapamiętane mogą
być także pary wzorców – wtedy gdy na wejściu po-
dawany jest jeden z pary, na wyjściu pojawia się drugi
(heteroasocjacja).

– Klasyfikacja: Sieć nadaje wzorcom odpowiednie klasy
na podstawie oceny ich cech.

– Wykrywanie: Sieć wykrywa różnice danych wejścio-
wych od określonego wzorca.

Przy monitorowaniu stanu konstrukcji wykorzystywana jest
zdolność sieci do wykrywania odstępstw od określonego
stanu oraz do grupowania danych.

5. ZAKOŃCZENIE

W opracowaniu została przybliżona wiedza na temat
powstawania oraz wykrywania uszkodzeń w materiałach
kompozytowych. Szczególny nacisk został położony na
metody wykrywania uszkodzeń, które mogą być stosowane
podczas pracy urządzeń, zapewniając ciągłość pracy oraz
uzyskiwanie na bieżąco informacji o stanie konstrukcji.
Metody te są określane jako diagnostyka stanu konstrukcji
(structural health monitoring) i znalazły szczególne zasto-
sowanie w przemyśle lotniczym. W pracy opisano metody
badania stanu konstrukcji za pomocą czujników światło-
wodowych oraz emisji akustycznej i ultradźwiękowej. Są to
technologie szczególnie chętnie stosowane przez przemysł
lotniczy. Czujniki światłowodowe oparte na siatkach Bragga
(mała masa, prostota układu pomiarowego) mogą wyprzeć
stosowane obecnie tensometry. Metody badania oparte na
emisji akustycznej pozwalają na monitorowanie dużych,
często trudno dostępnych dla innych technologii obszarów.
W literaturze światowej można znaleźć nawet próby łą-
czenia obydwu technologii w celu jednoczesnego wykry-
wania odkształceń i uszkodzeń. Ważnym elementem tych
metod jest analiza sygnałów pozyskanych za pomocą
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opisanej aparatury. Obecnie metody analizy sygnałów zosta-
ły poszerzone o analizę falkową, pozwalającą na skuteczną
analizę zmiennych w czasie sygnałów, oraz sieci neurono-
we. Stosowanie nowych metod analizy pozwala na uzyska-
nie większej ilości informacji z analizowanego sygnału, a co
za tym idzie na możliwość nie tylko wykrycia uszkodzenia,
ale również określenia jego rodzaju i wielkości.
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K. Nowosielska, P. Kowalczyk

DAMAGE DETECTION, LOCALIZATION
AND IDENTIFICATION OF COMPOSITE

STRUCTURES. STATE OF THE ART

Summary
The paper briefly presents some of the main aspects of

Structural Health Monitoring. In contrast to the traditional
nondestructive testing, in case of SHM, the assessment of
construction condition takes place on-line. The work inclu-
des the mechanical theory of composites containing the sim-
plest failure theories and the fracture mechanics. Moreover,
it presents the main technologies of Structural Health Moni-
toring based on optical fiber sensors, as well as damage
detection systems based mainly on ultrasonic waves. Con-
cerning signal processing, wavelet analysis and artificial
neural networks were described. The descriptions of tech-
nologies contain the examples of their application.

К. Новосельска, П. Ковальчык

ОБНАРУЖЕНИЕ, ЛОКАЛИЗАЦИЯ
И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ

В ВЫСОКОПРОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

Резюме
В работе коротко представлено несколько главных

аспектов связанных с контролированием состояния
конструкции (Structural Health Monitoring). В против-
оположности к традиционной диагностике, основанной
на недеструктивных исследованиях, в этом случае
оценка состояния конструкции проводится во время
эксплуатации структуры. Работа содержит описание ме-
ханических свойств композитов и самые простые те-
ории напряжения и разрушения (деструкции). Пред-
ставлены также основные технологии наблюдения за
нагрузкой конструкции, основанные на датчиках со
световодами, и технологии обнаружения повреждений,
базирующей на ультразвуковой эмиссии. В аспекте
анализа сигналов полученных с данных измерений, опи-
сан волновой анализ и нейронные сети. Описание
технологии сопровождается примерами применений.
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Prezentowana praca jest próbą pokazania, że kamera
i procesor mogą pomagać pilotowi śmigłowca przy lądo-
waniu w trudnych warunkach. Przy podchodzeniu do lądo-
wania, gdy pilot jest zajęty obserwacją terenu i szukaniem
lądowiska sygnał, że kamera widzi lądowisko i może je
wskazać byłby cenną informacją. W prezentowanej pracy
zajęto się tylko wąskim wycinkiem przedstawionego procesu
– znalezieniem niezawodnych algorytmów rozpoznania
jednego ze wzorców lądowisk w kształcie obwódki i litery H.
Do rozpoznawania okręgów/elips wykorzystano kołową
transformatę Hougha (CHT) o ograniczonej do 3 wymiarów
tablicy akumulacji. Po wyszukaniu elips, analizowane jest
ich wnętrze i najbliższe zewnętrzne otoczenie, w celu po-
twierdzenia lub nie występowania w nim litery H. Ze wzglę-
du na wymóg inwariantności procedur rozpoznających H
względem takich przekształceń geometrycznych, jak trans-
lacja, skalowanie, obrót i pochylenie zdecydowano się na
wykorzystanie centralnych momentów geometrycznych i mo-
menty Hu oraz symetrii H względem swojego środka, po-
krywania się środka H ze środkiem lądowiska czy niepow-
tarzalność i niezmienność momentów geometrycznych
połówek litery H. Przyjęto, że obraz wejściowy zapisany jest
za pomocą stratnej kompresji w formacie JPEG. Uzyskane
algorytmy zaimplementowane zostały w języku C++.
Program działa poprawnie, jednak występują czasem błędne
rozpoznania lądowiska. Należy się jednak spodziewać, że
w sekwencji obrazów tej samej sceny rejestrowanych przez
kamerę wykrywalność będzie wzrastać w miarę zbliżania.

1.WPROWADZENIE

Najistotniejszą umiejętnością człowieka jest możliwość
podejmowania decyzji na podstawie informacji docierają-
cych poprzez zmysły z otaczającego świata. Szacuje się, że
ok. 90% informacji uzyskujemy przy pomocy wzroku,
dlatego też ten kanał percepcji ma największy wpływ na
nasze działania. Zdolność widzenia trójwymiarowego, roz-
różniania oraz nazywania przedmiotów człowiek zawdzięcza
możliwości określania wzajemnego położenia i porów-
nywania obiektów ze wzorcami przechowanymi w ogromnej
bazie – mózgu. Urządzenia techniczne dają o wiele większy
wachlarz informacji: można mierzyć odległość obiektu od
zadanego położenia, intensywność oświetlenia lub wreszcie
promieniowanie w zakresie widmowym niedostępnym dla
oka. Jednak wzajemna korelacja i wnioskowanie na pod-
stawie tych informacji jest w każdym zastosowaniu danego
systemu wizyjnego indywidualne i ograniczone tylko do
zaprogramowanego zakresu. Widzenie maszynowe wciąż
więc nie zastąpi widzenia ludzkiego i wszędzie tam gdzie
decyzja jest krytyczna algorytmy mogą stanowić tylko
wsparcie decyzyjne. Natomiast wszędzie tam, gdzie koszt
pomyłki jest niewielki (badanie liczby saszetek z herbatą
w jednym pojemniku, określanie klasy mięsa po jego kolo-
rystyce i jednorodności itd.) maszyny z powodzeniem za-
stępują człowieka. Niniejsza praca jest próbą stworzenia
algorytmów rozpoznających typowy wzorzec lądowiska
(obręcz + umieszczona centralnie litera „H”) wspoma-
gających pilota w lądowaniu, wyszukujących lądowiska np.
na zdjęciach szpiegowskich czy wreszcie decydujących o lą-
dowaniu w przypadku bezzałogowych maszyn latających.

2. CEL PRACY

Wydaje się, że idea poszukiwania przez komputer po-
kładowy symbolu lądowiska dla helikoptera jest całkiem no-
wa. W lotnictwie może mieć zastosowanie (obecnie) wy-
łącznie dla śmigłowców, których prędkość lotu i przyzie-
mienia jest mała albo bardzo mała a szybkość i możliwości
przetwarzania cyfrowego obrazu są wystarczające dla kory-
gowania ich lotu. Dodatkowo – co powiedziano wcześniej –
kamera umieszczona na śmigłowcu może „widzieć” więcej
niż pilot. W związku z tym wykorzystanie przedstawionych
właściwości staje się oczywiste (rys. 1): umieszczona na stałe
(na sztywno) na śmigłowcu kamera zauważa w polu wi-
dzenia symbol lądowiska. Komputer pokładowy oblicza kąty
α i β, i – na obecnym etapie – przekazuje je pilotowi w po-
staci obrazu na ekranie lub głosowo. Byłby to pierwszy etap
badania skuteczności metody odczytywania symbolu lądo-
wiska. Badania takie można również (a nawet powinno się)
przeprowadzić na latającym, zdalnie sterowanym modelu
śmigłowca. Dalszym etapem wykorzystania przedstawionej
idei byłoby jej powiązanie z dokładnym pomiarem wyso-
kości lotu H (przy pomocy np. radiowysokościomierza –
w ostatniej fazie lotu, przy podchodzeniu do lądowania). Ze
znanych wartości α, β i H można obliczyć odległość L a stąd,
znając wartości α, β, H i L z odpowiednią dokładnością
komputer pokładowy potrafi posadzić (teoretycznie) śmi-
głowiec dokładnie na wyznaczonym miejscu. A to dla statku
bezzałogowego byłoby, po wykonaniu niektórych zadań roz-
wiązaniem podstawowym. Dla próby realizacji przedsta-
wionego scenariusza pierwszym etapem jest zbadanie możli-
wości odczytu symbolu lądowiska, co pokazano poniżej.
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Rys. 1. Parametry widzenia przez kamerę lądowiska

3. ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Z definicji nie zakłada się szczególnych warunków akwi-
zycji obrazu, ponieważ jednak stosowane będą algorytmy
segmentacji krawędziowej to elementy lądowiska (linia
ograniczająca, litera „H”) powinny kontrastować (zbiory
punktów definiujące kształty powinny mieć luminancję
istotnie różną od tła), co jest jednak założeniem naturalnym.

Powinno się zakładać, że detekcja lądowiska jest już
możliwa, gdy rozróżnialne są elementy składowe lądowiska,
więc gdy uda się je opisać matematycznie na płaszczyźnie
dyskretnej w postaci elips, okręgów (ew. ich fragmentów –
łuków stanowiących duży ułamek obwodu całej figury)
i transformowanych odcinków prostych tworzących literę
„H”. Natomiast takie założenie, aczkolwiek nietrudne w im-
plementacji znakomicie podnosi złożoność obliczeniową
algorytmów i wydłuża czas ich działania (zależność nieli-
niowa). Uzyskane algorytmy powinny pozostawiać duże
możliwości przystosowania programu pod kątem parame-
trów zależnych od warunków lotu (pochylenie, wysokość),
akwizycji (rozdzielczość, kąt widzenia kamery), czy szyb-
kości obliczeń w stosunku do dokładności wyników.
Wszystkie te parametry mogą być ustalone wcześniej lub
mogą być aktualizowane w czasie rzeczywistym (auto-
matyczny pomiar wysokości i pochylenia).

4. REALIZACJA

Zazwyczaj widzenie maszynowe dzieli się na etapy [1].
Ten projekt podzielono na cztery główne zadania takie jak
wstępna obróbka obrazu, której zadaniem jest poprawa
jakości obrazu, segmentacja, czyli ekstrakcja interesujących
obiektów, analiza wysegmentowanych obiektów i ostatecz-
nie rozpoznawanie obrazu, czyli podjęcie decyzji o rozpoz-
naniu na podstawie cech.

W tym projekcie operacje będą wykonywane na obrazie
w skali szarości o 256 poziomach jasności. Zakłada się, że
przetwarzane obrazy są monochromatyczne – jeden piksel
reprezentuje liczba 8-bitowa lub polichromatyczne 24-bito-
we (konwersja do skali szarości automatyczna).

5. PRZETWARZANIE WSTĘPNE

Obrazy często posiadają niepożądane cechy: są zaszu-
mione, mają słaby kontrast lub niewłaściwą jasność. Takie
cechy są wadami zarówno z punku widzenia estetycznego
jak i rozpoznawania obrazu. Należy je minimalizować, gdyż
mogą prowadzić do rozmycia konturów i błędnej iden-
tyfikacji. Do eliminacji każdej z wad stosuje się inne prze-
kształcenia i istotna jest ich kolejność (operacje nie są

przemienne). W tym opracowaniu przyjęto, że wyżej wy-
mienione trzy niepożądane cechy występują najczęściej
i tym kierunku następuje poprawa obrazu.

6. FILTRACJA SZUMÓW
WYSOKOCZĘSTOTLIWOŚCIOWYCH

Szumy impulsowe filtruje się dość łatwo, ponieważ są
dobrze widoczne. Znając dokładną lokalizację zakłócenia
można je usunąć bez wpływania na sąsiedztwo. W tym celu
stosuje się filtry nieliniowe, których działanie polega na
zastąpieniu piksela szumowego wartością wspólną dla jak
największej liczby sąsiadów. Doskonałe w tym zasto-
sowaniu są filtry medianowe, w których wartości otoczenia
są sortowane i element środkowy tak powstałego szeregu
jest szukaną wartością piksela. Jeżeli zakłócenie jest punk-
towe to wszyscy (lub prawie wszyscy) sąsiedzi tej fluktuacji
mają wartości zbliżone do pożądanej wartości obliczanego
piksela środkowego. Taka też będzie mediana, zaś wartość
szumowego piksela znajdzie się na początku lub końcu
szeregu.

7. POPRAWA KONTRASTU

Poprawa kontrastu ma na celu zwiększenie różnicy
jasności między pikselami ciemnymi i jasnymi, polega na
liniowym przemnożeniu wszystkich pikseli obrazu o wy-
brany współczynnik >1. Różnica między poziomami jas-
ności oczywiście także skaluje się przez ten współczynnik.

8. SEGMENTACJA KONTUROWA

Segmentacja konturowa to wykrywanie interesujących
obiektów poprzez detekcję ich krawędzi, rozumianych jako
linie leżące na granicy obszarów o różnych jasnościach
(choć może także być wynikiem zmiany tekstury) [2]. Lą-
dowiska są bowiem tworzone wizualnie przez elementy
dobrze widoczne i kontrastujące tak wzajemnie jak i z oto-
czeniem np. jasną literę „H” i ciemne podłoże (asfalt, beton,
ziemię). Metody konturowe wykorzystują operatory gra-
dientowe, a następnie progowanie [4]. Do segmentacji kon-
turowej zdecydowano się użyć algorytmu (filtru) Canny’ego,
gdyż uchodzi on za bardzo efektywny oraz skuteczny i jest
najczęściej używanym narzędziem do wykrywania krawę-
dzi. Jego pełny opis można znaleźć w [3]. Wielkość maski
filtracji gaussowskiej przyjęto stałą 5x5 pikseli i podobnie
odchylenie standardowe σ jest parametrem ustalonym empi-
rycznie, jednak jego nieduże zmiany nie mają krytycznego
wpływu na segmentację. Pewnym problemem może być
odpowiedni dobór progów. Zazwyczaj przyjmuje się próg
górny jako dwu- trzykrotność progu niskiego (TH ≈ 2÷3 TL)
[3], choć wybór tego drugiego jest już zadaniem niełat-
wo podlegającym automatyzacji. Jednak testowanie róż-
nych progów pozwoliło określić zakresy progów (30 ± 5
i 60 ± 10), dające zadowalające wyniki dla różnych obrazów
(wysegmentowano lądowisko i literę H).

9. ANALIZA OBRAZÓW: ROZPOZNAWANIE
OKRĘGÓW, ELIPS I ICH FRAGMENTÓW –
TRANSFORMATA HOUGHA

Przyjęty model lądowiska zakłada, że składowymi wzor-
ca są między innymi okręgi. W ogólności należy przyjąć, że
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dla kątów kamery różnych od 90° w obrazie będą wystę-
powały elipsy. Jednak wielka oś zawsze będzie równoległa
do osi X obrazu, co prowadzi do pewnych uproszczeń.
Jednocześnie należy założyć, że wysegmentowane elipsy,
z racji zdyskretyzowania obrazu i zmieniających się warun-
ków akwizycji (możliwe niewielkie odchylenia i drgania
helikoptera) nie będą idealne.

Do wyszukiwania okręgów i elips postanowiono użyć
„kołowej transformaty Hougha” [1], [3], która transformuje
dany punkt do przestrzeni analitycznych parametrów
okręgu, bądź elipsy.

Dla pełnego opisu elipsy potrzebne jest 5 parametrów,
w przypadku, gdy „spłaszczenie” figury jest jednokierun-
kowe (oś wielka jest równoległa do OX) – cztery parametry.
Dla każdego punktu obrazu będącego pozytywem (wartość
= 255), zakłada się trzy dowolne wartości z dziedziny roz-
ważanych parametrów i z równania figury wyliczany jest
ostatni. Taka czwórka wartości określa jednoznacznie pole,
początkowo wyzerowanej, czterowymiarowej tablicy aku-
mulatora, które należy zainkrementować (co oznacza, że
następny piksel należy do tej elipsy). Lokalne maksima aku-
mulatora z dużym prawdopodobieństwem wskazują, że w
obrazie istnieją elipsy o parametrach określonych przez
współrzędne tych maksimów.

Ze względu na złożoność pamięciową postanowiono zre-
dukować liczbę wymiarów do trzech. Konsekwencją jest
konieczność obliczenia liczby pikseli pokrytych przez figurę
złożoną z elipsy zewnętrznej i wewnętrznej oraz powierz-
chni znajdującej się pomiędzy nimi (zwaną dalej „pierście-
niem”) w jednym spójnym odcinku czasu działania proce-
dury. Taki mechanizm istotnie różni się więc od podejścia
klasycznego, gdzie praktycznie do zakończenia działania
procedury nie wiadomo ile pikseli należy do hipotetycznej
elipsy (jakie są wartości pól akumulatora). Osiągnięto 3-4-
-krotne przyspieszenie przetwarzania obrazu. To rozwiąza-
nie ma jednak tę wadę, że oblicza się dodatkowo współ-
rzędne punktów negatywnych (0). Jednak złożoność pamię-
ciowa jest tu bardziej krytyczna niż obliczeniowa.

Wprowadzono szereg parametrów uelastyczniających
działanie transformaty, ponieważ jednak rozpoznanie jest
automatyczne, to ich estymacja przebiega a priori. Jedynie
dwa parametry określające maksymalne i minimalne
„spłaszczenie” elipsy (w kierunku osi małej) wyrażone jako
ułamek osi wielkiej, można ekstrahować z mierzalnych
wielkości takich, jak kąt widzenia lądowiska i wysokość lotu
helikoptera. Należy pamiętać, że optymalizacja dostępnych
parametrów, zawsze ma charakter kompromisu między cza-
sem działania i dokładnością.

10. ANALIZA OBRAZU: ROZPOZNAWANIE
LITERY „H”

Abstrahując od wielu rozwiniętych podejść do rozpo-
znawania liter zdecydowano się na potraktowanie litery „H”
lądowiska jako obiekt o dobrze zdefiniowanej geometrii
(o ustalonym stosunku odpowiednich elementów składo-
wych H). Obiekt taki jest transformowany przekształceniami
jakie typowo występują w rzeczywistych obrazach, więc
przesunięciem, skalowaniem, obrotem i pochyleniem.
Wszystkie charakterystyki służące do rozpoznania „H”
powinny być inwariantne na takie transformacje.
Postanowiono zbadać zmienność tzw. momentów Hu [4],

wykorzystujących znormalizowane centralne momenty geo-
metryczne, na następujący zestaw liter H:

Rys. 2. Rozmaite transformacje litery H

Wybrano moment Hu8, ponieważ wykazuje dużą nie-
zmienność na wspomniane przekształcenia geometryczne
i zarazem jego wartość dla kompozycji dowolnej znacznie
odbiega od wartości dla H.

W procesie rozpoznania H postanowiono dodatkowo
badać inne charakterystyki spójnego zestawu pikseli znaj-
dującego się w środku znalezionej elipsy takie jak momenty
Hu1 połówek obiektu, symetrię obiektu względem osi środ-
ka ciężkości, stosunek pola powierzchni obiektu do pola
elipsy i położenie środka ciężkości obiektu w stosunku do
środka elipsy.

11. REGUŁA DECYZYJNA I TESTOWANIE

Podsumowując, program posiada dwa główne stopnie
rozpoznania: najpierw elipsy (okręgi) ograniczające lądo-
wisko, a następnie wieloetapowe procedowanie na środku
(bądź ewentualnie także na najbliższym otoczeniu) tych
elips. W skład drugiego stopnia wchodzi badanie momentu
Hu 8 obiektu centralnego, momentów Hu 1 połówek obrazu
H w podziale podłużnym i poprzecznym, symetrii, położe-
nia środka względem środka znalezionej elipsy i pola obie-
ktu względem pola elipsy. Stosunek odpowiednich pól
i momenty Hu są najbardziej niezawodne. Dlatego od odpo-
wiedniego stosunku pól postanowiono uzależnić obliczenia
kolejnych etapów, momentowi całej figury przypisać wagę
największą (3), momentom połówek figury wagę mniejszą
(2), centryczności wagę (1), symetrii względem osi OX naj-
mniejszą (0.5) i podobnie względem osi OY (0.5). Kom-
pilację wszystkich etapów wyrażono jedną liczbą z zakresu
<0; 1>, im większa wartość tym większe prawdopodo-
bieństwo wykrycia lądowiska.

Przykładowe obrazy testowe przedstawiono na rysunku 3.
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Rys. 3. Wyniki rozpoznania. W czerwonych obwódkach podano możliwość, że rozpoznano rzeczywiste lądowisko; Wynosi ona 0,644 dla
górnego zdjęcia i 0.776 dla dolnego

12. PODSUMOWANIE

Przeprowadzone testy wykazały, że większość znalezio-
nych lądowisk ma wartość generowaną przez regułę decy-
zyjną powyżej 0.6 natomiast nie-lądowisk z większą od tej
wartością jest niewiele. Można więc założyć, że będzie to
dobra wartość stanowiąca próg rozpoznania. Należy zazna-
czyć, że wszystkie (oprócz pierwszego sztucznego) wyko-
rzystywane tu obrazy uległy wcześniej stratnej kompresji
JPEG, co mogło mieć wpływ na poprawną segmentację, a w
konsekwencji końcowe wyniki.

Występują błędne rozpoznania i program w prezento-
wanej postaci nie daje pewności znalezienia lądowiska, nie
mógłby więc być stosowany jako samodzielne decydujący
np. o lądowaniu, natomiast wszędzie tam gdzie decyzja nie
jest krytyczna lub decyzję końcową podejmuje operator-
człowiek system ten może mieć aplikację. Należy się spo-
dziewać, że w sekwencji obrazów tej samej sceny wykry-
walność będzie wzrastać.
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AUTOMATIC VISIONAL RECONNAISSANCE
OF HELICOPTER LANDING FIELD

Summary
Presented work is the demonstration trial that camera and

processor can help helicopter pilot in the landing process in
the difficult conditions. With the landing approach, when
pilot is occupied with terrain observation and by the search
for a landing field, the signal that camera sees the landing
field and can show it will be the valuable information. In the
presented work the only narrow segment of a submitted pro-
cess – the search of certain algorithms of the landings field
recognition from patterns of the letter H and the border sha-
pe is mentioned. To recognition of the circumferences/ellip-
ses the circular Hough transform (CHT) is utilized with the
accumulation table limited to 3 dimensions. After ellipses
search, their interior and nearest outer surroundings are ana-
lyzed, for the confirmation (or not) of the letter H occurrence
in it. Considering the requirement of the invariance of the
letter H recognizing procedures with regard to such geo-
metric transformations as translation, graduation, turn and
inclination, it was decided on the utilization of central geo-
metric moments and Hu moments and H symmetry with
regard to its centre, the treating of letter H centre with the
centre of landing field or non-repetition and the invariability
of the letter H halves geometric moments. It was assumed,
that input picture is recorded with the help of lossy com-
pression in the JPEG format. Received algorithms are
implemented in the C++ programming language. Program
performs correctly, however the incorrect recognition of
landing field occurs sometimes. However, it can be expec-
ted, that in the sequence of pictures of the same scene re-
corded by the camera, the recognition will improve in the
process of the approach.

К. Гжывач, М. Ромицки, Б. Буткевичь

АВТОМАТИЧЕСКОЕ РАСПОЗНАВАНИЕ
ПОСАДОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ ВЕРТОЛЁТА

ПО ВИДЕО-ОБРАЗУ

Резюме
Работа является попыткой показать, что видеокамера

и процессор могут помочь пилоту вертолёта во время
посадки в трудных условиях. При подходе на посадку,
когда пилот занят наблюдением местности и поиском
места посадки сигнал, что видеокамера видит поса-
дочную площадку и может её указать, был бы ценной
информацией. В представленной работе авторы заня-
лись только небольшим фрагментом представленного
процесса - поиском надёжных алгоритмов нахождения
одного из образцов посадочной площадки в форме об-
водки и буквы H. Для обнаружения окружностей/эллипс
использовано окружное преобразование Hougha (CHT)
с ограниченной до 3 измерений в таблице аккумуляции.
После обнаружения эллипс, анализируется изображение
внутри и ближайшее наружное окружение, с целью
подтверждения или опровержения наличия буквы H.
Поскольку требуется инвапиантноцть процедур об-
наружения буквы H относительно таких геометрических
преобразований как трансляция, градирование, враще-
ние и наклонение, решено использовать центральные
геометрические моменты и момента Hu, симметрию H
относительно её центра, наложение центра H с центром
посадочной площадки, а также неповторимости и не-
изменности геометри4еских моментов половинок буквы
H. Принято, что исходное изображение записано с по-
мощью компрессии в формате JPEG. Полученные алго-
ритмы были осуществлены в языке C++. Программа
действовала исправно, но иногда появлялись оши-
бочные обнаружения посадочной площадки. Следует
ожидать, что в серии изображений одной и тойже сцены
регистрированных камерой изображений, обнаружи-
тельность будет расти с уменьшением расстояния.
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Badania i rozwój nad śmigłowcami autonomicznymi są obecnie
szeroko zakrojone. Yamaha Motors dysponuje modelem, który jest
używany komercyjnie głównie w spryskiwaniu obszarów rolnych.
Celem niniejszej pracy wykonanej na Wydziale Elektroniki i Technik
Informacyjnych Politechniki Warszawskiej w Instytucie Systemów
Elektronicznych, było opracowanie w środowisku Matlab-Simulink
koncepcji autopilota dla śmigłowca bezzałogowego. Stanowiła ona
wstęp do obecnie rozpoczętej sprzętowej realizacji układu z mikro-
procesorem. Zaprojektowano układ sterowania-kontroli lotu, mający
za zadanie utrzymywanie śmigłowca w zawisie oraz wykonywanie
prostych zadań, takich jak lot na zadaną wysokość i odległość oraz
lądowanie. Autopilot zawiera układ sterowania i model śmigłowca
zamknięte w pętlę sprzężenia zwrotnego. Układ sterowania zre-
alizowano w oparciu o logikę rozmytą, stosując 6 regulatorów typu
FPID. Układ sterowania jest typu regałowego, wykorzystujący bazę
wiedzy opisującej działania konieczne do uzyskania poprawnego
ruchu śmigłowca. Zalety takiego rozwiązania uwidaczniają się
szczególnie w procesach słabo poznanych, w których opis mate-
matyczny jest trudny, bądź skomplikowany lub niemożliwy do
uzyskania. Matematyczny model śmigłowca musi uwzględniać dosta-
tecznie dużo zjawisk tak, aby nie odbiegał on zbytnio od rzeczy-
wistego zachowania obiektu. Model ten nie może być jednak zbyt
skomplikowany ze względu na skończone możliwości obliczeniowe i
konieczność spełnienia warunku pracy w czasie rzeczywistym.
Wiarygodny model nieliniowy opracowano w NASA (Complexity Heli-
copter Math Model). Został on użyty do budowy autopilota śmigłowca
Yamaha R-50, w prezentowanej pracy również skorzystano z modelu
tego typu. Jako środowisko najbardziej odpowiednie ze względu na
możliwość realizacji i późniejsze testowanie wybrano oprogra-
mowanie Matlab-Simulink. Przeprowadzono wiele testów weryfiku-
jących poprawność rozwiązania. Szczególnie badano zachowanie i
stabilność śmigłowca po przyłożeniu skoków prędkości i skoku kątów
Eulera, zarówno każdy oddzielnie, jak i równocześnie. Badano typowe
zadania, jak wznoszenie na zadaną wysokość, zawis, ruch na zadaną
wysokość i odległość, lądowanie. Zarejestrowano wykresy położenia,
prędkości, kątów orientacji oraz sygnałów sterujących. Ponadto,
specjalny program pozwalał na wizualizację ruchu śmigłowca.
Uzyskane rezultaty można uznać za dobre i spełniające założenia. Ze
względu na tematykę pracy konieczne było nawiązanie współpracy z
Wydziałem MEiL Politechniki Warszawskiej oraz Wojskową Akademią
Techniczną.

1. WPROWADZENIE

Znaczenie urządzeń sterowanych z wykorzystaniem auto-
pilota, bądź jego elementów, rośnie od wielu lat. Ponieważ
statki powietrzne są niezależne od ziemi, wygrywają z urzą-
dzeniami naziemnymi w wielu zastosowaniach. W zakresie
statków powietrznych z kolei w wielu zastosowaniach wi-
dzimy wyższość śmigłowca nad samolotem, przede wszyst-
kim ze względu na możliwość startu i lądowania pionowego
oraz możliwości zawisu.

Podstawowe obszary wykorzystania bezzałogowych śmi-
głowców to spryskiwanie obszarów rolnych, misje ratow-
nicze i poszukiwawcze, wojskowe, badanie i fotografowanie
obszarów.

Badania i rozwój nad śmigłowcami bezzałogowymi są
obecnie szeroko zakrojone, np. Yamaha Motors dysponuje
śmigłowcem, który jest używany komercyjnie głównie do
spryskiwania obszarów rolnych. Prototyp tego modelu pow-
stał w 1986 roku.

Celem niniejszej pracy było stworzenie programu kom-
puterowego realizującego zadania autopilota dla śmigłowca
bezzałogowego w środowisku Matlab–Simulink. Zapro-
jektowany układ sterowania lotem ma za zadanie utrzymać
śmigłowiec w stanie zawisu oraz pozwolić na wykonanie
prostych zadań, takich jak lot na zadaną wysokość i od-
ległość. Układ sterowania został zrealizowany w oparciu
o logikę rozmytą. Układ sterowania i model śmigłowca two-
rzą pętlę zamkniętą. Przeprowadzono testy weryfikujące po-
prawność rozwiązania.

2. OPIS PROJEKTU I ZAŁOŻEŃ WSTĘPNYCH

Śmigłowiec jest systemem stabilnym statycznie, ponie-
waż punkt przyłożenia siły nośnej znajduje się powyżej
środka ciężkości. Mimo to istnieje potrzeba stabilizacji dy-
namicznej obiektu, w warunkach, w których występują
czynniki zewnętrzne takie jak podmuchy wiatru.

Celem pracy jest stworzenie układu sterującego, który
pozwoli utrzymać śmigłowiec w stanie zawisu, czyli w sta-
nie, w którym prędkości postępowe względem ziemi są
równe zero. Po osiągnięciu tego etapu kolejnym celem jest
takie wysterowanie śmigłowca, aby w sposób automatyczny
śmigłowiec poruszał się na zadaną wysokość i odległość
z zadanymi wymuszonymi prędkościami i przyspieszeniami.
Aby przetestować zbudowany układ sterujący niezbędny
jest model matematyczny, który uwzględnia dostatecznie
dużo zjawisk, tak aby nie odbiegał on zbytnio od rzeczy-
wistego zachowania obiektu. Model ten nie może być jednak
zbyt skomplikowany ze względu na skończone możliwości
obliczeniowe i konieczność spełnienia warunku pracy
w „czasie rzeczywistym”.

W związku z wątpliwościami jaki uproszczony model
można jeszcze uznać za poprawny przy tego typu zastoso-
waniach, NASA (National Aeronautics and Space Admi-
nistration – Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni
Kosmicznej) stworzyła „Minimalnie Złożony Model Mate-
matyczny Symulacji Śmigłowca” („Minimum – Complexity
Helicopter Simulation Math Model” – MCHSMM). W tej
pracy został użyty model tego typu dla śmigłowca Yamaha
R–50 [11], [12].
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Aby osiągnąć powyższe cele trzeba było zrealizować
następujące etapy:
• Wybrać środowisko w jakim ma zostać zrealizowany

projekt: jako narzędzie najbardziej odpowiednie ze
względu na możliwość realizacji i późniejszego testo-
wania wybrano oprogramowanie Matlab-Simulink.

• Znaleźć wiarygodny model nieliniowy śmigłowca: ze
względu na wybór środowiska musi to być model zaim-
plementowany w środowisku Matlab-Simulink. Jego
konstrukcja musi pozwolić na podłączenie stworzonego
układu sterowania tak, aby stworzyć pętle zamkniętą.

• Zdefiniować założenia wstępne do symulacji:
Prędkość wiatru: Zakłada się, że prędkość wiatru jest
0 m/s (ze względu na konstrukcję równań dla modelu), co
nie znaczy, że w warunkach rzeczywistych zrealizowany
układ sterowania nie będzie utrzymywał śmigłowca
w stanie zawisu przy prędkości wiatru różnej od zera.
Otoczenie: Zakłada się, że przestrzeń, w której operuje
śmigłowiec jest nieskończenie duża ze stałym ciśnieniem
atmosferycznym.
Zawis: stan śmigłowca, w którym utrzymuje się (z pew-
ną tolerancją) na stałej wysokości względem ziemi.
Jednocześnie posiada zerowe prędkości kątowe wokół
osi bx, by, bz oraz zerowe prędkości postępowe wzglę-
dem ziemi (zerowe – zdefiniowane jako poniżej 0,5 m/s).

• Stworzyć układ sterowania: należy zbudować układ ste-
rowania, który pozwoli na spełnienie założeń i będzie
wykazywał stabilność w założonych granicach wymu-
szeń zewnętrznych.

• Przetestować zbudowany układ: należy sprawdzić czy
układ spełnia postawione wymogi.

3. UKŁAD STEROWANIA

Śmigłowiec jest ciałem o 6 stopniach swobody. Może po-
ruszać się w każdym z trzech kierunków oraz obracać wokół
każdej z trzech osi. Aby mieć możliwość ustabilizowania go
w przestrzeni w stanie zawisu niezbędne jest, aby układ re-
gulacji posiadał liczbę wejść nie mniejszą od liczby stopni
swobody.

Budowa układu sterującego opiera się na 6 regulatorach
typu PID (ang. proportional–integral–derivative / propor-
cjonalno–całkująco–różniczkujący) [3], [4]. Każdy regulator
odpowiada jednej zmiennej wejściowej. Zmienne wejścio-
we, które pozwalają na ustabilizowanie śmigłowca to pręd-
kości postępowe (we wszystkich trzech kierunkach): u, v, w,
prędkości kątowe: p, q (przechylenie, pochylenie) oraz war-
tość kąta odchylenia od stanu początkowego śmigłowca ψ
(kąt opisujący odchylenie).

Zmienne wyjściowe układu sterującego wynikają w na-
turalny sposób z kanałów sterownia śmigłowcem i są to:
skoki ogólny ucol i okresowe ulong i ulat wirnika głównego
oraz skok ogólny śmigła ogonowego uped (zwykle ozna-
czane dcol, dlong, dlat, dped, ale greckie litery zamieniono dla
potrzeb programowania).

4. WYBÓR TYPU REGULATORA

Zastosowano regulatory typu PID. Wybór tego rodzaju
regulatora wynika w naturalny sposób z własności obiektu
sterowanego. Zmienne wejściowe reprezentujące jego za-
chowanie zmieniają się dynamicznie co uzasadnia użycie
członu różniczkującego, pozwalającego na predykcję, zaś
konieczność ich dokładnego wysterowania zmusza do uży-
cia członu całkującego pozwalającego na dążenie do zero-
wych uchybów po ustaleniu się oscylacji wokół wartości
zadanej. Użyte regulatory są regulatorami opartymi na lo-
gice rozmytej.

Wybór regulatora rozmytego (skrót FLC) jest dość no-
watorski w zastosowaniu związanym ze sterowaniem śmi-
głowca. W dostępnej literaturze polskiej, jak i zagranicznej,
czy też materiałach odnalezionych w internecie występuje
zastosowanie logiki rozmytej w rozwiązaniu stawianego
problemu, lecz wyłącznie w sposób ogólny. Zarys takiego
podejścia znajduje się w pracy [9].

Znaczenie logiki rozmytej, na której opiera się działanie
regulatora rozmytego, rośnie w wielu dziedzinach życia. Ich
główną zaletą jest całkowite bądź częściowe uniezależnienie
się od modelu matematycznego obiektu, który jest niezbęd-
ny, by utworzyć reguły sterowania dla klasycznego regu-
latora. Ze względu na porównywalne właściwości z re-
gulatorami klasycznymi oraz wyżej wymienioną zaletą
znajdują coraz szerszy obszar wykorzystania, szczególnie
w procesach słabo poznanych, w których opis matematycz-
ny jest trudny, bądź niemożliwy do uzyskania.

5. STRUKTURA UKŁADU STEROWANIA

Zasadę działania sterownika FLC przedstawiono w u-
proszczony sposób na rysunku 2.

Rys. 1. Schemat bloku sterow-
nika z wyróżnionymi wejściami
i wyjściami układu

Rys. 2. Zasada działania sterownika FLC PID
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Każda z wielkości wejściowych reprezentujących błąd
sterowania ε i jego pochodną δ = dε/dt jest opisana za
pomocą 7 zbiorów rozmytych: NB, NS, NM, ZE, PS, PM, PB
(duży ujemny, ... , duży dodatni) o trójkątnych funkcjach
przynależności. Ułożono 49 reguł sterowania dla części PD
sterownika. Mają one typową postać, np. jedna z reguł ma
postać

if (ε is NB) and (δ is PS) then (u is NM)
gdzie u oznacza rozmytą wielkość wyjściową sterownika.

Zbiory rozmyte dla zmiennej u mają postać singletonów
rozmytych. Część całkująca sterownika zawiera 7 reguł.
Wyjścia z obu części są sumowane. Defuzyfikacja następuje
metodą środka ciężkości (COG – center of gravity).
Układ sterowania składa się, tak jak już powiedziano, z 6
FLC PID. Przedstawiono go na rysunku 3.

Ponieważ sterownie skokiem okresowym przekłada się
zarówno na zmiany prędkości postępowych jak i kątowych,
a do ich utrzymania na zadanej wartości używamy tych samych

W skład struktury układu normalizacji wchodzą cztery
bloki sat_u_xxx, które powodują nasycenie sygnału po prze-
kroczeniu dziedziny fizycznej. Występuje dodatkowo su-
mator Add (nie pokazany), który wysterowuje wstępnie
wartość skoku ogólnego tak, aby siła ciągu równoważyła
siłę ciężkości. Wartość skoku ogólnego wyliczona ze stanu
równowagi jest stała i znajduje się w bloku u_col_0.

6. WYNIKI TESTU – SKOK JEDNOSTKOWY
DLA PRĘDKOŚCI POSTĘPOWYCH
I KĄTÓW EULERA

Poniżej podano kilka najbardziej krytycznych testów ze
wszystkich przeprowadzonych. Przedstawiono kilka przykła-
dowych zadań postawionych przed systemem sterowania
mających charakter użytkowy. Takim testem było zbadanie
zachowania śmigłowca po przyłożeniu do układu sterowania
skoków dla prędkości postępowych i dla kątów Eulera poda-
nych w tabeli 1 oraz sterowaniu do zatrzymania śmigłowca
w powietrzu. Rezultaty przedstawiono na rysunku 4.

Rys. 3. Struktura układu sterowania, reprezentacja w programie Simulink

kanałów sterowania, dla otrzymania ostatecznych wartości
zmiennych sterowanych ulat i ulong należy sprząc ze sobą po
dwa regulatory, dla każdego z tych kanałów sterowania.
Końcowa wartość sterowania jest sumą sygnałów ste-
rujących uzyskanych z dwóch FLC PID (operacje te wy-
konują bloki u_lat_sum i u_long_sum).

Po otrzymaniu sygnałów sterujących, wektor wyjściowy
u = (ucol, ulong, ulat, uped) podawany jest na wejście bloku
normalizacja, który zapewnia, że na obiekt nie zostaną po-
dane wartości nie mające sensu fizycznego, tzn. nie prze-
kraczając możliwych mechanicznie położeń (np. nie ma mo-
żliwości obrócenia łopat wirnika głównego o 90º). Poniżej
podano przyjęte ograniczenia: ucol = 0÷0,175 rad, ulong =
= -0,175÷0,175 rad, ulat = -0,175÷0,175 rad, uped =
= -0,175÷0,175 rad.

Tab. 1. Stan śmigłowca w chwili t = 0.

Poniższe obrazy pokazują w poszczególnych chwilach
czasowych (w sposób przybliżony) położenie śmigłowca
w przestrzeni oraz kąty jego orientacji (położenia chwilowe
odpowiadają poszczególnym punktom wykresu na rys. 4a).

Zmienna Wartość początkowa

u 3 m/s

v 3 m/s

w 3 m/s

φ 0.78 rad

θ 0.78 rad

ψ 0.78 rad
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a) Kąty orientacji śmigłowca b) Sygnały sterujące

c) Prędkości postępowe d) Sygnały sterujące – zbliżenie

Rys. 4. Test polegający na początkowym ustawieniu śmigłowca w wychyleniu 0,78 rad (około 45º) dla każdej z trzech współrzędnych
i zadanych początkowych prędkości u, v i w równych 3 m/s i sterowaniu do uzyskania zawisu najszybciej jak to możliwe

Rys. 5. Stan śmigłowca w chwili
t = 0 s

Rys. 6. Stan śmigłowca w chwili
t = 1 s
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7. REALIZACJA ZADANIA – LOT NA ZADANE:
WYSOKOŚĆ I ODLEGŁOŚĆ

Doświadczenie to polega na podaniu na wejście regulato-
rów odpowiedzialnych za utrzymanie zadanej prędkości pio-
nowej oraz podłużnej sygnału zmiennego o pewnych para-
metrach. Wybierając zadaną wysokość, na którą ma się
wznieść śmigłowiec (np. 50 m) i odległość od lądowiska
(również np. 50 m) możemy z uproszczonych wzorów
fizycznych wyliczyć konieczne parametry do określenia
sygnału zadanego. Mianowicie przyjmując, że zadanie ma
być wykonane w ciągu T = 18s podzielono czas na trzy
odcinki T1 = 3 s, T2 = 12 s, T3 = 3 s, w których tak dobrano
przyspieszenia a1 , a3 i prędkość v2, aby przebyta droga S =
= a1T1

2/2 + v2T2 + a3T32 = 50 m. Wielkości te nie powodują
przekroczenia przyjętych ograniczeń.

Rys. 9. Sygnał zadany

Aby uzyskać lot podłużny śmigłowca na zadaną od-
ległość podajemy sygnał zadany, jak na rysunku 9 na wej-
ście regulatora prędkości podłużnej. W tabeli 2 podano
parametry sygnału.

Tab. 2. Dane i parametry sygnału dla zadania

a) Kąty orientacji śmigłowca

Zmienna Wartość
zmiennej

Czas trwania
sygnału

Interpretacja
zmiennej

h 50 m – wysokość

d 50 m – odległość podłużna

·w 1 m/s2 pierwsze 3 s przyspieszenie

w 3 m/s środkowe 12 s stała prędkość

w -1 m/s2 ostatnie 3 s przyspieszenie

Rys. 7. Stan śmigłowca w chwili
t = 4 s

Rys. 8. Stan śmigłowca w chwili
t = 12 s
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b) Sygnały sterujące

c) Prędkości postępowe

d) Sygnały sterujące – zbliżenie
Rys. 10. Ilustracja zachowania się śmigłowca przy osiąganiu za-
danej wysokości i odległości od lądowiska

Postawione zadanie zostało osiągnięte – śmigłowiec wy-
konał lot na zadane odległości. Na rysunku 10b widoczny
jest gwałtowny skok dla t = 18 s. Jest to spowodowane
wyłącznie budową sygnału zadanego, który dla t =18 s
zmienia gwałtownie swoją pochodną. Można zminima-
lizować rolę tego piku dzięki zastosowaniu oscylacji
gasnących przy ustalaniu się stałej prędkości. Oscylacje te
powinny być wokół zadanej prędkości stałej.

Wybrane testy układu sterowania potwierdzają popraw-
ność jego działania oraz stabilność lotu we wcześniej zde-
finiowanych granicach. „Charakter” sterowania można
uznać za dość agresywny, ponieważ występują chwilowe
skoki wartości sterowanych. „Charakter” ten może ulec
zmianie zależnie od postawionych wymagań na czas kry-
tyczny, w którym musi nastąpić zawis.

Podziękowania
Praca została wykonana na Wydziale Elektroniki i Tech-

nik Informacyjnych, Politechniki Warszawskiej w Instytucie
Systemów Elektronicznych. Ze względu na tematykę pracy
konieczne było nawiązanie współpracy z Zakładem Auto-
matyki i Osprzętu Lotniczego w Instytutu Techniki Lotniczej
i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Ener-
getyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Dużego
wsparcia merytorycznego udzielili nam prof. dr hab. inż.
Janusz Narkiewicz i dr inż. Krzysztof Gajda.
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T. Janiec, M. Romicki, B. Butkiewicz

AUTOPILOT FOR THE UNMANNED HELICOPTER –
PROGRAM IN THE SIMULINK ENVIRONMENT

Summary
Research and development on autonomous helicopters

are now a wide-ranging. Yamaha Motors has a model that is
used commercially mainly in the areas of agricultural
spraying. The purpose of this work done at the Department
of Electronics and Information Technology of Warsaw
University of Technology at the Institute of Electronic
Systems, was to develop concepts for unmanned helicopter
autopilot in Matlab-Simulink environment. It was the intro-
duction to the current hardware implementation of the
system working with a microprocessor. The flight control
system was designed, with the task of maintaining the
helicopter in hover and performing simple tasks, such as the
flight to the given altitude and distance and landing.
Autopilot contains the control system and a helicopter model
in the closed loop feedback. A control system was imple-
mented on the basis of fuzzy logic, using 6 regulators of

FPID type. A control system is a rack type, using a know-
ledge base describing the actions necessary to obtain the
correct helicopter movement. The advantages of such solu-
tion are particularly apparent in the weakly known pro-
cesses, in which the mathematical description is difficult or
complicated or impossible to obtain. Helicopter mathe-
matical model must take into account sufficiently so much
phenomena, that it has not diverged too much from the
actual behavior of the object. The model can not be too com-
plicated because of the finite computing possibilities and the
necessery condition to perform in real time. Credible non-
linear model was developed at NASA (Complexity Heli-
copter Math Model). It has been used to build a Yamaha
R-50 helicopter autopilot, in presented work the model of
this type was also used. Matlab-Simulink software was
selected as the most suitable for the task, because of the
implementation possibility and subsequent testing. Nu-
merous tests were performed for verifying the correctness of
solution. In particular, were studied the helicopter behavior
and stability after applying step of speed and step of Euler
angles, both each separately and simultaneously. The typical
tasks were studied, such as climb to the given altitude,
hover, movement to given altitude and distance, landing.
Were recorded graphs for position, velocity, orientation
angles and the control signals. In addition, a special program
allowed visualization of helicopter movement. The obtained
results can be considered as good and satisfying the as-
sumptions made. Given the themes of work, it was necessary
to establish cooperation with the MEiL Department of
Warsaw University of Technology and Military University
of Technology.

Т. Янец, М. Ромицки, Б. Буткевичь

АВТОПИЛОТ ДЛЯ БЕСПИЛОТНОГО
ВЕРТОЛЁТА – ПРОГРАММА В СРЕДЕ SIMULINK

Резюме
Целью работы выполненной в отделении Электро-

ники и Информационных Техник Варшавского Поли-
технического Института и Институте Электронных Си-
стем была разработка, в среде Matlak-Simulink концепции
автопилота для беспилотного вертолета. Работа эта
являлась вступлением для начатой на данный момент
реализации системы с микропроцессором. Была разра-
ботана система управления вертолётом, которая реали-
зует удерживание вертолёта в зависании и другие про-
стые манёвры как: полёт на заданную высоту и заданное
расстояние, а также посадку. Система управления была
разработана на базе „размытой логики” с применением
регуляторов типа FPID, используя базу знаний, опи-
сывающих необходимые действия для получения
правильного движения вертолёта. Преимущество такого
решения проявляется особенно в слабо изученных про-
цессах, для которых математическое описание очень
сложно или невозможно получить. Объектом симуля-
ции был нелинейный модель вертолёта Yamacha R-50.
Проведено много тестов для верификации правильности
решения.
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PROJEKT AERODYNAMICZNY
STUDIALNEGO WIRNIKA NOŚNEGO
ŚMIGŁOWCA W OPARCIU
O NOWOCZESNE PROFILE
ŚMIGŁOWCOWE

mgr inż. Tadeusz CZECHYRA
dr inż. Wojciech KANIA
dr Wieńczysław STALEWSKI
dr Jerzy Żółtak
Instytut Lotnictwa

W artykule omówiono rezultaty prac badawczo-projek-
towych dotyczących aerodynamicznego projektu studialnego
wirnika nośnego. Punkt wyjścia stanowiła rodzina nowo-
czesnych profili śmigłowcowych opracowanych w Zakładzie
Aerodynamiki zaś celem pracy było zaprojektowanie wirni-
ka tak, aby dzięki zastosowaniu nowej generacji profili łopat
uzyskać pożądane polepszenie jego własności aerodyna-
micznych. Proces numerycznego projektowania wirnika noś-
nego przeprowadzono wykorzystując szereg programów
z zakresu obliczeniowej mechaniki płynów oraz programów
wspomagających projektowanie i optymalizację konstrukcji.
Przyjęte aerodynamiczne kryteria projektowania i optyma-
lizacji wirnika dotyczyły minimalizacji mocy niezbędnej do
napędu wirnika a także eliminacji w opływie łopat wirnika
potencjalnych źródeł hałasu oraz oderwania przepływu mo-
gących prowadzić do buffetingu łopat. Dla finalnej wersji
zaprojektowanego studialnego wirnika nośnego przeprowa-
dzono szereg symulacji opływu w wybranych stanach lotu
śmigłowca. Uzyskane wyniki potwierdziły spełnienie przyję-
tych kryteriów projektowania. stateczna ocena własności
zaprojektowanego wirnika zrealizowana będzie w oparciu
o wyniki planowanych badań eksperymentalnych.

WYKAZ OZNACZEŃ

CD – współczynnik oporu
CL – współczynnik siły nośnej
CLmax – współczynnik maksymalnej siły nośnej
L – obciążenia aerodynamiczne łopaty w kie-

runku osi obrotu wirnika
M – liczba Macha
MDD – liczba Macha wzrostu oporu
MP – moment sił aerodynamicznych względem

osi przekręceń łopaty
MX – moment przechylający
MY – moment pochylający
MZ – moment obrotowy
P – moc niezbędna
R – odległość od osi obrotu wirnika
Rmax – promień wirnika
T – siła ciągu
V – prędkość lotu śmigłowca
α , ALPHA – indukowany kąt natarcia
αR – kąt natarcia wirnika
δP – kąt wychylenia płytki spływowej
Θ – chwilowy skok łopaty:
ψ – azymutalny kąt obrotu łopaty
φ – kąta skręcenia geometrycznego przekroju

łopaty

1. WPROWADZENIE

W latach 1997÷1999 w ramach projektu badawczego
finansowanego przez KBN, w Instytucie Lotnictwa została
opracowana rodzina profili śmigłowcowych ILH3xx [1],
[2], [3]. Wyniki analiz numerycznych a także badania eks-
perymentalne potwierdziły, że zaprojektowane profile mają
bardzo dobre własności aerodynamiczne. Jednak dopiero
zaprojektowanie łopaty wirnika bazującego na profilach ro-
dziny ILH3xx umożliwiłoby pełną weryfikacje ich włas-
ności. Szczególnie istotna jest ocena potencjalnego polep-
szenia osiągów wirnika oraz możliwości redukcji źródeł
hałasu generowanego przez wirnik. Jedyną drogą rozstrzy-
gnięcia powyższych kwestii było podjęcie prace nad pro-
jektem studialnego wirnika nośnego śmigłowca, z łopatami
zbudowanymi w oparciu o profile z rodziny ILH3xx. Zało-
żono przy tym, że projektowany model wirnika nośnego
będzie zgodny co do podstawowych parametrów geome-
trycznych i kinematyki z dotychczasowym 4-łopatowym
wirnikiem śmigłowca Sokół.

W trakcie prowadzonych prac projektowych okazało się,
że ze względów konstrukcyjnych niezbędne są nieznaczne
modyfikacje profili z rodziny ILH3xx. Zmodyfikowane pro-
file postanowiono sklasyfikować w ramach nowej rodziny
oznaczonej symbolem ILH4xx. Założono, że projekt aero-
dynamiczny studialnej wersji nowego wirnika będzie zre-
alizowany w oparciu o rozwinięte techniki obliczeniowe
z zakresu CFD i CAD.
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2. METODYKA PROJEKTOWANIA
WIRNIKA NOŚNEGO

Proces projektowania wirnika nośnego obejmował dwa,
wzajemnie zależne zadania:
1. Analiza własności aerodynamicznych profili śmigłow-

cowych przewidzianych do konstrukcji łopaty wirnika.
Projektowanie, modyfikacja i optymalizacja tych profili.

2. Analiza opływu wirnika nośnego dla wybranych przy-
padków lotu śmigłowca. Projektowanie i optymalizacja
kształtu łopat wirnika.

W ramach pierwszego z tych zadań projektowane były
kształty profili – przekrojów poprzecznych łopaty. Jedno-
cześnie obliczane były ich charakterystyki aerodynamiczne,
finalnie opracowywane w postaci baz danych stanowiących
dane wejściowe dla programów symulujących lot śmigłowca.
Na podstawie danych aerodynamicznych dla każdego profilu
opracowywano także obwiednie określające zakres warun-
ków przepływu, dla których profil jest użyteczny z punktu
widzenia założonych kryteriów aerodynamicznych doty-
czących m.in. eliminacji takich niekorzystnych zjawisk jak:
hałas i wzrost oporu generowanych przez fale uderzeniowe,
oderwania warstwy przyściennej, silne pulsacje ciśnienia
wzbudzające drgania struktury łopat (buffeting), itp.

W ramach zadania badawczego dotyczącego budowy
całego wirnika nośnego, dane geometryczne profili były
użyte do budowy łopat wirnika. Oprócz samych kształtów
przekrojów określano także optymalny dobór takich para-
metrów 3-wymiarowej geometrii łopat jak:
• wypełnienie i obrys , w szczególności obrys końcówki

łopaty,
• rozkład profili poszczególnych profili bazowych wzdłuż

rozpiętości,
• rozkład skręcenia geometrycznego wzdłuż rozpiętości.

Dobierając odpowiednio powyższe parametry definiowa-
no jednoznacznie geometrię łopat. Następnie symulowano
na drodze obliczeniowej pracę wirnika nośnego w różnych
warunkach lotu śmigłowca. Analizując uzyskane wyniki do-
konywano zarówno oceny osiągów wirnika, jak i oceny ja-
kości przepływu w poszczególnych sekcjach łopaty. Na
podstawie takiej analizy formułowano ewentualne wnioski
dotyczące pożądanych zmian geometrii łopaty. Jeżeli wy-
magane zmiany dotyczyły trójwymiarowej geometrii łopaty,
to modyfikowano i optymalizowano odpowiednio tą geo-
metrię. Następnie powtarzano symulację opływu wirnika dla
zmienionej geometrii łopat. W ten sposób, iteracyjnie, sta-
rano się uzyskać kształt łopat możliwie najlepiej spełniające
założone wymagania. Część z wniosków z trójwymiarowej
analizy opływu wirnika dotyczyła także pożądanych zmian
własności aerodynamicznych lub geometrycznych profili
użytych do budowy łopaty. W takim przypadku powracano
do procesu projektowania i optymalizacji profili, starając się
uzyskać założone zmiany ich własności.

Jako punkt wyjścia dla procesu projektowania przyjęto
rodzinę profili śmigłowcowych ILH3xx [1],[2]. W wyniku
opisanego, iteracyjnego procesu projektowania wirnika,
ostatecznie zaprojektowano rodzinę profili ILH4xx, na bazie
której zbudowana została finalna wersja łopaty.

Cały proces numerycznego projektowania łopat wirnika
przeprowadzono wykorzystując szereg programów kompu-
terowych, z których najważniejszymi były:

CODA [4]
oprogramowanie typu CAD wspomagające projektowanie
profili lotniczych.
INVERSE [5]
program rozwiązujący odwrotne zagadnienie teorii profilu
na bazie metody panelowej.
GENETICS [6]
program optymalizacyjny oparty na metodyce algorytmów
genetycznych.
H [7]
zmodyfikowany program Bauer/Garabedian/Korn dwuwy-
miarowej analizy transonicznego opływu profilu.
MSES [8], [9]
komercyjny program dwuwymiarowej analizy i projektowa-
nia profili oparty na rozwiązaniu równań Eulera z uwzględ-
nieniem silnego oddziaływania warstwy przyściennej.
CODA3D [11]
pakiet oprogramowania wspomagający projektowanie zło-
żonych obiektów aerodynamicznych.
CATIA V5
komercyjny program będący standardem przemysłowym
w dziedzinie oprogramowania CAD.
FPS3DBL
program analizujący transoniczny, lepki opływ izolowanego
skrzydła.
FLUENT ® [10]
komercyjny program umożliwiający modelowanie szerokiej
klasy przepływów w oparciu o rozwiązanie równań Naviera-
-Stokesa metodą objętości skończonych w ogólności na siat-
kach niestrukturalnych. Program udostępnia szerokie spek-
trum możliwych modeli obliczeniowych (w tym różne mo-
dele turbulencji) i jako taki stanowi uniwersalne narzędzie
badawcze będące standardem przemysłowym w zakresie
obliczeniowej mechaniki płynów. Obliczenia trójwymia-
rowego opływu wirnika nośnego śmigłowca wykonano za
pomocą modułu Virtual Blade Model (VBM) zaimplemen-
towanego w programie FLUENT. W module tym wirnik
modelowany jest w postaci dysku umieszczonego w struk-
turze siatki obliczeniowej. Efekt powstawania sił aerodyna-
micznych na wirniku modelowany jest poprzez odpowiednie
zdefiniowanie źródłowości pędu w komórkach siatki obli-
czeniowej tworzących dysk wirnika. Źródłowość pędu wy-
znacza się w oparciu o Teorię Elementu Łopaty. Realizacja
takiego modelu wirnika wymaga jako danych wejściowych,
stabelaryzowanych współczynników aerodynamicznych: si-
ły nośnej i oporu, dla poszczególnych profili, na bazie
których zbudowana jest łopata. Moduł VBM programu
FLUENT pozwala obliczać opływ wirnika dla zadanej kine-
matyki łopat, opisanej wartościami skoku ogólnego i cy-
klicznego. Możliwe jest także traktowanie tych wartości
jako niewiadomych. Wówczas program wyznacza je tak aby
osiągnąć zadane wartości ciągu oraz momentów: pochy-
lającego i przechylającego wirnika. Dla potrzeb projektu
łopat wirnika nośnego, oryginalny moduł VBM programu
FLUENT został istotnie ulepszony i rozbudowany o szereg
funkcji istotnych z punktu widzenia analizy przepływu na
łopatach wirnika.
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3. RODZINA PROFILI ŚMIGŁOWCOWYCH
ILH4XX

Opracowując wstępną koncepcję projektu łopaty stu-
dialnego wirnika nośnego śmigłowca założono, że łopata
będzie zbudowana na bazie rodziny nowoczesnych profili
śmigłowcowych ILH3xx [1], [2], [3]. Profile te zaprojekto-
wano numerycznie latach 1997÷1999 w Instytucie Lotnic-
twa w ramach projektu badawczego finansowanego przez
Komitet Badań Naukowych. Opierając się na wynikach obli-
czeń CFD stwierdzono, że profile tworzące rodzinę ILH3xx
charakteryzują się bardzo dobrymi własnościami aerodyna-
micznymi. W przypadku profilu ILH312, przewidzianego na
zasadniczą część łopaty, własności te zostały potwierdzone
badaniami eksperymentalnymi w tunelu trisonicznym [16].
Cechą charakterystyczną wszystkich profili z rodziny
ILH3xx jest płaska płytka tworząca ostrze spływu. Zmie-
niając kąt nachylenia płytki spływowej można wpływać na
wartość momentu pochylającego profilu.

Przystępując do projektowania założono, że nowy wirnik
będzie geometrycznie i kinematycznie zgodny z wirnikiem
śmigłowca PZL Sokół. Różnice w budowie obu wirników
dotyczyć jedynie kształtu łopat. W przypadku nowego wir-
nika użyto nowoczesne profile śmigłowcowe rodziny
ILH3xxm. Na tym etapie projektowania przyjęto, że łopata
będzie zbudowana z następujących profili:
• profilu ILH312 (o maksymalnej grubości 12%c) w za-

sadniczej części łopaty,
• profilu ILH309 (o maksymalnej grubości 9%c) na koń-

cówce łopaty,
• profilu ILH310 (o maksymalnej grubości 10%c), który

został opracowany jako profil przejściowy pomiędzy
profilami ILH312 i ILH309.
W procesie projektowania dążono do optymalnego okreś-

lenia rozkładu następujących parametrów:
• rozkładu profili ILH312, ILH310, ILH309 wzdłuż roz-

piętości łopaty,
• rozkładu skręcenia geometrycznego łopaty,
• kształtu końcówki łopaty.

W efekcie prac optymalizacyjnych została opracowana
pierwsza wersja, dla której dokonano gruntownej analizy
własności geometrycznych i aerodynamicznych. Na podsta-
wie tej analizy sformułowano szereg postulatów dotyczą-
cych pożądanych modyfikacji profili bazowych z rodziny
ILH3xx. Pierwszy z tych postulatów dotyczył przesunięcia
w kierunku wartości dodatnich współczynnika momentu
pochylającego dla profilu ILH312 użytego do budowy
wewnętrznej i zasadniczej części łopaty. Na podstawie do-
konanych analiz obliczeniowych stwierdzono bowiem, że
taka modyfikacja mogłaby zaowocować korzystnym
zmniejszeniem momentu sił aerodynamicznych działających
na łopatę względem osi przekręceń (ozn. MP). Efekt ten
widać na rysunku 1, gdzie zilustrowano przebiegu momentu
MP w funkcji azymutalnego położenia łopaty Ψ. Z przedsta-
wionego porównania wynika, że dzięki zastosowanej zmia-
nie kąta wychylenia płytki spływowej profilu ILH312
uzyskano istotne zmniejszenie wartości bezwzględnej mo-
mentu MP zarówno co do wartości średniej jak i co do
amplitudy zmian.

Rys. 1. Wpływ zmiany kąta wychylenia płytki spływowej (δδP)
profilu ILH312, zastosowanego na zasadniczej i wewnętrznej
części łopaty, na przebieg momentu sił aerodynamicznych dzia-
łających na łopatę względem jej osi przekręceń (MP)

Drugi postulat modyfikacji profili z rodziny ILH3XX
dotyczył zmiany ukształtowania ostrza spływu profili. Za -
łożono, że ze względów technologicznych, wytrzymało-
ściowych i eksploatacyjnych zostanie zastosowane wygła -
dzenie rejonu przejścia pomiędzy zasadniczą częścią profilu
a płytką spływową. Profile z wygładzoną częścią spływową
oznaczono symbolami ILH4xx-S. Efekt wygładzenia części
spływowej, w przypadku profilu ILH312 pokazano na ry -
sunku 2.

Rys. 2. Porównanie obrysów części spływowych profil ILH312
i profilu ILH412M-S z wygładzoną krawędzią spływu

Dodatkowo dokonano nieznacznych zmian kształtów
profili z rodziny ILH312 w celu zmniejszenia piku podci-
śnienia na dolnej powierzchni oraz uzyskanie bardziej regu-
larnych rozkładów ciśnienia na górnej powierzchni dla
dużych liczb Macha przepływu niezaburzonego. Opraco wa -
no także grubsze profile przewidziane dla wewnętrznej i na -
sadowej części łopaty oraz profil o maksymalnej grubości
7% cięciwy przewidziany jako alternatywny profil na koń -
cówkę łopaty. W efekcie uzyskano nową rodzinę profili,
którą oznaczono symbolem ILH4xx. Profile tworzące tą ro -
dzinę przedstawiono w tabeli 1.
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Tab. 1. Profile śmigłowcowe z rodziny ILH4XX

Dla wybranych profili z rodziny ILH4xx przeprowadzono
obliczenia charakterystyk aerodynamicznych. Obliczenia ta
miały na celu z jednej strony ocenę własności aerodyna-
micznych profili z drugiej zaś strony dostarczenie niezbęd -
nych danych dla metod obliczeniowych symulujących trój-
wymiarowy opływ wirnika w rzeczywistych warunkach lotu
śmigłowca. Zgodne z kryteriami projektowania rodziny pro -
fili śmigłowcowych [1] jednymi najważniejszych charak-
terystyk profili śmigłowcowych są wartości liczby Macha
wzrostu oporu (MDD), w szczególności dla CL = 0.0 oraz war-
tość współczynnika maksymalnej siły nośnej (CLmax). Sto -
sowne zależności dla liczb Macha M = 0.3 i 0.4 przedsta -
wiono na rysunkach 3, 4 odpowiednio. Na rysunkach tych
wyniki obliczeń dla profili z rodziny ILH4xx zestawiono
z analogicznymi wynikami dla następujących profili orygi -
nalnej łopaty śmigłowca Sokół: NACA23012M, NACA23011,
NACA23009.60. Przedstawione charakterystyki aerodyna -
miczne profili z rodziny ILH4xx pokazują bardzo dobre
własności tych profili z punktu widzenia ich zastosowania
do budowy łopaty wirnika nośnego śmigłowca.

Rys. 3. Wyznaczone obliczeniowo zależności współczynnika
CLmax dla M = 0.4  od liczby Macha wzrostu oporu MDD dla CL = 0
dla rodziny profili ILH4xx i wybranych profili łopaty śmigłowca
Sokół

Profil Maksymalna grubość [%c]
ILH407-S 7.00
ILH408-S 8.00
ILH409-S 9.00

ILH409.30-S 9.30

ILH410-S 10.00

ILH411.15M-S 11.15

ILH411.80M-S 11.80
ILH412M-S 12.00

ILH412.45N-S 12.45
ILH413N-S 13.00

ILH413.50N-S 13.50

ILH414N-S 14.00

Rys. 4. Wyznaczone obliczeniowo zależności współczynnika
CLmax dla M = 0.3 od liczby Macha wzrostu oporu MDD dla CL = 0
dla rodziny profili ILH4xx i wybranych profili łopaty śmigłowca
Sokół

4. AERODYNAMICZNY PROJEKT
WIRNIKA NOŚNEGO

Zasadniczy etap prac badawczych polegał na zaprojek-
towaniu łopat studialnego wirnika nośnego w oparciu o ro -
dzinę profili śmigłowcowych ILH4xx. Przyjęto, że punktem
odniesienia dla projektowanego wirnika będzie dotych-
czasowy wirnik nośny śmigłowca Sokół. Założono, że co do
wymiarów i prędkości obrotowej, projektowany studialny
wirnik nośny będzie zgodny z wirnikiem tego śmigłowca.
Stosownie do tego założenia przyjęto następujące parametry
konstrukcyjne dla projektowanego wirnika studialnego:

Tab. 2. Założenia konstrukcyjne dla projektowanego wirnika stu-
dialnego

Założono, że w ramach procesu projektowania i optyma-
lizacji wirnika, będą określane i modyfikowane następujące
parametry definiujące geometrię łopaty:
• rozkład poszczególnych profili z rodziny ILH4xx wzdłuż

rozpiętości łopaty,
• rozkład skręcenia geometrycznego,
• obrys i wznios końcówki łopaty.

Przyjęto następujące, aerodynamiczne kryteria projek-
towania wirnika:
1. Dla stanów lotu śmigłowca w zawisie oraz dla prędkości

przelotowej i nieprzekraczalnej: eliminacja w opływie
łopat wirnika potencjalnych źródeł hałasu.

2. Dla wszystkich stanów lotu śmigłowca: eliminacja silne -
go, niestacjonarnego oderwania przepływu mogącego wy-
wołać buffet (silne pulsacje ciśnienia powodujące drgania
struktury)

3. W wybranych stanach lotu śmigłowca: minimalizacja
mo cy niezbędnej do napędu wirnika.

Kryterium 1 dotyczyło eliminacji hałasu związanego
z powstawaniem na łopacie fal uderzeniowych, oderwania
warstwy przyściennej, silnych pulsacji ciśnienia. Aby speł nić

Liczba łopat 4

Średnica 15.70 m

Bazowa cięciwa łopaty 0.462 m

Prędkość obrotowa 255.7 rpm
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to kryterium starano się tak dobrać rozkład profili i skrę ceń
geometrycznych wzdłuż rozpiętości łopaty, aby w roz-
ważanych warunkach lotu uzyskiwać na łopacie przepływ,
w którym nie występują fale uderzeniowe bądź też są one
bardzo słabe, oraz w którym na łopacie powracającej nie
występuje zjawisko oderwania warstwy przyściennej.

Kryterium 2 wiązało się z eliminacją silnego, niestacjo-
narnego oderwania przepływu generowanego bądź to za
silną falą uderzeniową na łopacie nacierającej bądź też na
skutek przekroczenia krytycznych katów natarcia na łopacie
powracającej. Tego typu oderwania przepływu wywołują
bowiem silne drgania struktury łopaty (buffeting) grożące jej
zniszczeniem.

Kryterium 3 dotyczyło minimalizacji mocy niezbędnej
do napędu wirnika w zawisie oraz w locie z prędkością prze -
lotową (ekonomiczną). W przyjętej strategii projektowania
wirnika kryterium temu nadano najmniejszy stopień waż -
ności. Założono, że zasadniczym celem procesu projek-
towania będzie wirnik, który w podstawowych stanach lotu
jest możliwie najbardziej przyjazny środowisku charakte-
ryzując się jednocześnie dobrymi osiągami.

Zdefiniowano cztery punkty konstrukcyjne określające
podstawowe stany lotu śmigłowca: zawis oraz lot z prędkoś -
ciami: przelotową (235 km/h), nieprzekraczalną (260 km/h)
i demonstrowaną (315 km/h). Wszystkie rozważane stany
lotu analizowano dla wysokości 1000 m (ISA). Każdy przy -
padek obliczeniowy symulacji lotu wirnika wymagał do -
datkowo zdefiniowania następujących danych wejściowych
określających warunki lotu:
• kąt natarcia wirnika (αR),
• ciąg wirnika (T),
• momenty sił działających na wirnik: przechylający (Mx)

i pochylający (My),
• kąty wahań łopat wirnika.

Parametry te określano na podstawie analiz własnych
oraz analiz konstruktorów śmigłowca Sokół. Symulacje
opływu wirnika wykonano za pomocą programu FLUENT
z modułem VBM. W każdej symulacji dla danych warun -
ków przepływu opisanych prędkością lotu oraz kątem natar -
cia wirnika program wyznaczał opływ wirnika, określając
jednocześnie wartości skoku ogólnego i cyklicznego pozwa -
lające osiągnąć zadane wartości: ciągu oraz momentu prze-
chylającego i pochylającego. W procesie projektowania, dla
każdej zaprojektowanej wersji łopaty, wykonywano każdo -
razowo obliczenia opływu wirnika dla opisanych powyżej
stanów lotu śmigłowca. Jako wyniki obliczeń uzyskiwano:
wartości globalnych parametrów pracy wirnika: momentu
obrotowego oraz mocy niezbędnej a także wartości skoku
ogólnego i cyklicznego łopat. Na powierzchni dysku wirnika
analizowano rozkłady następujących lokalnych parametrów
aerodynamicznych charakteryzujących opływ poszcze-
gólnych przekrojów łopaty:
• lokalna liczba Macha (M),
• indukowany kąt natarcia (α),
• profilowy współczynnik siły nośnej (CL),
• profilowy współczynnik oporu (CD).

Porównując rozkłady tych parametrów z obwiedniami
określającymi dopuszczalne warunki przepływu, wyzna-
czonymi dla profili z rodziny ILH4xx, analizowano dopusz-
czalność stosowania danego profilu w rozważanych strefach

rozpiętości łopaty. Podobna analiza dotyczyła dopuszczal -
nych wartości lokalnego współczynnika oporu. Istnieje bo -
wiem silna korelacja pomiędzy wartością tego współczyn -
nika oraz jakością opływu danego profilu łopaty. W przy -
padku wystąpienia silnych fal uderzeniowych bądź silnego
oderwania warstwy przyściennej na łopacie, wartość lokal -
nego współczynnika oporu na ogół drastycznie wzrasta.

Proces projektowania wirnika prowadzono w cyklach ite-
racyjnych. Dla każdej wersji wirnika, na podstawie analiz
globalnych i lokalnych parametrów aerodynamicznych
okre ś  lano pożądany kierunek modyfikacji geometrii łopaty
poprzez zmianę rozkładu profili lub zmianę rozkładu
skręcenia geometrycznego. Po wprowadzeniu stosownych
zmian geometrii powtarzano symulacje opływu wirnika ze
zmodyfikowaną geometrią łopat. W ten sposób ostatecznie
zaprojektowano geometrię zasadniczej części łopaty.

Równolegle prowadzono prace projektowe nad kształtem
końcówki łopaty. Oryginalna łopata śmigłowca Sokół posia -
da pozbawioną skosu końcówkę trapezową. W przypadku
nowoprojektowanej łopaty rozważano zastosowanie koń -
ców ki skośnej. Tego typu rozwiązanie pozwala bowiem
zmniejszyć w strefie końcówki efektywne, lokalne liczby
Macha. Może to prowadzić do eliminacji lub istotnego
osłabienia fal uderzeniowych [12],[13].  W efekcie można
uzyskać istotną redukcję hałasu, którego źródłem są fale
uderzeniowe powstające w przepływie wokół końcówki
łopaty nacierającej. Ten typ hałasu określany jest skrótem
HSI (ang. High-Speed Impulsive).

We wstępnej fazie prac nad końcówką łopaty, rozpa-
trywano różne kształty i analizowano ich wpływ na osła -
bienie efektów falowych. W tym celu zastosowano uprosz -
czoną analizę opływu, rozpatrując stacjonarny opływ samej
końcówki traktowanej jako skrzydło izolowane. Obliczenia
wykonano za pomocą programu FPS3DBL. Kształty roz-
ważanych końcówek oraz uzyskane efekty opływu (rozkła -
dy lokalnej liczby Macha) pokazano na rysunku 5.

Ostatecznie zdecydowano się na zaprojektowanie koń -
ców ki „parabolicznej”, w której obrys krawędzi natarcia
końcówki był opisany krzywą zbliżoną do paraboli zaś obrys
krawędzi spływu całej łopaty był linią prostą. Efekt redukcji
efektów falowych dla końcówki łopaty o takim kształcie
pokazano na rysunku 6. Na tym rysunku, po lewej stronie
przedstawiono wyniki obliczeń dla obrysu końcówki odpo-
wiadającej oryginalnej łopacie śmigłowca Sokół. Po prawej
stronie pokazano wyniki dla zaprojektowanego obrysu
końcówki łopaty. Obie końcówki zbudowano oparciu o te
same profile. Końcówki różnią się tylko obrysem. Efekt eli-
minacji efektów falowych jest widoczny zwłaszcza na
dolnej powierzchni końcówki, gdzie w przypadku końcówki
„parabolicznej” fala uderzeniowa została całkowicie wyeli-
minowana.
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Rys. 5. Analiza opływu różnych wersji końcówki łopaty. Rozkłady lokalnej liczby Macha w strefie końcówki łopaty. Wyniki obliczeń
programem FPS3DBL
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W końcowym etapie prac nad kształtem końcówki łopaty,
rozważano zastosowanie ujemnego wzniosu łopaty w strefie
końcówki. W świetle danych literaturowych, tego typu roz-
wiązanie może prowadzić do korzystnego osłabienia inter -
akcji pomiędzy łopatą nadchodzącą i strukturami wirów kra-
wędziowych spływającymi z łopaty poprzedzającej [13],
[14], w szczególności w warunkach zawisu. Może to w efek -
cie prowadzić do osłabienia hałasu powstającego na wsku -
tek oddziaływań pomiędzy łopatami wirnika a genero -
wanymi przez nie wirami. Ten typ hałasu jest określany
skrótem BVI (ang. Blade-Vortex Interaction). Analizując
różne rozwiązania cytowane w literaturze, ostatecznie zde-
cydowano się na zastosowanie ujemnego kąta wzniosu
łopaty w strefie końcówki łopaty wynoszącego około 8.9°.

4.1. Geometria łopaty zaprojektowanego
wirnika nośnego

Do budowy łopaty zastosowano osiem profili z rodziny
ILH4xx. Określono 20 przekrojów węzłowych. Dla każdego
z tych przekrojów dobrano odpowiedni profil z rodziny
ILH4xx oraz zdefiniowano kąt skręcenia geometrycznego
łopaty. Przyjęto, że oś skręcenia geometrycznego pokrywa
się z osią przekręceń, zlokalizowaną wzdłuż linii 25%
cięciwy przekrojów zasadniczej części łopaty. Obrys łopaty,
rozkład profili w poszczególnych przekrojach oraz rozkład
kąta skręcenia geometrycznego φ przedstawiono na rysunku 7.

W zaprojektowanej łopacie zastosowano quasi-dwulinio -
wy rozkład skręcenia geometrycznego. W strefie końcówki
przyjęto „prawie stałą” wartość skręcenia. Taka koncepcja
rozkładu skręcenia była próbą osiągnięcia kompromisu
wobec faktu, że zwiększanie skręcenia geometrycznego
łopaty może wpłynąć na wzrost efektywności pracy wirnika
w zawisie lecz jednocześnie zbyt duże skręcenie łopaty
w strefie końcówki może powodować istotne pogorszenie
przepływu na dolnej powierzchni końcówki łopaty nacie-
rającej, w locie z dużą prędkością postępową.

W końcowej fazie prac na projektem wirnika nośnego, za
pomocą programu CODA-3D opracowano trójwymiarowy
model powierzchniowy łopaty wirnika. Na przekrojach ba -
zowych rozpięto gładką powierzchnię łopaty. Przekroje ba -
zowe w strefie końcówki łopaty zostały nieznacznie opusz -
czone co dało w efekcie ujemny wznios końcówki ło paty.
Kąt ujemnego wzniosu wyniósł ostatecznie 8.869°, co poka -
zano na rysunku 8. Za pomocą programu CODA-3D zapro-
jektowano także gładkie zakończenie końcówki łopaty.
Następnie powierzchniowy model łopaty został wyekspor -
towany do programu CATIA-V5 gdzie dokonano końco -
wych prac projektowych. Opracowano także niezbędne
mode le powierzchniowe i dokumentację dla wykonania mo -
deli łopat przeznaczonych do badań eksperymentalnych. Na
rysunku 9 przedstawiono finalną wersję powierzchniowego
modelu łopaty opracowaną w programie CATIA-V5. 

Rys. 6. Efekt osłabienia efektów falowych w wyniku zastosowania „parabolicznej” końcówki łopaty. Wyniki obliczeń programem
FPS3DBL
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Rys. 7. Podstawowe parametry geometryczne zaprojektowanej łopaty wirnika nośnego
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4.2. Własności aerodynamiczne zaprojektowanego
wirnika nośnego

Dla zaprojektowanego, studialnego wirnika nośnego zbu-
dowanego na bazie profili śmigłowcowych z rodziny
ILH4xx przeprowadzono obliczeniowe symulacje opływu
dla wybranych, konstrukcyjnych stanów lotu śmigłowca.
Symulacje wykonano za pomocą programu FLUENT/VBM.

W tabeli 3 przedstawiono uzyskane dla poszczególnych sta -
nów lotu globalne parametry aerodynamiczne wirnika: T –
ciąg, P – moc niezbędną do napędu wirnika, MZ – moment
obrotowy, oraz Θ – skok ogólny łopat i ΘS, ΘC – składowe
skoku cyklicznego.

Rys. 8. Ujemny wznios w strefie końcówki zaprojektowanej
łopaty wirnika nośnego

Rys. 9. Powierzchniowy model zaprojektowanej łopaty opracowany w programie CATIA-V5

Tab. 3. Globalne parametry aerodynamiczne i kinematyczne wirnika nośnego. Wyniki obliczeń programem FLUENT/VBM
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Rys. 10. Przebiegi momentu sił aerodynamicznych względem osi
przekręceń łopaty (MP) w funkcji azymutalnego położenia łopaty
(ΨΨ)

Na rysunku 10 przedstawiono wyznaczone obliczeniowo
przebiegi momentu sił aerodynamicznych działających na
łopatę względem jej osi przekręceń (MP) w funkcji kąta po -
łożenia azymutalnego łopaty (Ψ). Dla wszystkich stanów
lotu, za wyjątkiem lotu z prędkością demonstrowaną, uwi-
daczniają się korzystne, stosunkowo nieduże wartości śred -
nie jak też nieduże amplitudy wahań momentu. Na rysunku
11 przedstawiono przebiegi siły nośnej łopaty (L) (obcią -
żenia aerodynamicznego w kierunku zgodnym z osią obrotu
wirnika) w funkcji azymutalnego położenia łopaty (Ψ).

Rys. 11. Przebiegi siły nośnej łopaty (L) w funkcji azymutalnego
położenia łopaty (ΨΨ)

Informacje dotyczące lokalnych wartości parametrów
aerodynamicznych uzyskać można analizując ich rozkłady
kreślone na dysku wirnika. Na rysunkach 12÷14 przed-
stawiono mapy barwne odpowiednio rozkładów:
• kąta natarcia (rys. 12),
• współczynnika siły nośnej (rys. 13),
• współczynnika oporu (rys. 14).

Na podstawie analiz dwuwymiarowego przepływu stwier-
dzono następujące korelacje pomiędzy jakością przepływu
a wartością współczynnika oporu CD:

Rys. 12. Rozkłady lokalnego kąta natarcia (ALPHA) w przekrojach łopaty na dysku wirnika dla konstrukcyjnych stanów lotu śmigłowca
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Rys. 13. Rozkłady lokalnego współczynnika siły nośnej (CL) w przekrojach łopaty na dysku wirnika dla konstrukcyjnych stanów lotu śmigłowca

Rys. 14. Rozkłady lokalnego współczynnika oporu (CD) w przekrojach łopaty na dysku wirnika dla konstrukcyjnych stanów lotu śmigłowca
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• dla CD < 0.015 w przepływie nie powinny występować
żadne zjawiska stanowiące potencjalne źródło hałasu,

• dla CD < 0.025 nie powinny powstawać silne, niesta-
cjonarne oderwania przepływu, bądź to za silną falą ude-
rzeniową bądź przy dużych, zakrytycznych kątach
natarcia.

Mając na uwadze powyższe korelacje można dokonać
przybliżonej analizy jakości opływu łopaty dla rozważanych
stanów lotu śmigłowca.
• Dla prędkości lotu V = 0 km/h (zawis) prawie na całym

dysku wirnika (R/RMAX < 0.95), współczynnik oporu
nieznacznie przekracza wartość 0.01 co świadczy o bar -
dzo dobrej jakości przepływu.

• Dla prędkości lotu V = 235 km/h i V = 260 km/h na
łopacie nacierającej występują bardzo małe wartości
(poniżej 0.0125) współczynnika CD. Wyższe wartości
współczynnika CD na łopacie powracające nie prze-
kraczają granicy, powyżej której może pojawić się silne
oderwanie przepływu.

• Dla prędkości lotu V = 315 km/h na łopacie nacierającej
występują stosunkowo małe wartości współczynnika
CD, sprzyjające dobrej jakości przepływu. Natomiast na
łopacie powracające, w strefie końcówki, występują ob -
szary wysokich wartości współczynnika CD, co może
grozić oderwaniem przepływu.

6. PODSUMOWANIE

W pracy opracowano aerodynamiczny projekt studial -
nego wirnika nośnego. Łopaty wirnika zbudowano na bazie
rodziny nowoczesnych profili śmigłowcowych z rodziny
ILH4xx. Profile te są modyfikacjami profili z rodziny
ILH3xx i zostały zaprojektowane specjalnie pod kątem ich
zastosowania do budowy łopat wirnika nośnego. Zapro jek -
towany wirnik ma podstawowe parametry kinematyczne
i geometryczne zgodne z 4-łopatowym wirnikiem nośnym
śmigłowca Sokół. W trakcie procesu projektowania i opty-
malizacji wirnika założono następujące parametry kon-
strukcyjne definiujące geometrię łopat:
• rozkład profili bazowych wzdłuż rozpiętości łopaty,
• rozkład skręcenia geometrycznego łopaty,
• kształt końcówki łopaty.

Projekt wirnika i jego łopat realizowano całkowicie z wy -
korzystaniem technik obliczeniowych, mając na uwadze
szereg kryteriów aerodynamicznych, takich jak:
• eliminacja w opływie łopat wirnika potencjalnych źródeł

hałasu,
• eliminacja silnych, niestacjonarnych oderwań i fal ude-

rzeniowych,
• minimalizacja mocy niezbędnej do napędu wirnika.

Przeprowadzono szereg symulacji opływu zaprojekto -
wanego wirnika w wybranych stanach lotu śmigłowca.
Uzyskane wyniki potwierdziły, że w świetle obliczeń zapro-
jektowany wirnik spełnia przyjęte jakościowe i ilościowe
kryteria aerodynamiczne. Ostateczna ocena własności za -
projektowanego wirnika zrealizowana będzie w oparciu
o wyniki planowanych badań eksperymentalnych.

Praca naukowa finansowana ze środków na naukę
w latach 2005-2008 jako projekt badawczy

Nr 4 T12D 037 29
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T. Czechyra, W. Kania, W. Stalewski, J. Żółtak

AERODYNAMIC DESIGN OF HELICOPTER
MAIN ROTOR ON THE BASE

OF ADVANCED AIRFOILS

Summary
Research results, concerning the study of aerodynamic

design of helicopter main rotor, have been presented. The
main goal was to obtain improved aerodynamic properties of
the rotor. To achieve this, advanced helicopter airfoil family
has been developed. The design process was performed ba -
sing on computational technique, using several CFD and
CAD codes. Assumed aerodynamic objectives concerned
a minimisation of power required to drive the rotor and eli-
mination of potential noise and buffet sources like shock
waves or deep stall. Detailed CFD analysis of aerodynamic
properties has been performed for final version of the rotor.
Computational results confirmed that the designed rotor
fulfils most of assumed design criteria. Aerodynamic pro-
perties of the rotor will be definitely evaluated on the base of
planned wind tunnel tests, where a main rotor model with
new designed blades will be investigated.

Т. Чехыра, В. Каня, В. Сталевски, Е. Жултак

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
КОНЦЕПЦИОННОГО НЕСУЩЕГО ВИНТА

ВЕРТОЛЁТА НА БАЗЕ СОВРЕМЕННЫХ
ВЕРТОЛЕТНЫХ ПРОФИЛЕЙ

Резюме
В статье оговорены результаты исследовательско-

проектных работ связанных с аэродинамическим  про -
ектом концепционного несущего винта. Исходным пун -
к том была семья современных вертолётных профилей,
разработанных в отделе Аэродинамики. Целью работы
было запроектировать винт так, чтоб благодаря при -
менению профилей лопастей новой генерации получить
желанное улучшение аэродинамических характеристик.
Процесс нумерического проектирования несущего вин -
та был проведен с использованием программ из области
вычислительной гидромеханики, а также программ
вспо могающих проектирование и оптимализацию кон -
струкции. Принятые аэродинамические критерии про -
ектирования и оптимализации винта были связаны с ми -
ни мализацией необходимой мощности привода винта,
а также устранение в потоке, обтекающем ло пасть по -
тен циальных источников шума и мест отрыва потока от
профиля ведущих к буффетингу лопастей. Для окон -
чательной версии запроектированного концепциального
винта, проведён перечень симуляций обтекания в вы -
бранных фазах полёта вертолёта. Полученные резуль -
таты подтвердили выполнение принятых критериев
проектирования. Окончательная оценка свойств запро -
екти рованного винта будет реализована в будущем, на
основании планированных экспериментальных иссле-
дований.
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WYKORZYSTANIE OPROGRAMOWANIA
FLIGHTLAB I FLUENT
W PROJEKTOWANIU WIRNIKA
NOŚNEGO ŚMIGŁOWCA
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Instytut Lotnictwa
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W pracy omówiono sposób wykorzystania oprogra-
mowania FLIGHTLAB i FLUENT w procesie projekto-
wania, modernizacji i optymalizacji wirnika nośnego śmi-
głowca. Oba programy są stosowane w praktyce. Opro-
gramowanie FLUENT służy do rozwiązywania zagadnień
z dziedziny obliczeniowej mechaniki płynów. Oprogramo-
wanie FLIGHTLAB powstało dla symulacji różnorodnych
zagadnień aeromechaniki wiropłatów. Z punktu widzenia
projektowania i optymalizacji wirników śmigłowców oba
programy wzajemnie się uzupełniają. Praca zawiera opis
podstawowych cech obu programów obliczeniowych oraz
metodykę ich współpracy w procesie projektowania wirnika
śmigłowca.

1. WPROWADZENIE

Podstawowym narzędziem stosowanym w projektowa-
niu, modernizacji i optymalizacji elementów konstrukcji lot-
niczych jest obecnie modelowanie komputerowe najistot-
niejszych zjawisk wpływających na ich działanie. W zakresie
projektowania wirników nośnych śmigłowców istotne jest
modelowanie obciążeń masowych, aerodynamicznych i sprę-
żystych działających na łopaty w wymiarujących je stanach
lotu śmigłowca. Ze względu na złożoność zjawisk aerody-
namicznych występujących w opływie wirnika śmigłowca,
dla zapewnienia wykonania obliczeń w rozsądnym czasie,
w konkretnych zagadnieniach stosowane są wyspecjalizo-
wane modele obliczeniowe o różnym stopniu złożoności.

Prace dotyczące projektowania aerodynamicznego wir-
nika śmigłowca dotyczą zarówno projektowania profili ło-
pat, jak również projektowania kształtu łopaty jako bryły
trójwymiarowej. Dobierane są rozkłady profili, obrys łopaty,
skręcenie geometryczne i kształt końcówki. Do obliczeń
aerodynamicznych można wykorzystać program FLUENT,
który obecnie jest powszechnie uznawanym standardem
przemysłowym w zakresie CFD. W pracach projektowych
i optymalizacyjnych symulacja działania wirnika nośnego
śmigłowca nie jest w tym oprogramowaniu efektywna, wy-
maga bowiem ogromnych mocy obliczeniowych. Standar-
dowe oprogramowanie nie zawiera możliwości modelowa-
nia zjawisk dynamiki i aeroelastyczności łopat wirnika,
a także mechaniki lotu śmigłowca.

W zagadnieniach aeromechaniki śmigłowców oprogra-
mowaniem powszechnie stosowanym jest FLIGTLAB. Pro-
gram ten pozwala zarówno na pełną symulację lotu śmi-
głowca, wyznaczenie osiągów śmigłowca i obciążeń
poszczególnych elementów jego konstrukcji. W programie
FLIGHTLAB modele obciążeń aerodynamicznych są jed-
nak uproszczone.

Z punktu widzenia symulacji lotu wiropłata oraz projek-
towania i optymalizacji konstrukcji wiropłatowych progra-
my FLUENT i FLIGHTLAB swoimi możliwościami obli-
czeniowymi nawzajem się uzupełniają. Stwierdzono zatem
naturalną potrzebę określenia możliwości współpracy obu
tych programów. Celem takiej współpracy byłoby uzyskanie
wydajnego i bardziej wiarygodnego narzędzia wspomaga-
jącego proces projektowania i optymalizacji wiropłatów
i ich elementów, w szczególności wirników nośnych śmi-
głowców.

2. PROGRAM FLIGHTLAB

FLIGHTLAB to rozbudowany pakiet oprogramowania
przeznaczony do modelowania i symulacji lotu wiropłatów.
Program charakteryzuje się:
• możliwością łatwego dostosowania do konfiguracji

badanego obiektu i wyboru metody jego analizy,
• dużą elastycznością budowy modeli,
• hierarchicznością modelowania,
• wysoką efektywnością obliczeniową.

Program pozwala modelować większość najistotniej-
szych zjawisk występujących w locie śmigłowca, między
innymi te, które przykładowo pokazano na rysunku 1. Zja-
wiska te modelowane są zazwyczaj w oparciu o uproszczone
lub bazujące na danych empirycznych modele obliczeniowe
obciążeń aerodynamicznych.
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Program FLIGHTLAB pozwala na zbudowanie modelu
dowolnego wiropłata. Wykorzystując dostępne w programie
opcje można budować modele o różnym stopniu szcze-
gółowości, co pozwala dostosować model obiektu do zakre-
su prowadzonych badań. Po opracowaniu modelu możliwe
jest przeprowadzenie różnorodnych analiz, w tym:
– stanu lotu ustalonego,
– warunków równowagi,
– liniowej i nieliniowej odpowiedzi układu na zadane

wymuszenia,
– osiągów,
– stateczności i sterowności.

Wszystkie obliczenia można przeprowadzać dla dowol-
nych parametrów otoczenia, m.in. przez stosowanie różnych
modeli atmosfery.

Rys. 1. Zjawiska występujące w locie śmigłowca modelowane
w programie FLIGHTLAB

Z punktu widzenia współpracy z programem FLUENT,
najistotniejszymi cechami programu FLIGHTLAB są możli-
wości wyznaczania obciążeń jakie w locie śmigłowca dzia-
łają na poszczególne jego elementy składowe: wirnik nośny,
śmigło ogonowe, kadłub, usterzenie. Cenna jest także możli-
wość oszacowania mocy niezbędnej do napędu wszystkich
układów śmigłowca.

Rys. 2. Okno robocze edytora modeli FLME

W ramach pakietu FLIGHTLAB wykorzystywany jest
edytor modeli FLME. Okno robocze tego edytora pokazano
na rysunku 2. Edytor FLME pozwala m.in. na:
• budowę hierarchicznej struktury modelu i jej graficzne

przedstawienie,
• wybór elementów modelu spośród wielu dostępnych

opcji,
• wprowadzanie danych w postaci plików.

Zastosowanie oprogramowania FLIGHTLAB w procesie
projektowania nowego statku powietrznego umożliwia
skrócenie czasu projektowania. Hierarchiczny sposób mode-
lowania oraz dostępne w programie opcje modelowania
pozwalają w krótkim czasie stworzyć i przebadać wiele
różnych modeli projektowanego statku powietrznego
możliwych do opracowania na różnych etapach zaawan-
sowania projektu.

3. PROGRAM FLUENT

Oprogramowanie FLUENT ® [1] to komercyjny pro-
gram umożliwiający modelowanie przepływów wykorzy-
stujący rozwiązanie równań Naviera-Stokesa metodą obję-
tości skończonych. Równania opływu rozwiązywane są w
założonym obszarze modelowanym za pomocą siatki obli-
czeniowej, w ogólnym przypadku niestrukturalnej (rys. 3).
Rozwiązywane równania opływu opisują zasady zacho-
wania (masy, pędu, energii, itp.) na poziomie dostatecznie
małych, elementarnych komórek siatki.

Rys. 3. Modelowanie obszaru przepływu w programie FLUENT

W programie zawarto bogaty zestaw dostępnych modeli
obliczeniowych. Z punktu widzenia zastosowana w dziedzi-
nie aerodynamiki wiropłatów, najważniejsze możliwości
oprogramowania FLUENT to:
• modelowanie opływów dwu- i trójwymiarowych,
• modelowanie opływów niestacjonarnych, w szczegól-

ności ze zmiennym w czasie obszarem opływu (np.
opływ wirnika nośnego w locie poziomym śmigłowca),

• modelowanie przepływów lepkich, turbulentnych, z du-
żą liczbą dostępnych modeli turbulencji,

• modelowanie opływu z oderwaniem powierzchni noś-
nych przy dużych kątach natarcia,

• modelowanie opływów transonicznych, z występowa-
niem fal uderzeniowych,

• obliczenia globalnych i lokalnych współczynników ob-
ciążeń aerodynamicznych.

W technice śmigłowcowej, w trybie obliczeń opływu
dwuwymiarowego program FLUENT wykorzystywany jest
najczęściej do analizy własności aerodynamicznych profili
stosowanych na łopatach wirnika nośnego lub śmigła ogo-
nowego. Na rysunku 4 pokazano przykładowy rozkład lo-
kalnej liczby Macha wokół profilu śmigłowcowego ILH410-S.
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Wyniki te uzyskano dla dużej liczby Macha przepływu nie-
zaburzonego i małego kąta natarcia, stąd też, na górnej i dol-
nej powierzchni profilu, można zaobserwować fale uderze-
niowe. Na rysunku 5 pokazano globalne charakterystyki
aerodynamiczne profilu ILH410-S wyznaczone programem
FLUENT. Charakterystyki te mogą być wykorzystane przez
program FLIGHTLAB do symulacji opływu łopat wirnika
w oparciu o metodę elementu łopaty.

W zakresie obliczeń trójwymiarowych, program
FLUENT można wykorzystać do symulacji opływu kadłuba
śmigłowca. Przykład takich obliczeń pokazano na rysunku
6. W tym przypadku wirnik i śmigło ogonowe były mode-
lowane jako powierzchnia skoku ciśnienia (model FAN).
Globalne współczynniki aerodynamiczne sił i momentów
obliczone dla opływu izolowanego kadłuba mogą być wyko-
rzystane jako dane wejściowe dla programu FLIGHTLAB.

Rys. 4. Ilustracja wyników obliczeń programem FLUENT trans-
onicznego opływu profilu śmigłowcowego ILH410-S, rozkłady
lokalnej liczby Macha wokół profilu

Znacznie bardziej zaawansowanym modelem wirnika
w stosunku do modelu FAN dostępnym w programie
FLUENT jest Virtual Blade Model (VBM), w którym wirnik
reprezentowany jest przez komórki siatki tworzące dysk
wirnika, tak jak to pokazano na rysunku 7. Efekt przyrostu
pędu powietrza przepływającego przez wirnik uzyskiwany
jest przez zadanie źródeł pędu w komórkach dysku. Wartość
wydatku źródeł pędu wyznaczana jest na podstawie metody
elementu łopaty, wykorzystując stabelaryzowane dwuwy-
miarowe charakterystyki aerodynamiczne profili łopaty. Na
rysunku 8 i rys.9 pokazano przykładowe wyniki obliczeń
opływu wirnika nośnego śmigłowca za pomocą programu
FLUENT z modułem VBM.

Modelem VBM można dość efektywnie modelować
opływ wirnika: możliwe jest analizowanie oddziaływania
strug powietrza spływających z wirnika na inne elementy
śmigłowca takie jak kadłub lub usterzenie. Jednocześnie
model VBM umożliwia przeprowadzenie analizy przepływu
powietrza na dysku wirnika. Przypływ ten opisany jest roz-
kładami takich parametrów jak: indukowany kąt natarcia,
lokalne wartości współczynników aerodynamicznych profili
przekrojów łopat, lokalne liczby Macha. Analiza tych para-
metrów jest istotna w procesie projektowania wirnika, pozwa-
la bowiem dokonywać oceny poprawności doboru profili
zastosowanych do budowy łopat, doboru rozkładu cięciw
czy też skręcenia geometrycznego łopat. Moduł VBM może
pracować w dwóch trybach określania ruchu łopat:
• obliczenia dla zadanych wartości skoku ogólnego oraz

składowych skoku okresowego łopaty,
• obliczenia dla zadanych wartości osiowej składowej siły

ciągu oraz momentów: pochylającego i przechylającego;
w tym przypadku wyznaczane są niewiadome wartości
skoku ogólnego i okresowego łopat, dobrane tak, aby
uzyskać zadane wartości sił i momentów działających na
wirnik.

Rys. 5. Globalne charakterystyki aerodynamiczne profilu ILH410-S. Przebiegi globalnych współczynników aerodynamicznych: siły
nośnej (CL), oporu (CD), momentu pochylającego (Cm) i doskonałości aerodynamicznej (K)
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W obu powyższych trybach obliczeń kąty wahań łopaty
w funkcji azymutu traktowane są jako dane wejściowe.

Najbardziej zaawansowane modelowanie opływu wirnika
nośnego w programie FLUENT realizowane jest przez od-
wzorowanie rzeczywistego kształtu łopat i wygenerowanie
wokół odpowiedniej przestrzennej siatki obliczeniowej.
W trakcie symulacji siatka taka obraca się i odkształca
zgodnie z zadanym ruchem łopat. Przykład takiej siatki dla
wirnika pięciołopatowego pokazano na rysunku 10.

Dla symulacji opływu wirnika, w Zakładzie Aerodyna-
miki Instytutu Lotnictwa został opracowany specjalny, do-
datkowy moduł (UDF) programu FLUENT o nazwie Virtual
Rotor. Moduł ten pozwala odpowiednio sterować ruchem
i odkształceniami siatek obliczeniowych oraz monitorować
chwilowe obciążenia łopat w trakcie obliczeń. W ramach mo-
dułu Virtual Rotor zakłada się, że łopaty mogą wykonywać
ruch będący złożeniem:
• ruchu obrotowego wokół osi obrotu wirnika,
• okresowego ruchu obrotowego wokół przegubu pozio-

mego (wahania łopaty),
• okresowego ruchu obrotowego wokół osi przekręceń

(zmiany skoku łopaty).

Parametry definiujące ten ruch są zakładane jako dane
wejściowe. Konieczne jest wykonanie obliczeń dla co naj-
mniej kilku obrotów wirnika, aby uzyskać ustaloną okreso-
wość badanych zjawisk. Jako wyniki obliczeń otrzymuje się
zmienne w czasie przebiegi lokalnych i globalnych współ-
czynników aerodynamicznych. Na rysunku 11 pokazano
chwilowy rozkład ciśnienia na łopatach wirnika pięcioło-
patowego w locie do przodu. Zarówno duży rozmiar siatki
obliczeniowej, jak również konieczność wykonania obliczeń
dla dużej liczby elementarnych kroków czasowych, powo-
dują, że tego typu, w pełni trójwymiarowe obliczenia opły-
wu wirnika, wymagają bardzo dużych mocy obliczenio-
wych.

Rys. 8. Rozkład prędkości indukowanej wokół wirnika nośnego
w zawisie.Wyniki obliczeń programu FLUENT z modułem VBM

Rys. 9. Rozkład indukowanego kąta natarcia na dysku wirnika
nośnego w locie do przodu. Wyniki obliczeń programu FLUENT
z modułem VBM

Rys. 6. Modelowanie opływu kadłu-
ba śmigłowca za pomocą programu
FLUENT. Układ linii prądu na ka-
dłubie śmigłowca w zawisie. Wirnik
nośny i śmigło ogonowe modelo-
wano opcją FAN

Rys. 7. Strefa komórek siatki modelująca wirnik nośny w modelu
Virtual Blade Model
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Rys. 11. Wyniki rzeczywistej symulacji opływu wirnika pięcioło-
patowego za pomocą programu FLUENT. Rozkłady ciśnienia na
łopatach wirnika w locie postępowym

4. METODYKA SYMULACJI LOTU ŚMIGŁOWCA
Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMÓW
FLIGHTLAB I FLUENT

Dokonując oceny możliwości współpracy programów
FLIGHTLAB i FLUENT stwierdzono, że najkorzystniejsze
będzie wykorzystanie programu FLIGHTLAB do realizacji
obliczeń związanych z analizą mechaniki lotu śmigłowca,
zaś program FLUENT będzie wykorzystywany do obliczeń
aerodynamicznych.

Ogólny schemat założonej współpracy obu programów
przedstawiono na rysunku 12. Punktem wyjścia jest zdefi-
niowanie danych geometrycznych, kinematycznych i struk-
turalnych, a także określenie warunków lotu, których do-
tczyć ma symulacja. Następnie program FLUENT jest wy-
korzystany do przygotowania niezbędnych danych aerody-
namicznych dla programu FLIGHTLAB. Takimi danymi są
przede wszystkim charakterystyki aerodynamiczne elemen-
tów składowych badanego modelu śmigłowca, takie jak:
• dwuwymiarowe charakterystyki aerodynamiczne profili

w wybranych przekrojach łopaty wirnika nośnego lub
łopaty śmigła ogonowego; charakterystyki te mogą być
zarówno stacjonarne jak i niestacjonarne,

• charakterystyki aerodynamiczne kadłuba,
• charakterystyki aerodynamiczne elementów usterzenia

śmigłowca.
W kolejnym kroku, dane te są wczytywane do programu

FLIGHLAB, gdzie stanowią bazę danych własności aerody-
namicznych poszczególnych elementów śmigłowca.

Korzystając z tych danych w programie FLIGHTLAB
można symulować ustalony lot dla zadanej prędkości i wy-
sokości lotu, temperatury powietrza, prędkości obrotowej
wirnika, ciężaru śmigłowca. W programie FLIGHTLAB
można wyznaczyć m.in.:
• osiągi śmigłowca,
• obciążenia aerodynamiczne pojedynczych łopat, wypad-

kowe obciążenia wirnika oraz innych elementów śmi-
głowca,

• odkształcenia aeroelastyczne łopat,

Rys. 10. Siatka obliczeniowa dla
rzeczywistej symulacji opływu wir-
nika pięciołopatowego za pomocą
programu FLUENT

Rys. 12. Współpraca oprogramowania
FLIGHTLAB i FLUENT
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• ruch łopat opisany chwilowymi wartościami kątów sko-
ku i wahań łopaty.

Część z tych wielkości może być wykorzystana jako dane
w programie FLUENT w kolejnej iteracji obliczeń. Dotyczy
to w szczególności takich wielkości jak:
• kąty pochylenia śmigłowca,
• zmiany w funkcji azymutu kątów skoku i kątów wahań

łopaty,
• siły i momenty aerodynamiczne działające na wirnik.

Na podstawie tych danych, w programie FLUENT możli-
we jest jednoznaczne sformułowanie zagadnienia opływu
śmigłowca (lub izolowanego wirnika) w locie zrównoważo-
nym. Dzięki temu obliczenia programem FLUENT mogą
być realizowane dla warunków zbliżonych do tych, jakie
występują w rzeczywistym locie śmigłowca. Przy tym do
wyboru jest kilka opcji wykorzystania programu FLUENT
do obliczeń trójwymiarowego opływu śmigłowca lub izo-
lowanego wirnika nośnego:
• obliczenia uproszczonego modelu wirnika, zrealizowane

w oparciu o moduł Virtual Blade Model,
• obliczenia opływu pojedynczej łopaty (lub samej jej

końcówki) poruszającej się względem powietrza zgodnie
z kinematyką wyznaczoną przez program FLIGHTLAB,

• niestacjonarne obliczenia opływu pracującego wirnika z
modelowanym w pełni kształtem łopat, poruszających
się ruchem wyznaczonym w programie FLIGHTLAB.

Po zakończeniu cyklu obliczeniowego zilustrowanego
schematem na rysunku 12, uzyskuje się zbiór informacji na
temat badanego układu (śmigłowca, izolowanego wirnika,
itp.). Są to zarówno informacje obliczone w programie
FLIGHLAB, dotyczące mechaniki i dynamiki lotu, aeroela-
styczności, osiągów, jak też własności aerodynamiczne ba-
danego obiektu uzyskane w programie FLUENT.

Wszystkie te informacje, umiejętnie wykorzystane, mogą
istotnie zwiększyć efektywność procesu projektowania wir-
nika śmigłowca.

5. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA
OPROGRAMOWANIA FLIGHTLAB
I FLUENT W PROJEKTOWANIU
WIRNIKA NOŚNEGO ŚMIGŁOWCA

Poniżej omówiono przykład zastosowania opracowanej
metodyki współpracy programów FLIGHTLAB i FLUENT.
Metodykę tę wykorzystano w ramach projektu badawczego
mającego na celu zaprojektowanie studialnego wirnika czte-
rołopatowego z nowoczesnymi profilami śmigłowcowymi
ILH4XX, opracowanymi w Zakładzie Aerodynamiki Insty-
tutu Lotnictwa. Celem tych badań była symulacja opływu
wirnika w przewidywanych warunkach rzeczywistego lotu
śmigłowca. Wirnik badanego śmigłowca jest czterołopato-
wym wirnikiem przegubowym. Obraca się on przeciwnie do
kierunku ruchu wskazówek zegara (patrząc od góry). Łopaty
są zamocowane do wału wirnika przy pomocy trzech prze-
gubów. W kolejności od osi wału w stronę łopaty są to
przeguby wahań, odchyleń i przekręceń. Przegub wahań jest
także przesunięty do przodu w kierunku obrotu wału. Z tego
względu, a także ze względu na miejsce zamocowania po-
pychacza, występuje sprzężenie kinematyczne wahań i prze-
kręceń łopat. W przegubie pionowym umieszczone są hy-
drauliczne tłumiki odchyleń.

Danymi dla obliczeń były: kształt łopat wirnika (rys. 13),
parametry masowe śmigłowca oraz zakładane warunki lotu.

Rys. 13. Geometria łopat zaprojektowanego studialnego wirnika

W modelu opracowanym w środowisku FLIGHTLAB
obciążenia aerodynamiczne łopat obliczane były metodą
pasową dla zadanych statycznych charakterystyk aerodyna-
micznych profili i jednorodnego rozkładu prędkości indu-
kowanej według modelu Glauerta (metoda quasi-stacjo-
narna). W obliczeniach założono, że łopaty wirnika są nie-
odkształcalne. Własności geometryczne i masowe łopat
przyjęto na podstawie danych otrzymanych z Instytutu Lot-
nictwa w Warszawie.

W pierwszym etapie badań za pomocą programu
FLUENT obliczono dwuwymiarowe charakterystyki aero-
dynamiczne profili, zastosowanych w budowie łopaty wir-
nika, na podstawie których opracowano bazę danych aero-
dynamicznych profili dla programu FLIGHTLAB.

W kolejnym etapie za pomocą programu FLIGHLAB
obliczono warunki lotu ustalonego śmigłowca na wysokości
1000 m z prędkością 260 km/h, dla założonej masy śmi-
głowca 6400 kg. Wynikami symulacji były:
– wartości globalnych sił i momentów działających na

wirnik,
– rozkłady obciążeń łopat,
– rozkłady lokalnych parametrów przepływu i obciążeń na

dysku wirnika,
– kinematyka łopat wirnika: zmiany kąta przekręceń i kąta

wahań łopaty w funkcji azymutu.

Na podstawie tych danych wykonano obliczenia opływu
wirnika w programie FLUENT. Początkowo obliczenia wy-
konano dla modułu Virtual Blade Model. W tym zakresie
wykonano dwie symulacje lotu:
1. Symulacja lotu wirnika, dla zadanych kątów przekręceń

i wahań łopat wyznaczonych w programie FLIGHTLAB.
2. Symulacja lotu wirnika, dla zadanych: siły ciągu, mo-

mentu pochylającego i przechylającego wyznaczonych
w programie FLIGHTLAB.

Na koniec zastosowano program FLUENT do trójwy-
miarowej symulacji opływu wirnika nośnego śmigłowca
w locie do przodu. Ruch łopat zadano jako przebiegi kątów
przekręceń i kątów wahań łopat obliczone w programie
FLIGHTLAB.

W tabeli 1 porównano osiągi wirnika wyznaczone trzema
metodami obliczeniowymi:
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• program FLIGHTLAB,
• program FLUENT z modułem Virtual Blade Model

(dwa tryby określania warunków pracy wirnika),
• program FLUENT – w pełni trójwymiarowa, niesta-

cjonarna symulacja opływu pracującego wirnika.

Tab. 1. Wartości siły ciągu i momentu obrotowego wirnika obli-
czone różnymi metodami obliczeniowymi

Program Siła ciągu
[N]

Moment obrotowy
[Nm]

FLIGHTLAB 60710,089 -30819,494

FLUENT + VBM
Zadany skok ogólny
i cykliczny łopaty

60182,973 -29660,258

FLUENT + VBM
Zadana siła ciągu
i momenty: pochylający
i przechylający

60727,094 -30568,936

FLUENT – symulacja 3D 58404,800 -31282,500

Z powyższej tabeli wynika, że porównywane metody
obliczeniowe dają w miarę zgodne wyniki, w odniesieniu do
globalnych obciążeń aerodynamicznych wirnika.

Na rysunku 14 przedstawiono porównanie wyznaczonych
przez program FLIGHTLAB i FLUENT+VBM (dwa tryby
określania warunków pracy wirnika) rozkłady indukowa-
nego kąta natarcia w funkcji azymutu, dla wybranych pro-
mieni łopaty. Mimo zauważalnych różnic między wynikami
uzyskanymi w programach FLIGHTLAB i FLUENT, wy-
stępuje zbieżność jakościowa tych wyników. Na rysunkach
15÷16 przedstawiono chwilowe rozkłady ciśnienia na ło-
patach wirnika otrzymane programem FLUENT niestacjo-
narnego opływu 3D postępowego lotu izolowanego wirnika
nośnego.

a) b)

c) d)



144 PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA Nr 194 – 195

e) f)

Rys. 14. Rozkłady indukowanego kąta natarcia (AoA) w funkcji azymutu, dla wybranych promieni łopaty. Porównanie wyników
programu FLIGHLAB oraz programu FLUENT+VBM dla dwóch trybów określania warunków pracy wirnika

Rys. 15. Chwilowe rozkłady ciśnienia na łopatach wirnika
nośnego w locie postępowym. Wyniki niestacjonarnej symulacji
3D wykonanej programem FLUENT

Rys. 16. Rozkłady ciśnienia na łopacie wirnika nośnego w locie postępowym, dla wybranych azymutów łopaty
Y=0°,90°,180°,270°.Wyniki niestacjonarnej symulacji 3D wykonanej za pomocą programu FLUENT
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6. PODSUMOWANIE

Opracowano metodykę symulacji lotu śmigłowca wyko-
rzystująca połączenie dwóch komercyjnych programów:
FLIGHTLAB i FLUENT. W ramach tej metodyki w pro-
gramie FLUENT modelowane są zjawiska aerodynamiczne
występujące w opływie wiropłata. Program FLIGHTLAB,
poprzez symulację rzeczywistego lotu śmigłowca, dostarcza
informacji z zakresu mechaniki i dynamiki lotu, obciążeń
układów sterowania, analizy ruchu łopat.

W opracowanej metodyce połączono programy w tym
sensie, że wyniki obliczeń jednego z nich są dla drugiego
niezbędnymi danymi wejściowymi. Ustalono możliwości
współpracy i ustalono format wymiany danych pomiędzy
programami FLIGHTLAB i FLUENT.

Wyniki obliczeń testowych wykazują spójność wyników
uzyskiwanych w obu programach. Współpracujące ze sobą
programy FLIGHTLAB i FLUENT mogą stanowić cenne
narzędzie badawcze wspomagające projektowanie wirnika
nośnego śmigłowca.

Praca naukowa finansowana ze środków
na naukę w latach 2005-2008 jako projekt badawczy

Nr 4 T12D 037 29
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APPLICATION OF FLIGHTLAB AND FLUENT
CODES IN DESIGN PROCESS OF HELICOPTER

MAIN ROTOR

Summary
Two commercial codes: FLUENT and FLIGHTLAB, ha-

ve been presented from the point of view of their possible
applications and cooperation on main rotor design process.
FLUENT is a popular commercial CFD package using the
finite volume method to solve Navier Stokes equations.
Especially FLUENT may be applied to wide spectrum of pro-
blems concerning rotorcraft aerodynamics. FLIGHTLAB is
a flight vehicle modelling and analysis tool that allows users
to interactively produce models from a components library
by arbitrarily selecting the components, interconnecting
them into a custom architecture, and assigning aircraft spe-
cific data to the parameters of these components. From the
point of view of main rotor design and optimisation, the both
codes complement each other. The paper contains overviews
of FLUENT and FLIGHTLAB codes and worked out met-
hodology of their cooperation on design process of rotorcraft
main rotor.

П. Бибик, Т. Чэхыра, Я. Наркевичь, В. Сталевски

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММ FLIGHTLAB
И FLUENT В ПРОЕКТИРОВАНИИ
НЕСУЩЕГО ВИНТА ВЕРТОЛЁТА

Резюме
В статье описывается способ использования про-

грамм FLIGHTLAB I FLUENT в ходе проектирования,
модернизации и оптимализации несущего винта. Обе
программы используются практически. Программное
обеспечение FLUENT предназначено для решения во-
просов из области вычислительной гидромеханики.
Программное обеспечение FLIGHTLAB было создано
для симуляции разных проблем аэродинамики винто-
крылов. С точки зрения проектирования и оптимали-
зации несущих винтов вертолётов, обе программы
взаимно дополняются. Статья содержит описание осно-
вных свойств обеих вычислительных программ и ме-
тодику их содействия в ходе проектирования винта
вертолёта.
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PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA
PAKIETU FLUENT™
W ANALIZACH BEZPIECZEŃSTWA
LOTU ŚMIGŁOWCÓW

mgr inż. Adam DZIUBIŃSKI
dr Wieńczysław STALEWSKI
dr Jerzy ŻÓŁTAK
Instytut Lotnictwa

W pracy przedstawiono przykłady modelowania i analizy
pola przepływu z wykorzystaniem pakietu FLUENT™ w za-
gadnieniach związanych z symulowaniem różnych stanów
lotu śmigłowca. Prezentowane symulacje miały charakter
studialny.

1. WSTĘP

Rozwój metod obliczeniowej mechaniki płynów coraz
częściej umożliwia wykorzystanie ich przy rozwiązywaniu
ważnych problemów inżynierskich. Okazuje się, że dzięki
ich użyciu można bardzo usprawnić i obniżyć koszta badań
eksperymentalnych czy badań w locie, ograniczając się do
walidacji rezultatów jedynie w wybranych warunkach kry-
tycznych.

Jednym z szerzej używanych w praktyce inżynierskiej
programów do obliczeń z zakresu dynamiki przepływów jest
komercyjny pakiet FLUENT™ [1], [2]. W skład pakietu
wchodzą następujące programy:

Gambit preprocesor umożliwiający budowanie modeli nu-
merycznych reprezentujących złożone obiekty ge-
ometryczne oraz generowanie powierzchniowych
(rys. 1) i przestrzennych siatek strukturalnych i nie-
strukturalnych.

Tgrid generator i edytor siatek niestrukturalnych, wyko-
rzystywany również przez program obliczeniowy
(solver) do regeneracji siatki.

Fluent program obliczeniowy bazujący na rozwiązaniu
uśrednionych równań Naviera-Stokes’a metodą
objętości skończonych. W pakiecie zaimplemento-
wano wiele różnych modeli umożliwiających ana-
lizę szerokiego zakresu problemów [1]. Z punktu
widzenia symulacji opływu śmigłowca najistot-
niejszymi modelami są:
– modele turbulencji (między innymi k-ε, k-ω,

Spalart-Allmaras, k-ω SST),
– model „fan” służący do odwzorowywania w prze-

pływie wpływu śmigieł i wirników bez koniecz-
ności dokładnego odtwarzania ich geometrii.

Rys. 1. Powierzchniowa siatka niestrukturalna na kadłubie
śmigłowca WSK PZL W-3 Sokół wygenerowana za pomocą
programu Gambit

Możliwości pakietu FLUENT mogą być uzupełniane
i rozbudowywane przez użytkownika dodatkowymi podpro-
gramami pisanymi w językach SCHEME lub C.

W pracy przedstawiono przykłady wykorzystania pakietu
FLUENT w modelowaniu pola przepływu w zagadnieniach
związanych z symulowaniem różnych stanów lotu (misji)
śmigłowca. Większość prezentowanych symulacji miała
charakter studialny. Mimo tego cześć uzyskanych rezulta-
tów została wykorzystana w analizach mających ocenić bez-
pieczeństwo lotu [3].
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Wszystkie prezentowane wyniki są efektem prac, któ-
re zostały wykonane w ramach projektu badawczego
„Określenie granicznych warunków użytkowania śmi-
głowców w systemie operacji z wysokich budynków”
(Nr R 00 033 02).

2. PRZYKŁADY ANALIZ NUMERYCZNYCH

Na bezpieczeństwo śmigłowca ma wpływ bardzo wiele
czynników, zarówno wynikających z samej jego konstruk-
cji, jak i będących efektem interakcji z otoczeniem. Wiele
z nich silnie oddziałuje na pole przepływu i na rozkład sił
zarówno na wirniku nośnym jak i śmigłe ogonowym. Stąd
ważne jest, aby dobrze poznać warunki, w jakich wiropłat
będzie wykonywał zadania. Poniżej przedstawiono przykła-
dy symulacji ilustrujące, jak cel ten można osiągać wyko-
rzystując oprogramowanie FLUENT.

2.1. Analiza pola przepływu w otoczeniu
wysokiego budynku

Wzrost bardzo wysokiej zabudowy w centrach miast
pociągnął za sobą powstanie nieuświadamianych wcześniej
problemów z zapewnieniem bezpieczeństwa akcji ratunko-
wej. Rozpoczęto prace nad zdefiniowaniem nowych spo-
sobów jej prowadzenia. Jednym z rozważanych sposobów
jest wykorzystanie do tego celu śmigłowców. Często one
mogą stanowić jedyny środek zdolny do uratowania ludzi,
którym na przykład drogę ewakuacji odciął pożar. Wyniki
takich badań w przyszłości mogą posłużyć do opracowy-
wania procedur dotyczących lotów śmigłowcowych w tere-
nie zabudowanym [4].

W modelowych badaniach eksperymentalnych opływu
budynków w tunelach aerodynamicznych istotny jest prob-
lem skali i współczynników podobieństwa. Problem ten
częściowo można ominąć wykorzystując do analizy opływu
oprogramowanie CFD. Ponadto analiza numeryczna umo-
żliwia uzyskanie wielu danych dotyczących zmiany para-
metrów przepływu trudnych do uzyskania w modelowych
badaniach tunelowych.

Rys. 2. Mapa pola modułu prędkości za obiektem z naniesionymi
liniami prądu - wyniki symulacji dwuwymiarowej

Rys. 3. Mapa pola ciśnienia za obiektem z naniesionymi liniami
prądu - wyniki symulacji dwuwymiarowej

Analizy pola przepływu wywołanego oddziaływaniem
wiatru na budynek rozpoczęto od uproszczonego modelu
dwuwymiarowego. Obliczenia prowadzono w płaszczyźnie
przekroju budynku równoległej do podłoża. W konsekwen-
cji budynek na płaszczyźnie reprezentowany był poprzez
obiekt prostokątny opływany strumieniem powietrza (wia-
trem). Symulację wykonano dla prędkości wiatru równej
10 m/s. Rozważania przy tym ograniczono jedynie do kie-
runku wiatru prostopadłego do dłuższej krawędzi przekroju
budynku. Obliczeń dokonano dla modelu obiektu o wymia-
rach 20 x 40 m w trybie symulacji niestacjonarnej. Zasto-
sowano laminarny model przepływu. Na rysunkach 2 i 3.
przedstawiono odpowiednio mapy pola modułu prędkości
oraz ciśnienia. Wyraźnie uwidacznia się na nich, typowa dla
badanego przepływu [5], ścieżka wirów Karmana.

Rys. 4. Rozkład prędkości w warstwie przyziemnej [4]

Omówione powyżej symulacje miały charakter studialny.
Chodziło głównie o sprawdzenie możliwości zamodelowania
opływu obiektu o nieaerodynamicznej geometrii oraz niesta-
cjonarnego pola przepływu generowanego za takim obiektem.
Otrzymane wyniki pozwoliły na przejście do kolejnego kroku
– symulacji niestacjonarnego opływu pełnej trójwymiarowej
bryły budynku. W obliczeniach przyjęto, że budynek będzie
reprezentowany przez prostopadłościan o wymiarach 20 x 40
x 100 m. Ponadto w symulacji nieodzowne było odzwiercie-
dlenie faktu, iż prędkość napływająca na budynek nie jest jed-
norodna z powodu znajdujących się w pobliżu budynku
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obiektów, które wpływają na pionowy profil prędkości w war-
stwie przyziemnej. W celu określenia profilu prędkości
w warstwie przyziemnej posłużono się normą budowlaną [6].
Założono przy tym, że badany budynek zlokalizowany jest
w obszarze o bardzo niskiej zabudowie (kl. II wg normy) co
odpowiada najniebezpieczniejszemu przypadkowi. Przykła-
dowy rozkład pionowy prędkości przedstawiono na rysunku
4. Przyjęte jest, że dla rozkładów prędkości w warstwie przy-
ziemnej wymiarująca jest prędkość bazowa, mnożona przez
zdefiniowane w normie współczynniki uwzględniające m.in.
ukształtowanie terenu i ilość oraz wielkość przeszkód – czyli
okolicznej zabudowy, roślinności i innych mogących wystę-
pować w pobliżu budynku obiektów. W wykonanych symu-
lacjach przyjęto, że prędkość bazowa równa jest 10 m/s.
Wyznaczony zgodnie z przyjętymi założeniami profil pręd-
kości był używany do definicji warunków brzegowych prze-
pływu po nawietrznej stronie budynku.

Symulacje przeprowadzono dla czterech wybranych kie-
runków napływu wiatru na budynek: prostopadły do fron-
towej, dłuższej ściany budynku – rysunek 5 (b), prostopadły
do przekątnej przekroju poprzecznego (c), zgodny z przekąt-
ną przekroju poprzecznego budynku (d) oraz i prostopadły
do szczytowej (krótszej) ściany budynku (e).

Z punktu widzenia oceny bezpieczeństwa potencjalnie
podejmowanej akcji ratowniczej istotne jest poznanie
zmienności wartości i kierunku pola prędkości w bezpośred-
nim sąsiedztwie budynku. By to umożliwić w trakcie symu-
lacji monitorowano wartości poszczególnych składowych
prędkości, wartości ciśnienia statycznego i całkowitego
w 320 punktach pomiarowych oddalonych od ściany budyn-
ku o 3 m. Punkty te rozłożono wzdłuż wysokości budynku
i pogrupowano w 8 grzebieni – (rys. 5a). Rozwiązanie pro-
blemu magazynowania monitorowanych danych, bez po-
trzeby każdorazowego zapisywania pełnego rozwiązania po-
la przepływu wymagało zastosowania procedury zewnętrznej
napisanej w języku SCHEME, oraz modułu zewnętrznego
w postaci funkcji użytkownika UDF służącej do gospoda-
rowania pamięcią i realizującej zadanie w trybie obliczeń
równoległych. Niestacjonarne symulacje przeprowadzono
wykorzystując model turbulencji k-ε.

a)

b) c)

Kierunek wiatru

d) e)
Rys. 5. Rozmieszczenie punktów monitorowania parametrów
przepływu (a) oraz położenie budynku względem kierunku wiatru
(b-e).Wymiary na rysunku podano w metrach

Na rysunku 6 pokazano przykładowe wyniki – wizuali-
zacje pola przepływu, na których rozpoznawalne są struk-
tury wirów podkowiastych tworzące się u nasady budynku,
wiry związane z ostrymi krawędziami po bokach i na szczy-
cie ściany nawietrznej, oraz ścieżkę wirów Karmana w śla-
dzie za budynkiem. Jakościowo wyniki te zbieżne są z do-
stępnymi w literaturze przedmiotu [12].
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Rys. 6. Pole przepływu za budynkiem generowane pod wpływem
wiatr. Kierunek wiatru prostopadły do frontowej ściany budynku,
(a) Schemat struktury przepływu z zaznaczonymi elementami
charakterystycznymi [12], (b) mapa modułu prędkości przy
powierzchni ziemi, (c) mapa ciśnienia w płaszczyźnie symetrii
budynku oraz przy powierzchni ziemi, (d) linie prądu wokół
budynku

Rys. 7. Oscylacje ciśnienia oraz jego widmo częstotliwościowe na
grzebieniu 3xx dla takiego ustawienia budynku, że przekątna
przekroju poprzecznego jest równoległa do kierunku wiatru

2.2. Zawis nad studnią

Podczas eksploatacji śmigłowca, w trakcie wykonywania
zadań często konieczne jest wykonanie zawisu nad placem
okolonym budynkami, czy to podwórzem gospodarstwa rol-
nego, czy też dziedzińcem kamienicy – słowem obiektu, któ-
ry kształtem przypomina studnię. Przy pewnych proporcjach
pomiędzy średnicą wirnika a wymiarem okolonego prze-
szkodami placu, może pojawić się niebezpieczeństwo zas-
sania śmigłowca do takiej studni. Mechanizm tego zjawiska
jest podobny do zjawiska opisanego w literaturze [7] jako
stan pierścienia wirowego (ang. vortex ring state, struggle
with power). Poniżej przedstawione zostaną możliwości nu-
merycznego zamodelowania tego zjawiska. Podobnie, jak w
przypadku poprzednim rozpoczęto od symulacji uproszczo-
nej. Tym razem zastosowano model osiowo-symetryczny.
W obliczeniach użyto modelu turbulencji k-ε. Wirnik zaś
modelowano jako powierzchnię nieciągłości ciśnienia (FAN
model [8], actuator disc [9]). Skok ciśnienia, stały na całej
powierzchni dysku, obliczono mając zadaną wartość suma-
rycznej siły ciągu wirnika. W symulacjach stacjonarnych
odpowiadał on ciężarowi śmigłowca. W niestacjonarnych
z kolei przyrastał skokowo od wartości równej ciężarowi
śmigłowca Q1 = 6000 kG o wartość równą 1000 kG, czyli do
wartości Q2 = 7000 kG.

W celu określenia wpływu studni na pole przepływu ge-
nerowanego wokół wirnika wykonano symulację dla dwóch
położeń śmigłowca względem górnej krawędzi studni.
W pierwszym przypadku wirnik znajdował się 3.5 m po-
wyżej linii odniesienia. W drugim zaś jego pozycja w pionie
pokrywała się z krawędzią studni. Ponadto, w celu oceny
oddziaływania wirnik-studnia zamodelowano zawis bez
uwzględnienia wpływu ziemi.
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Wyniki symulacji przedstawiono na rysunku 8. Można na
nich łatwo zlokalizować struktury tworzące się w wyniku
interakcji ze studnią. Powstaje w obu przypadkach nieko-
rzystny z punktu widzenia bezpieczeństwa lotu wir toroi-
dalny. W efekcie wzrasta prędkość strumienia napływa-
jącego na wirnik. Pociąga to za sobą dramatyczny wzrost
oporu. Objawia się nagłym wzrostem zapotrzebowania na
moc, co w przypadku niemożności jej dostarczenia może
prowadzić do „zassania” śmigłowca do studni.

Rys. 8. Śmigłowiec w zawisie (a) bez wpływu otoczenia, (b) z pod-
woziem na wysokości krawędzi studni, (c) z wirnikiem na wy-
sokości krawędzi studni. Mapy pola modułu prędkości z nanie-
sionymi liniami prądu

W celu potwierdzenia wyników oraz określenia wpływu
kadłuba, wykonane zostały również symulacje trójwymia-
rowe. Dane dotyczące geometrii kadłuba uzyskano dzięki
uprzejmości WSK PZL Świdnik.

Rys. 9. Wyniki trójwymiarowej symulacji zawisu nad studnią:
a)obraz linii prądu, b) zobrazowanie pola przepływu za pomocą
mapy wektorów w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny sy-
metrii śmigłowca

Podobnie jak w przypadku osiowosymetrycznym studnia
miała kształt walca. Położenie wirnika odpowiadało

przypadkowi osiowosymetrycznemu zawisu z podwoziem
na wysokości studni. Wyniki obliczeń ilustruje rysunek 9.
Przedstawiono na nim linie prądu (rys. 9a) oraz wektory
prędkości w przekroju prostopadłym do osi podłużnej śmi-
głowca przechodzącej przez środek wirnika (rys. 9b). W obu
przypadkach wyraźnie widoczny jest silny wir generowany
między dnem i brzegiem studni a wirnikiem śmigłowca, któ-
rego obraz odpowiada wynikom symulacji dwuwymiarowej.

Rys. 10. Wyniki symulacji zawisu nad dziedzińcem Zamku
Królewskiego
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2.3. Zachowanie się pierścienia wirowego na śmigle
ogonowym po nagłym wyzerowaniu ciągu

Zjawisko pierścienia wirowego może wystąpić również
na śmigle ogonowym. Typowym manewrem podczas, któ-
rego pierścień wirowy pojawić może się na mim jest nagła
zmiana położenia śmigłowca, polegająca na ustawienie się
bokiem względem dotychczasowego kierunku lotu, wyko-
nana przy odpowiednio wysokiej prędkości postępowej
w przypadku a śmigło ogonowe będzie pompowało po-
wietrze pod prąd. Wówczas to śmigłowiec traci stateczność
kierunkową. Pierścień wirowy stabilizuje się wokół wirnika
ogonowego uniemożliwiając sterowanie śmigłowcem. Jeśli
dodatkowo zabraknie wysokości na zastosowanie auto-
rotacji, zjawisko takie prowadzi do katastrofy.

Warunki symulacji dobrane były tak aby odwzorować wa-
runki zaistniałe w czasie katastrofy śmigłowca, który w trak-
cie lotu na niewielkiej wysokości z dużą prędkością

Przyjęty w powyższych symulacjach wyidealizowany
walcowy kształt studni rzadko dobrze odwzorowuje rze-
czywistą zabudowę. Podjęto więc próbę symulacji zjawiska
zawisu z zamodelowaniem geometrii rzeczywistego obiektu,
charakteryzującego się pożądanymi cechami. Wybrano do
tego dziedziniec Zamku Królewskiego w Warszawie. Użyto
siatki obliczeniowej mającej 1072966 komórek. Podobnie,
jak w przypadku poprzednich symulacji, wirnik główny był
symulowany za pomocą powierzchni skoku ciśnienia. War-
tość skoku dobrano tak by zamodelować zawis śmigłowca
o określonej masie (W-3 Sokół). Geometrię dziedzińca od-
wzorowano wykorzystując m.in. dane z [10]. Wyniki symu-
lacji zamieszczono na rysunku 10. Na ilustracjach widoczne
są takie same struktury jak otrzymane przy pomocy obliczeń
dla wyidealizowanego modelu studni.

Rys. 11. Przebieg zmian pola modułu prędkości w czasie symulacji, z naniesionymi liniami prądu. Widoczne zachowanie pierścienia
wirowego na poruszającym się ze stałym przyspieszeniem wirniku
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postępową został nagle ustawiony bokiem do kierunku lotu.
Możliwe, że spowodowało to powstanie na nim opisywanego
wyżej wiru toroidalnego i w konsekwencji doprowadziło do
katastrofy. Analiza miała odpowiedzieć na następujące py-
tania: czy przebieg zmian ciągu w czasie ma wpływ na inten-
sywność pierścienia wirowego na wirniku ogonowym, i jak
zachowuje się ta struktura po nagłym wyzerowaniu ciągu –
czyli próbie zgubienia pierścienia wirowego. Symulacja
przebiegała w ten sposób, że od chwili t = 0 s do t = 4 s
wirnik poruszał się ze stałym przyspieszeniem. Skok ciśnie-
nia z kolei był tak dobierany że generował prędkość indu-
kowaną równą co do wielkości aktualnej prędkości wirnika,
ale o przeciwnym zwrocie. Powodowało to powstawanie na
wirniku pierścienia wirowego. W chwili t = = 4 s nastę-
powało wyzerowanie skoku ciśnienia i obserwowano prze-
mieszczanie się wiru. Stwierdzono, że wir przez około 1
sekundę przemieszcza się z przyspieszeniem większym niż
śmigło, a pozostaje w obszarze wirnika przez dalsze 1,5
sekundy (rys. 11). Wyniki symulacji pokazały, że nawet po
nagłym zatrzymaniu ciągu, czyli teoretycznie po zaniknięciu
siły która napędzałaby go, pierścień wirowy nie zanika
szybko, dłuższy czas pozostając w obszarze wirnika. Nawet
pomimo faktu, że wirnik ów cały czas przyśpiesza. Działa
nań przecież wciąż niezrównoważona siła wynikająca z opo-
ru wirnika nośnego. Kolejnym wynikłym z powyższych
obliczeń faktem jest wzmocnienie pierścienia wirowego w za-
leżności od przebiegu w czasie siły generującej. Wiedząc
o tym zjawisku można opracować skuteczną procedurę wy-
krywania i wyprowadzania śmigłowca z tego niebez-
piecznego stanu lotu.

2.4. Zawis na krawędzi dachu
W czasie desantowania pasażerów na dach budynku za-

łoga wykonywała śmigłowcem Sokół zawis nad krawędzią
dachu, dotykając go jedną z goleni podwozia (rys. 12). Za-
łoga obserwowała dużą niestabilność zawisu, nie zagra-
żającą na szczęście bezpieczeństwu, ale stanowiącą poważ-
ną przesłankę do przeprowadzenia badań mających na celu
wyjaśnienie obserwowanego zjawiska. Warunki tego zawisu
odwzorowano na podstawie relacji pilota. Uwzględniono
w nich zarówno geometrię śmigłowca, jak i pracujący wir-
nik nośny i śmigło ogonowe. Obliczenia wykonano na siatce
niestrukturalnej składającej się z 0.932 mln komórek uży-
wając modelu turbulencji k-ε.

Rys. 12. Szkic sytuacyjny zawisu na krawędzi dachu

a)

b)

c)

Rys. 13. Linie prądu (a), wektory prędkości (b) oraz rozkłady
prędkości na wirnikch (c, d) w symulacji zawisu na krawędzi
dachu
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Analizując wyniki stwierdzono, że w powyższych wa-
runkach powstaje w obszarze pomiędzy wirnikiem a dachem
wir podkowiasty (rys. 13a), silnie wpływający na rozkład
siły nośnej na wirniku śmigłowca(rys. 13b, c).

2.5. Symulacja stacjonarna interakcji wirników
śmigłowca z kadłubem w przelocie z opadaniem

Jak już kilkakrotnie wspomniano zjawisko pierścienia wi-
rowego generowanego na wirniku nośnym śmigłowa jest sta-
nem potencjalnie zagrażającym jego bezpieczeństwu. Naj-
większe zagrożenie występuje w przypadku, gdy pilot nie ma
świadomości, że przejście z jednej fazy lotu do kolejnej wy-
woła na wirniku stan pierścienia wirowego. Dobrze ilustruje
to tragiczny wypadek w Seulu 29.05.2001 r. Śmigłowiec
Boeing/Vertol CH-47 Chinook używany jako latający dźwig,
wykonywał zawis z ładunkiem na linie, nad mostem przez
rzekę Han. Mógł znajdować się w obszarze konwekcyjnego
prądu wznoszącego. Uwolniony od ładunku prawdopodobnie
wszedł w stan pierścienia wirowego, ponieważ prędkość
indukowana przez wirniki nośne śmigłowca potrafi zmaleć na
tyle, że śmigłowiec może znaleźć się w obszarze tworzenia się
tego zjawiska. Śmigłowiec uległ zniszczeniu, trzech człon-
ków załogi zginęło [13].

Rys. 14. Rozmieszczenie punktów pomiarowych

Zwiększenie bezpieczeństwa umożliwiłaby zabudowa na
śmigłowcu urządzeń ostrzegających pilota przed możli-
wością wejścia w stan pierścienia wirowego. Złożoność pola
przepływu generowanego wokół śmigłowca i na powierzch-
ni jego elementów sprawia, że wskazanie miejsca, w którym
możliwe jest zamontowanie sond urządzenia ostrzegającego
jest szalenie trudne. Poniżej przedstawiono próbę użycia do
tego celu pakietu obliczeniowego FLUENT.

Rys. 15. Obraz linii prądu przechodzących przez wirnik

Rys. 16. Rozkład ciśnienia na kadłubie śmigłowca PZL W-3 Sokół
w jednym z badanych przypadków
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Analizy przeprowadzono dla śmigłowca W-3 Sokół. Dla
potrzeb symulacji odwzorowana została trójwymiarowa
geometria śmigłowca i jego podstawowych elementów (rys.
1). Zarówno wirnik nośny jaki śmigło ogonowe mode-
lowane były jako powierzchnia nieciągłości parametrów
przepływu, na której generowany jest przyrost pędu (po-
wierzchnia typu fan). W celu wyznaczenia korelacji między
lokalnymi wartościami parametrów przepływu w wybra-
nych punktach (wytypowanych jako potencjalne umiejsco-
wienie sondy pomiarowej) a parametrami przepływu nieza-
burzonego określono zakres interesujących charakterystycz-
nych prędkości: opadania i postępowych. Ostatecznie symu-
lacje przeprowadzono dla wartości prędkości postępowej
vx = 0, 5 i 10 m/s oraz prędkości pionowej vz = 0 i -3 m/s.
Wszystkie obliczenia przeprowadzono dla masy śmigłowca
6100 kg. Przykładowy wynik symulacji dla vx = 10 m/s
i vz = -3 m/s przedstawiono na rysunku 15 i 16. W pierw-
szym przypadku wykreślono linie prądu przechodzące przez
powierzchnie wirnika nośnego. Uwidoczniają one złożoność
struktur generowanych w tym obszarze przepływu. W dru-
gim przedstawiono rozkład ciśnienia statycznego na po-
wierzchni śmigłowca.

Rozważano dwie pozycje umiejscowienia sondy pomia-
rowej urządzenia ostrzegającego. Były to: płoza ogonowa
oraz wieżyczka nad wirnikiem nośnym (rys. 14). Badano
wpływ warunków lotu na lokalne parametry ciśnienia sta-
tycznego i dynamicznego oraz wszystkich składowych pręd-
kości pola przepływu w tych punktach. Zależności pomię-
dzy wybranymi parametrami ilustruje rysunek 17.

2.6. Implementacja modelu elementu łopaty
za pomocą procedury zewnętrznej w celu
symulacji powstawania pierścienia wirowego

W symulacji numerycznej pracy śmigła można zastoso-
wać uproszczenie polegające na zastąpieniu śmigła powierz-
chnią na której zadawany jest skok ciśnienia [8]. Tak było
w przedstawionych powyżej symulacjach. Nie pozwalało to
jednak na odwzorowywanie wpływu przeciągnięcia, wystę-
pującego w niektórych stanach lotu na łopacie.

Rys. 18. Oznaczenia przyjęte w modelu łopaty

Stało się to motywacją do prac nad udoskonaleniem mo-
delu. W celu uwzględnienia w modelowaniu Inter akcji mię-
dzy przepływem a wirnikiem wybrano metodę elementu
łopaty [11]. W metodzie tej analizowany jest układ sił dzia-
łających na wycinek – element łopaty o szerokości dR (rys.
18). Przy pewnych uproszczeniach można założyć, że siłę
normalną do powierzchni prostopadłej do osi obrotu wirnika
można wyznaczyć z zależności:

a) c)

b)

Rys. 17. Zależności od prędkości opadania i postępowej kolejno: a) mierzonej prędkości opadania, b) ciśnienia dynamicznego, c) ciś-
nienia statycznego
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dFn = ½ ρ V2 dSi Cz(Θ) (1)

gdzie:
ρ – gęstość powietrza,
dSi = SCA*dr – pole wycinka powierzchni łopaty,
Cz – współczynnik siły nośnej,
Θ i V – odpowiedni kąt natarcia i prędkości stru-

mienia napływającego na element łopaty.

Wyznaczoną w ten sposób siłę można powiązać ze sko-
kiem ciśnienia generowanym przez łopaty wirnika korzy-
stając z formuły:

dP = n dFn/dS (2)

gdzie:
n – liczba łopat,
ds – powierzchnia pierścienia, który odpowiada na dysku

wirnika (rys. 18).

Aby skorzystać z powyższych zależności niezbędna jest
znajomość lokalnych warunków napływu realizowanych na
element łopaty oraz własności aerodynamicznych rozważa-
nego wycinka łopaty. Kąt natarcia można powiązać z para-
metrami pracy wirnika, geometrii łopaty i strumienia napły-
wającego na element łopaty zależnością:

Θ(r) = Θ0 + ∆Θskr(r) + arctan (vax / (ω*r)) (3)

gdzie:
Θ – kąt natarcia elementu łopaty,
Θ0 – kąt nastawienia łopaty,
∆Θskr – kąt wynikający ze skręcenia na aktualnym promie-

niu odniesiony do 0.7R,
vax – osiowa składowa prędkości napływu strumienia

na element łopaty,
ω – prędkość kątowa wirnika,
r – aktualny promień.

W powyższym zależności podobnie, jak i we wzorze (1)
występuje prędkość strugi napływającej na element łopaty.
W rzeczywistości jest ona wynikiem interakcji wirnika i po-
la przepływu generowanego wokół niego. W programie
Fluent można ją wyznaczyć analizując lokalne parametry
pola przepływu. Dostarczając ponadto jako dane wejściowe
charakterystyki aerodynamiczne segmentów (profili) repre-
zentujących elementy łopaty uzyskuje się domknięcie mode-
lu. Dzięki temu uzależniono skok ciśnienia zarówno od pa-
rametrów pracy wirnika, jak i podstawowych geometrycz-
nych (rozkłady cięciwy i skręcenia) i aerodynamicznych
(charakterystyki profili) parametrów łopaty.

Przedstawioną powyżej metodykę zaimplementowano do
postaci odrębnego modułu obliczeniowego. Wykorzystano
oferowany w pakiecie Fluent mechanizm dołączania do pa-
kietu tzw. funkcji definiowanych przez użytkownika (ang.
User Defined Function, UDF). Moduł ten został sprzężony
z programem wyznaczają cym pole przepływu.

Rys. 19. Schemat blokowy procedury

Schemat blokowy całego procesu przedstawiono na ry-
sunku 19. Część jego procedur może być wywoływana za-
równo przez program, jak i przez użytkownika. Rozwiązanie
takie przyspiesza proces doboru parametrów metodą prób
i błędów.

Rys. 20. Wymiary modelowanego obiektu

Przedstawiony zmodyfikowany model FAN przetestowa-
no wykonując analizy obliczeniowe śmigła ogonowego
śmigłowca W-3 Sokół. Na rysunku 21 przedstawiono pod-
stawowe wymiary.

Właściwe symulacje wykonano używając modelu płynu
lepkiego ściśliwego. Rozwiązania stacjonarne uzyskano me-
todą równań rozprzężonych, z przyjętym warunkiem osio-
wej symetrii oraz używając metody drugiego rzędu.
W obliczeniach przyjęto następujące warunki atmosfery:

Ciśnienie statyczne Ps0 = 101325 Pa.

Gęstość powietrza ρ =1.225 kg/m3.
Temperatura powietrza T0 = 300 K.

Obliczenia wykonano na siatce niestrukturalnej. W symu-
lacjach śmigło ogonowe modelowane było jako powierzch-
nia typu FAN z wykorzystaniem prezentowanej w pracy
modyfikacji.
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Rys. 21. Mapa pola ciśnienia całkowitego wokół pracującego wir-
nika. Model UDF

Rys. 22. Mapa pola modułu prędkości wokół pracującego wir-
nika. Model UDF

Porównanie modeli: stałego skoku ciśnienia i zaimple-
mentowanego w niniejszej pracy, przedstawiono na rysun-
kach 21÷24. Rysunki 21 i 23 przedstawiają porównanie pól
ciśnień, gdzie bardzo widoczna jest różnica jaką powoduje
rosnąca z promieniem prędkość aktualnego przekroju łopaty
względem powietrza. Porównując pola modułu prędkości
(pozostałe dwa rysunki) można zaobserwować, że pomimo
różnego rozkładu ciśnień rozkłady prędkości indukowanej
przez śmigło są jakościowo podobne. Przy tym model UDF
wyznacza nieco niższe prędkości indukowane.

Rys. 23. Mapa pola ciśnienia całkowitego wokół pracującego wir-
nika. Model jednolitego skoku ciśnienia

Rys. 24. Mapa pola modułu prędkości wokół pracującego wir-
nika. Model jednolitego skoku ciśnienia

Na rysunku 25 przedstawiono kolejne fazy powstawania
pierścienia wirowego dla modelu implementującego metodę
elementu łopaty. Obraz pola przepływu został odwzorowany
za pomocą mapy barwnej rozkładu ciśnienia statycznego
oraz naniesionych na nią linii prądu.

t = 0 s t = 0.16 s t = 0.96 s t = 2.24 s

t = 4.80 s t = 7.36 s t = 9.92 s t = 12.48 s

Rys. 25. Przebieg powstawania pierścienia wirowego
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3. PODSUMOWANIE

W pracy przedstawiono przykłady modelowania pola
przepływu z wykorzystaniem pakietu FLUENT™ w zagad-
nieniach związanych z symulowaniem różnych stanów lotu
śmigłowca. Miały one charakter studiów możliwości mode-
lowania konkretnych zjawisk.

W zakresie analizy bezpieczeństwa lotu śmigłowców
pakiet FLUENT udostępnia szerokie spektrum możliwości
symulacji komputerowej. Dzięki temu pakiet może stanowić
użyteczne narzędzie badawcze, uzupełniające lub alter-
natywne w odniesieniu do badań eksperymentalnych lub ba-
dań w locie. Należy jednak podkreślić, że używanie metod
symulacji komputerowej wymaga dużego doświadczenia
i umiejętności zarówno w zakresie przygotowania modelu
do obliczeń jak również krytycznej analizy uzyskiwanych
rezultatów.

Pracę wykonano w ramach projektu badawczego
MNiSW Nr 4T12C07130.
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A. Dziubiński, W. Stalewski, J. Żółtak

EXAMPLES OF FLUENT™ APPLICATIONS
IN HELICOPTER FLIGHT SAFETY ANALYSIS

Summary
In a following work some examples of flow analysis and

modelling of flowfield solutions, using commercial
FLUENT™ code, has been shown. Cases according to
different phases of helicopter flight were presented. The
simulations, which has been shown below, were done only
for a research purposes.

А. Дзюбиньски, В. Сталевски , Е. Жултак

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАМНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ FLUENTTM В АНАЛИЗАХ
БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЁТА ВЕРТОЛЁТА

Резюме
В работе представлены примеры моделирования

и анализы поля течения с использованием програмного
обеспечения FluentTM в проблемах связанных с ком-
пьютерным моделированием разных положений полёта
вертолёта. Представленные симуляции имели характер
студяльны.
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MODELOWANIE WYBRANYCH
PRZYPADKÓW LOTU ŚMIGŁOWCA
Z WYKORZYSTANIEM
OPROGRAMOWANIA FLUENT

mgr inż. Kamil SOBCZAK
Instytut Lotnictwa

W artykule zaprezentowano etapy tworzenia modelu obli-
czeniowego, określanie warunków przeprowadzanych obli-
czeń i prezentacji wyników we Fluencie. Przeanalizowano
wybrane przypadki lotu śmigłowca w niekorzystnych warun-
kach działania w wyniku interferencji opływu. Do mode-
lowania i przykładowych analiz przyjęto parametry śmi-
głowca Sokół.

ETAPY TWORZENIA MODELU
OBLICZENIOWEGO W GAMBICIE

1. IMPORT MODELU

Poniższe obrazy przedstawiają geometrię modelu, który
zaimportowany w formacie STEP, składał się z podwozia,
kadłuba, wirnika nośnego, śmigła ogonowego. Model za-
wierał linie i powierzchnie, które powinny być starannie
zweryfikowane przed utworzeniem objętości kontrolnej.

Rys. 1. Widok z lewej strony

Rys. 2. Widok z przodu

2. TWORZENIE OBSZARU OBLICZENIOWEGO

Zaimportowany model posiada strefy wirnika nośnego oraz
śmigła ogonowego, modelowane jako objętości (rys. 1, 2).

W przyjętym opisie, siłę nośną generowano za pomocą
skoku ciśnienia. Warunek brzegowy opierający się na skoku
ciśnienia to model wentylatora [boundary condition – gam-
bit i fluent] wykorzystujący powierzchnię jako opis wirni-
ków, więc objętości odzwierciedlające wirnik główny i śmi-
gło ogonowe były zbędne.

Modyfikacjom modelu podlegało rozmieszczenie i usytu-
owanie poszczególnych elementów składowych śmigłowca:
– powierzchnia wirnika głównego umiejscowiona na płasz-

czyźnie Ox, Oy; początek układu współrzędnych znajduje
się w osi wirnika głównego z dodatnim kierunkiem osi Oz
zwróconym ku górze, a oś Ox pokrywa się z płaszczyzną
symetrii śmigłowca z dodatnim kierunkiem zwróconym
w stronę śmigła ogonowego,

– górny obrys gondol silników oddalony o 0,1 m od po-
wierzchni wirnika,

– wysokość dolnego obrysu kół podwozia od powierzchni
wirnika wynosi około 3,8 m,

– powierzchnia śmigła ogonowego oddalona o 0,66 m od
płaszczyzny symetrii śmigłowca,

– płaszczyzna wirnika nośnego usytuowana poziomo (ob-
rót o kąt 5°).

Tak wstępnie zdefiniowany model śmigłowca umieszcza-
no w kostce prostopadłościennej o wymiarach 20 x 20 x 6 m.
Usytuowanie śmigłowca w kostce zdeterminowane było je-
dynie rodzajem przypadku obliczeniowego tzn. lot swobod-
ny, zawis przy ścianie lub postój na ziemi.
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2.1. Naprawa geometrii

W ramach naprawy geometrii należy uwzględnić (rys. 3):
• powierzchnie o dużych kątach skosu ich krawędzi (d),
• dołączenie małych powierzchni do istniejących (f),
• wyeliminowanie „pęknięć” między powierzchniami (c),
• usunięcie krótkich krawędzi (a), (g).

Rys. 3. Naprawa geometrii i usuwanie podwójnych elementów

Mimo, że Gambit posiada obszerną ilość funkcji naprawy
modeli ważne jest szczególne zwracanie uwagi na parametry
opisujące wartości podlegające modyfikacjom takie, jak
długość, kąty skosu, promienie zaokrągleń itp. Zbyt szeroki
zakres wartości może spowodować, że wstępna bryła mo-
delu lub jej charakterystyczne obszary ulegną niewłaściwym
deformacjom, a czasami nawet zostaną usunięte (przykła-
dem jest wirnik główny – stosując eliminowanie „otwo-
rów”,(b), należy uważać aby nie usunąć obszaru nieaktyw-
nego – środkowy okręg).

Następnie wymagane jest sprawdzenie czy nie utworzono
dodatkowych powierzchni i linii (i), (j), które mogą stanowić
kopię oryginalnie istniejących. Dzięki tej operacji pewnym
było, że tworzona objętość kontrolna a następnie siatko-
wanie przeprowadzone zostanie jednoznacznie.

2.2. Obszar kontrolny

Obszar kontrolny był zależny od przypadku obliczenio-
wego. Te determinują usytuowanie bryły modelu śmigłow-
ca, kształt przestrzeni zewnętrznej oraz rodzaj jakim opisany
jest obszar zewnętrzny.

3. WYKORZYSTANIE FUNKCJI WIELKOŚCI
PRZY TWORZENIU SIATEK

Tworzenie siatki w obszarze obliczeniowym wykonyw-
ano poprzez wykorzystanie funkcji wielkości – size fun-
ction. Zaletą tego narzędzia jest zagęszczenie siatki w ob-
szarze otaczającym model. Zagęszczenie to wymaga siatki
źródłowej rozpiętej na powierzchniach modelu oraz okreś-
lenia początkowej długości krawędzi elementu, skali przy-
rostu kolejnej warstwy oraz maksymalnej długości kra-
wędzi.

Funkcja wielkości nie tylko nadzoruje tworzenie siatki
ale również sprawdza i ogranicza charakterystyczne para-
metry elementu do których zaliczamy – współczynnik wy-
dłużenia, kąty skosu elementów itp.

Rys. 4. Narzędzie > Size function

Poniższe rysunki przedstawiają siatki źródłowe rozpięte
na powierzchniach modelu śmigłowca. Utworzono je wyko-
rzystując elementy trójkątne lub czworoboczne, a wielkości
podziałów zadawano na krawędziach powierzchni lub przyj-
mowano stałą długość krawędzi elementów.

Rys. 5. Siatka niestrukturalna – zmienna długość krawędzi ele-
mentu wynikająca z podziałów na bokach powierzchni modelu

Rys. 6. Siatka niestrukturalna – elementy trójkątne na kadłu-
bie(długość krawędzi 0,05 m), elementy czworoboczne na wirniku
głównym oraz śmigle ogonowym(dł. krawędzi 0,2 m)

OKREŚLANIE WARUNKÓW
PRZEPROWADZANYCH OBLICZEŃ
I PREZENTACJI WYNIKÓW WE FLUENCIE

1. TURBULENCJA

W obliczeniach wykorzystywano dwa modele turbulencji:
Spalart – Allmaras – model opierający się na jednym rów-
naniu (II.1), w którym uwzględniony jest wpływ lepkości
kinematycznej w bliskim obszarze ścian.

gdzie:
Gv – człon opisujący powstawanie zjawiska lepkości

turbulentnej,
Yv – człon opisujący zanikanie lepkości turbulentnej

wynikające z tłumienia lepkości w pobliżu ścian.
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Użycie tego modelu do opisu turbulencji wiąże się z ko-
niecznością wstępnego określenia parametrów takich, jak:
• intensywność turbulencji – I - (dla przepływów w pełni

turbulentnych i w obszarze opływów zewnętrznych war-
tość intensywności powinna zawierać się w granicach
5÷ 10 %),

• długość skalowana – L – jest to wielkość fizyczna odnie-
siona do rozmiaru wirów w których skumulowane są naj-
większe ilości energii.

L = 0.07 Lchar

Powyższe równanie odnosi się głównie do przepływów
z jego wyraźnym ukierunkowaniem (przepływy w rurach,
wlot – wylot) oraz jednoznacznie określonej „przeszkodzie”.
Wtedy długość charakterystyczna jest łatwiejsza do określe-
nia – średnica rury, wymiar przeszkody.
• zmodyfikowana lepkość turbulentna – wyliczana przy

uwzględnieniu założonych początkowych wartości inten-
sywności, długości określającej skalę wielkości wirów
oraz średnią prędkość przepływu.

Początkowe określenie tej wartości dla przepływów
całkowicie turbulentnych powinno zawierać się na poziomie
~ 5 v.
• stosunek lepkości turbulentnej

µt / µ ~ Ret = k2/(ευ).

Podstawą do określenia stosunku lepkości, który jest pro-
porcjonalny, jest założenie, że turbulentna liczba Reynolds’a
mieści się w zakresie 100 do 1000 dla przepływów w war-
stwie przyściennej i całkowicie rozwiniętych przepływów
w kanałach.

Natomiast przy symulacjach przepływów zewnętrznych
wartość stosunku lepkości turbulentnej jest niska i para-
metry, z których wynika przyjmuje się na poziomie takim by
jej wartość zawierała się w 1 < µt / µ < 10.
k – ε - jest modelem dwu równaniowym, których rozwią-
zaniem jest prędkość oraz długość turbulencji. Równania
transportu w tym modelu powiązane są z opisem turbu-
lentnej energii kinetycznej oraz stopniem jej dysypacji, od-
powiednio poniższe równania.
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Obliczone wartości energii i dyssypacji turbulentnej
w tym modelu służą do wyznaczenia lepkości turbulentnej
zgodnie ze wzorem:

µt = ρ Cµ k2/ε

Więc i w tym przypadku przy ustawianiu początkowych
wartości określających parametry wstępne turbulencji nale-
ży skorzystać z zależności i reguł opisanych przy modelu
Spallarta-Allmarasa.

2. WARUNKI BRZEGOWE

2.1. Otoczenie - Pressure Far – Field

Przy opisie warunków przepływu wykorzystywano mo-
del dalekiego pola jako model odzwierciedlający otoczenie.
Ten warunek brzegowy jest pomocny zarówno w przypad-
kach uwzględniających wpływ wiatru jak i przypadki opa-
dania.

Rys. 7. Parametry opisujące warunki dalekiego pola

Wartości parametrów opisujących warunki dalekiego po-
la zależą od danego przypadku obliczeniowego, a odpowia-
dają za:
• Mach Number – określanie prędkości napływu; wartość

przepływu odnoszona do warunków panujących na po-
ziomie morza (dla powietrza , temperatura 300K).

• Components of Flow Direction – wektory ukierunkowu-
jące przepływ; wypadkowa wartość równa zakładanej
wartości prędkości przepływu.

• Turbulence – zależnie od modelu ją opisującego.

2.2. Wirnik nośny i śmigło ogonowe – Fan Model

Warunek brzegowy typu fan opiera się na skoku ciśnie-
nia, który przypisany jest do powierzchni. Wartość skoku
ciśnienia może być wprowadzona przy pomocy stałej war-
tości, jednej z funkcji wielomianowej lub poprzez wczytanie
pliku profilu zawierającego wartości skoku ciśnienia.

Rys. 8. Fan Model
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Pierwszym podejściem, które szeroko wykorzystywane
było w opisanych przypadkach obliczeniowych, do zagad-
nienia modelowania wirnika nośnego i śmigła ogonowego,
był stały skok ciśnienia.

Wartość skoku ciśnienia otrzymano z oszacowania siły
nośnej wymaganej podczas zawisu śmigłowca. Czyli siła
nośna wytworzona na wirniku nośnym została przyrównana
do wartości ciężaru śmigłowca w celu jego zrównoważenia.

Pz = ms g

gdzie
ms = 6100 [kg]

stąd
∆p = Pz / Sw = 309 [Pa]

gdzie
Sw = π r2 = 193,6 [m2]
r = 7,85 [m]

Natomiast skok ciśnienia przypisany do śmigła ogono-
wego odzwierciedlał warunki sterowania w zachowaniu
równowagi. Dla takiego stanu ustalono wartość ciągu na po-
ziomie 4905 N i ze względu na powierzchnię śmigła ogo-
nowego wynoszącego 7,0685 m2, warunek na skok ciśnienia
na śmigle ogonowym przyjmowano równy 694 Pa.

3. WIZUALIZACJA WYNIKÓW

3.1. Obrazowanie pól prędkości i ciśnienia

Wyniki obliczeń przedstawiano na powierzchniach opi-
sujących wirnik główny lub śmigło ogonowe ale również na
specjalnie w tym celu tworzonych wirtualnych płaszczyz-
nach. Wielkościami, na które zwracano uwagę były prędkości
– velocity magnitude oraz velocity Z – direction – i ciśnienie
statyczne, przedstawiane za pomocą map konturowych.

Rys. 9. Mapa konturowa prędkości

W celu dokładniejszego zobrazowania zachowania się
ośrodka wykorzystywano wizualizację za pomocą linii
prądu.

Rys. 10. Linie prądu

3.2. Dodatkowe powierzchnie pomiarowe

Dodatkowe powierzchnie wprowadzano w celu dokład-
nego zobrazowania parametrów przepływu.

Rys. 11. Obrazowanie pola prędkości na dodatkowych
powierzchniach pomiarowych

Powyższy rysunek przedstawia pole prędkości pionowej
w otoczeniu śmigłowca, a poszczególne przekroje wpro-
wadzono by zaobserwować, w jakiej odległości zauważalny
jest wpływ pracującego wirnika.

Kolejnym wykorzystaniem dodatkowych powierzchni
było zobrazowanie prędkości pionowej na powierzchni wir-
nika nośnego. W tym celu wprowadzano punktową siatkę
pomiarową składającą się z 72 linii, rozmieszczonych koło-
wo co 5°, na których dokonano równomiernego podziału na
24 elementy. W miejscu podziału wprowadzano punkt po-
miarowy.
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Rys. 12. Punkty pomiarowe na wirniku nośnym

Powyższy rysunek przedstawia rozkład punktów pomia-
rowych wygenerowanych za pomocą pliku wejściowego do
Fluenta. Journal jest spisem komend, które należałoby wpro-
wadzić ręcznie przy użyciu środowiska graficznego. Plik
wejściowy przyśpiesza się i automatyzuje tworzenie punk-
tów pomiarowych.

Wartości odczytane w punktach pomiarowych zapisy-
wano w formie tabeli, która następnie została wykorzystana
w programie wytrzymałościowym jako źródło informacji
o prędkości indukowanej na wirniku nośnym.

Wynikiem obliczeń wytrzymałościowych była tabela
zmian rozkładu ciśnienia na wirniku nośnym. Rozkład ten
stanowił źródło do tworzenia rzeczywistego warunku po-
czątkowego dla modelu skoku ciśnienia na wirniku. Wpro-
wadzano go za pomocą pliku profilu zgodnego z wcześniej
określonym rozmieszczeniem punktów pomiarowych.

Przypadki obliczeniowe
Przeprowadzono obliczenia dla przypadków lotu:

1. Zawis śmigłowca – lot swobodny.
2. Operacje w otoczeniu ścian.
3. Operacje z napływem wiatru.
4. Układ skrzydło – wirnik.

1. Zawis śmigłowca – wpływ ziemi
Poniżej wysokości zawisu równej średnicy wirnika ob-

serwuje się wpływ ziemi zwany też efektem poduszki po-
wietrznej. Prędkość przepływu przez wirnik nośny zmniej-
sza się wraz ze zbliżaniem się do powierzchni lądowiska.
Efektem tego jest zmniejszenie się mocy niezbędnej. Obraz
tego zjawiska łatwo zilustrować (rys. 13) na modelu prze-
pływu wykorzystując oprogramowanie Fluent.

Rys. 13. Linie prądu - postój na ziemi, zawis na wysokości h = rwirnika, zawis na wysokości h = 50 m

Rys. 14. Rozkłady prędkości indukowanej na wirniku da powyższych przypadków



MODELOWANIE WYBRANYCH PRZYPADKÓW LOTU ... 163

2. Operacje w otoczeniu ścian

Działanie w ograniczonej przestrzeni dobrze odzwiercie-
dla przypadek otoczenia ścian. Dość częstą tego typu fazą
lotu śmigłowca są operacje w przypadkach startu spod
hangaru, lądowania w bliskim sąsiedztwie budynków wyni-
kającego z braku wolnej przestrzeni w terenach zurbani-
zowanych.

W tym celu przeprowadzono obliczenia porównawcze
oddziaływania ściana – śmigłowiec. Przewidywano, że
znaczne różnice będą widoczne w usytuowaniu bocznym
śmigłowca. Pominięcie tylnego i czołowego podejścia uwa-
runkowane jest również techniką pilotażu, która wymaga,
aby pilot obserwował możliwie najszerszy obszar działania.
Porównanie charakterystyk prędkości pionowej (rys. 15),
dla ustawień bocznych, zobrazowanych na liniach odniesie-
nia usytuowanych na kącie azymutu równym 90° (prawo-
stronna) i 270° (lewostronna).

Rys. 15. Porównanie prędkości wzdłuż promienia wirnika dla
lewo- i prawostronnego przypadku

2.1. Lewostronna konfiguracja

Rozkład wektorów prędkości w centralnej części ściany,
jest równomierny. Natomiast wir napływający na wirnik
główny w przedniej części śmigłowca jest większy. Taka
nierównomierność wynika właśnie z działania śmigła ogo-
nowego, które „odsysa” od ściany wydmuchniętą przez wir-
nik główny porcję powietrza.

Rys. 16. Wektory prędkości na ziemi i ścianie - śmigło ogonowe
skierowane „od ściany”

Wyraźniejszy obraz wpływu zasysania przedstawiono za
pomocą linii strumieni, których przebieg jest zakrzywiony
w kierunku ogonowym. Początek strumieni zaczepiono na
linii prostopadłej do płaszczyzny symetrii kadłuba i usy-
tuowanej na powierzchni wirnika nośnego.

Rys. 17. Rozkład strumieni

2.2. Prawostronna konfiguracja

Rozkład wektorów prędkości, w centralnej części ściany,
nie wykazuje znaczącego wpływu wynikającego z prawo-
stronnej aktywności śmigła ogonowego, czyli nadmuchiwa-
nia przez nie powietrza na ścianę.

Rys. 18. Wektory prędkości na ziemi i ścianie - śmigło ogonowe
skierowane „do ściany”

Różnic związanych z wpływem ukierunkowania wydmu-
chu należy dopatrywać się w rozkładzie wektorów na po-
wierzchni ziemi (rys. 18). Efektem intensywnego odbijania
strumienia powietrza ze śmigła ogonowego od ściany jest
interferencja z przepływem powietrza z wirnika głównego.
To powoduje wyraźne uformowanie obszaru o podwyższo-
nej prędkości.

W tym przypadku objętość obliczeniową budowano
poprzez sklejanie prostopadłościanów i stąd wynika mniej-
sza dokładność zobrazowania rozkładu wektorów. Rozkład
jest gorszy właśnie ze względu na proces tworzenia modelu
obliczeniowego. W wyniku, którego rozrzedzeniu siatki
w objętościach odleglejszych od bryły śmigłowca odpowia-
da skokowe przejście w ilości wektorów.

Ilość elementów w zewnętrznych objętościach jest mniej-
sza i dokładne zobrazowanie nakładania przepływów jest
utrudnione. W tym celu wygodniejszym narzędziem jest
prezentacja pola prędkości za pomocą linii strumieni.
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Rys. 19. Rozkład linii prądu

3. Operacje z napływem wiatru

Podmuchy wiatru powodujące zaburzenia wpływające na
stabilność pracy powierzchni nośnych i sterowych należy
zaliczyć do nieustalonych faz lotu.

Wydatek powietrza generowany przez wirnik nośny
w ograniczonym zakresie przeciwstawia się napływającej
masie powietrza. W przypadku napływu wiatru o prędkości
5 m/s wir tworzy się poza obszarem wirnika nośnego. For-
mująca się struktura przybiera kształt podkowiasty.

Rys. 20. Rozkład strumieni wypuszczonych z powierzchni wirnika
głównego oraz mapa konturowa prędkości przy wietrze 5 m/s -
podkowiasta struktura

Ale wraz ze wzrostem prędkości napływu wiatru struk-
tura ta dociera do krawędzi wirnika, a następnie zajmowany
przez nią obszar powiększa się, powodując częściową utratę
siły nośnej wywołaną nieaktywną strefą wirnika nośnego.

Rys. 21. Rozkład strumieni wytwarzanych z powierzchni wirnika
głównego oraz mapa prędkości na powierzchni wirnika - wiatr
10 m/s

Znaczący wpływ ma usytuowanie śmigłowca w stosunku
do kierunku napływu wiatru, ponieważ od tego zależy czy
w polu działania największych zaburzeń, jakimi są wiry
schodzące, znajdzie się śmigło ogonowe.

Rys. 22. Układ strumieni przy napływie wiatru (10 m/s): z lewej
strony pod kątem 45° i z prawej strony pod kątem 45°
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Właśnie takie nałożenie niedogodnych warunków wymu-
sza konieczność informowania pilota o niebezpieczeństwie
i w następstwie jego reakcję na zaistniałą sytuację.

4. Układ skrzydło – wirnik

Celem obliczeń było sprawdzenie wpływu skrzydła na
pole prędkości w płaszczyźnie wirnika w warunkach wzno-
szenia, opadania i lotu. Konfiguracja zakładała, że skrzydło,
prostokątne lub trapezowe, umieszczone jest 1 m pod wir-
nikiem.

Przy prędkości wznoszenia wynoszącej 15 m/s, w płasz-
czyźnie wirnika, widoczny jest spadek tej prędkości do oko-
ło połowy początkowej jej wartości. W tym przypadku
skrzydło powoduje efekt podobny do wpływu ziemi.

Rys. 23. Linie prądu z naniesioną prędkością pionową

Rys. 24. Przekroje prędkości pionowej w obrębie wirnika; linie od
dołu: 2 m nad wirnikiem, 1 m nad wirnikiem, na powierzchni
wirnika, 0,5 m pod wirnikiem

Natomiast przy prędkości opadania wynoszącej 15 m/s
widoczny jest wpływ strefy zawirowanej spływającej z kra-
wędzi skrzydła, która tworzy eliptyczny obszar nieaktywny
w płaszczyźnie wirnika.

Rys. 25. Obraz pola prędkości pionowej na powierzchni wirnika

WNIOSKI

Modelowanie zaburzeń opływu śmigłowca, przy wyko-
rzystaniu oprogramowania Fluent, może być szczególnie
użyteczne w rozwiązywaniu inżynierskich problemów doty-
czących użytkowania śmigłowca w szczególnych stanach
lotu trudnych do oceny przy użyciu dotychczas używanych
narzędzi.

Założenia modelowania, nawet upraszczające sposób
generowania zakłóceń, przyjęte w prezentowanej publikacji
umożliwiają już w sposób zadowalający zaprezentowanie
fizycznego obrazu złożonego opływu śmigłowca.

Pracę wykonano w ramach projektu badawczo-
-rozwojowego MNiSW Nr R 00 033 02.
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K. Sobczak

CFD MODELING OF CHOSEN HELICOPTER
FLIGHT PHASES IN FLUENT

Summary
In this paper are presented phases which describes model

creation, boundary conditions correspond to selected pro-
blems and post processing routine in Fluent. The chosen
topics cover helicopter flight operation in interference flows.
Analysis are based on parameters matching the requirements
of Sokol technical specification.

К. Собчак

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗБРАННЫХ ВАРИАНТОВ
ПОЛЕТА ВЕРТОЛЕТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ FLUENT

Резюме
В статье представлены этапы создания расчетного

моделя, определение условий для проведения расчетов
и презентация результатов в программе Fluent. Проана-
лизировано избранные этапы полета вертолета в небла-
гоприятных условиях вызванных интерференцией по-
токов. В моделировании и примерных анализах принято
параметры вертолета Sokol.
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MODELOWANIE NUMERYCZNE OPŁYWU
BUDYNKÓW. WPŁYW ZJAWISKA
KONWEKCJI NA POLE PRZEPŁYWU

mgr inż. Karol ŚWIDERSKI
Instytut Lotnictwa

W artykule przedstawiono metodykę określenia pola
przepływu w otoczeniu budynków z wykorzystaniem komer-
cyjnego pakietu Ansys Fluent®. Rozpatrywane były różne
przypadki obliczeniowe, na które składają się: orientacja
budynku lub budynków względem kierunku wiatru oraz
prędkość wiatru. Przedstawiono również wyniki mode-
lowania opływu budynku z uwzględnieniem konwekcji
(przypadek pożaru).

1. WSTĘP

Znajomość przepływu powietrza wokół wysokich bu-
dynków jest niezbędna w przypadku planowania akcji anty-
terrorystycznych, ratunkowych itp., z wykorzystaniem śmi-
głowców w otoczeniu budynku. Z punktu widzenia
aerodynamiki istotne znaczenie ma geometria opływanego
ciała. Pole wiatru w okolicy wysokich budynków silnie
zależy od interferencji aerodynamicznej pomiędzy wie-
żowcami. Do oceny tego pola skutecznym narzędziem są
symulacje numeryczne przepływu niestacjonarnego w ma-
kroskali, z wykorzystaniem dwurównaniowego modelu tur-
bulencji k-epsilon standard oraz modelu gazu doskonałego.
Modelowanie takie pozwala ocenić również zjawiska kon-
wekcji na pole przepływu wokół budynku, jaka zachodzi
w wyniku różnicy temperatur między budynkiem a otocze-
niem, jak np. w przypadku pożaru wewnątrz budynku.

2. MODELOWANIE DWUWYMIAROWE

Badano opływy dwuwymiarowe budynku o wymiarach
40 x 20 x 100 m (x, y, z). Przeprowadzono symulacje
w dwóch płaszczyznach przekroju budynku: y = 10 oraz z =
= 50. W przypadku symulacji dwuwymiarowej wybór płasz-
czyzny przecięcia budynku ma charakter umowny. W obu
przypadkach wykorzystany został ten sam model nume-
ryczny:
• solver rozprzężony,
• model turbulencji k-epsilon standard,
• dyskretyzacja równań bilansowych (masy, pędu, energii)

metodą I-rzędu upwind (pod prąd),
• przepływ ściśliwy, niestacjonarny,
• warunki otoczenia normalne,
• prędkość napływu wiatru 20 m/s,
• kierunek i zwrot wiatru zgodny z osią x,
• siatka niestrukturalna trójkątna zagęszczona w okolicy

opływanej bryły (rys. 1÷2); w trójwymiarze minimalny
rozmiar siatki około 0,5 m.

Rys. 1. Siatka obliczeniowa (y = 10)

Rys. 2. Siatka obliczeniowa (z = 50)

Poniżej przedstawiono wyniki dla stanu stacjonarnego
przepływu (około 120 s symulacji).
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1.1. Wyniki dla przekroju płaszczyzną y = 10

Rys. 3. Wektory prędkości wypadkowej (m/s)

Rys. 4. Linie prądu względem prędkości wypadkowej (m/s)

Rys. 5. Pole prędkości pionowej (m/s)

Rys. 6. Pole prędkości poziomej (m/s)

1.2. Wyniki dla przekroju płaszczyzną z = 50

Rys. 7. Wektory prędkości wypadkowej (m/s)

Rys. 8. Linie prądu względem prędkości wypadkowej (m/s)

2. MODELOWANIE TRÓJWYMIAROWE

Dla uprzednio przedstawionego budynku przeprowa-
dzono symulacje trójwymiarowe opływu przy tych samych
warunkach obliczeniowych. Badano wpływ wysokości bu-
dynku na pole prędkości przepływu, w szczególności na
powstające gradienty prędkości. Rozważane były następu-
jące przypadki:
• budynek o wysokości 100 m,
• budynek o wysokości 200 m,
• budynek o wysokości 300 m,
• budynek o wysokości 600 m.

Rys. 9. Przykład siatki dla budynku o h = 100m (ok. 1 mln ko-
mórek)

2.1. Symulacje opływu budynku o wysokości 100 m

Rys. 10. Linie prądu względem prędkości (m/s); z = 50

Rys. 11. Linie prądu względem prędkości (m/s); y = 10
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2.2. Symulacje opływu budynku o wysokości 200 m

Rys. 12. Linie prądu względem prędkości (m/s); z = 100

2.3. Symulacje opływu budynku o wysokości 300 m

Rys. 13. Linie prądu względem prędkości (m/s); z = 150

2.4. Symulacje opływu budynku o wysokości 600 m

Rys. 14. Linie prądu względem prędkości (m/s); z = 300

3. MODELOWANIE OPŁYWU BUDYNKU
Z UWZGLĘDNIENIEM KONWEKCJI
(PRZYPADEK POŻARU)

Założono takie same warunki otoczenia, bez wiatru. Do-
datkowo wprowadzono źródło temperatury w postaci na-
grzanej do 1000C ściany (w połowie wysokości budynku).
Zastosowano również model DO-Discrete Ordinates radia-
cji.

3.1. Symulacje dwuwymiarowe

Rys. 15. Pole temperatury (K); y = 10

Rys. 16. Pole prędkości i linie prądu wokół budynku; y = 10

Rys. 17. Pole prędkości (m/s); y = 10
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3.2. Symulacje trójwymiarowe

Rys. 18. Pole prędkości (m/s); x = 20

Rys. 19. Pole prędkości (m/s); y = 10

Rys. 20. Linie prądu względem prędkości (m/s); y = 10

4. WNIOSKI

Przeprowadzone symulacje numeryczne pozwoliły
uzyskać jakościowe i ilościowe wyniki badanych zagadnień.
Ich poprawność została potwierdzona eksperymentalnie dla
opływu „budynku” w mniejszej skali (szafa). Szczególnie
istotnym wynikiem jest obraz pola prędkości wokół opły-
wanego budynku. Jego znajomość jest cennym prerekwi-
zytem w przypadku planowania przelotu śmigłowca w oto-
czeniu budynku.

W przypadku przeprowadzonych symulacji dwuwy-
miarowych można mówić o analizie jakościowej – uzyskane
wartości przyrostów (gradientów) prędkości w wyniku przy-
spieszenia strug powietrza opływającego budynek są
względnie duże. W przypadku symulacji trójwymiarowych
zmiany prędkości są nieco mniejsze i można mówić tu
o wynikach w sensie ilościowym i jakościowym. Badania
eksperymentalne prowadzone w Instytucie Lotnictwa w Za-
kładzie Aerodynamiki potwierdziły zgodność uzyskanych
wyników trójwymiarowych symulacji komputerowych z wy-
nikami badań tunelowych.

Niezwykle ciekawym i ważnym wynikiem symulacji jest
obraz pola prędkości w przypadku pożaru budynku, pozwala
to bowiem na orientację o wielkości zaburzenia bardzo
trudnym do uzyskania innymi metodami.

Pracę wykonano w ramach projektu badawczo-
-rozwojowego MNiSW Nr R 00 033 02.
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K. Swiderski

NUMERICAL INVESTIGATIONS ON THE FLOW
FIELD GENERATION IN BUILDING
SURROUNDINGS. AN INFLUENCE

OF CONVECTION ON THE FLOW FIELD

Summary
In this paper the methodology of describing the flow field

in a near of buildings is presented. In order to perform com-
putational simulations a commercial software Ansys
Fluent® has been used. Especially, the results of simulations
of the flow field with convection and radiation taken into
account (in case of fire) are presented.

К. Свидерски

ЦИФРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ОБТЕКАНИЯ ЗДАНИЙ. ВЛИЯНИЕ
КОНВЕКЦИИ НА ПОЛЕ ТЕЧЕНИЯ

Резюме
В статье представлен метод определения поля

течения в окружении зданий с использованием
коммерческого пакета Ansy Fluent. Рассмотрены
были разные вычислительные случаи, которые
вклучают в себя: ориентацию здания или зданий
относительно направления ветра и скорости ветра.
Представлено также результаты моделирощания
поля течения в окружении здания с учотом конвекции
(в случае пожара).
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W artykule przedstawiono wyniki dwu- i trójwymiaro-
wych symulacji numerycznych opływu budynków wyko-
nanych z wykorzystaniem pakietu obliczeniowego ANSYS
Fluent. Rozpatrzono cztery przypadki obliczeniowe budyn-
ków o różnej szerokości.

1. WSTĘP

Znajomość pola przepływu wokół wysokich budynków
ma ogromne znaczenie praktyczne dla planowania akcji
ratowniczych w miastach. Wiedza o zjawiskach występują-
cych w sąsiedztwie budynków stanowi również cenne uzu-
pełnienie szkolenia pilotów śmigłowcowych wykonujących
operacje na silnie zurbanizowanych obszarach. Pełne opi-
sanie pola przepływu nie jest jednak możliwe poprzez prze-
prowadzenie doświadczeń w powietrzu, na pełnowymiaro-
wym obiekcie. Doświadczenia numeryczne, walidowane
danymi eksperymentalnymi z pomiarów w tunelu aerodyna-
micznym, stanowią więc ciekawą, tanią i co najważniejsze
bezpieczną alternatywę dla takich pomiarów.

W przedstawionej pracy, zestawione zostały wyniki dwu-
i trójwymiarowych doświadczeń numerycznych. Wyjścio-
wym modelem budynku, był prostopadłościan o wymiarach
20 x 40 x 100 metrów. Obliczenia trójwymiarowe prowa-
dzone były na jednakowej siatce dla wszystkich przypadków
– budynków o szerokości 40(wyjściowa konfiguracja), 100,
200 i 400 metrów. Obliczenia dwuwymiarowe przepro-
wadzono na identycznej siatce – zrzutowanej na odpowied-
nią płaszczyznę – dla budynku o wymiarach 20 x 40 metrów
(w przekroju poziomym) oraz 20 x 100 metrów (w przekroju
pionowym).

2. MODEL NUMERYCZNY

Obszar obliczeniowy o wymiarach 1120 x 960 x 450
metrów zdyskretyzowany został siatką strukturalną, prosto-
padłościenną zagęszczoną w otoczeniu budynków (rys. 1,
2). Najmniejsza szerokość komórki obliczeniowej to 2 me-
try. Trójwymiarowy obszar obliczeniowy zawiera tylko jed-
ną domenę obliczeniową podzieloną na około 2,5 mln ob-
jętości kontrolnych.

Rys. 1. Dwuwymiarowy obszar obliczeniowy – przekrój poziomy
i pionowy
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Rys. 2. Trójwymiarowy obszar obliczeniowy. Budynek o wy-
miarach 20 x 400 x 100 metrów

Wszystkie doświadczenia numeryczne przeprowadzone
zostały z użyciem tego samego modelu numerycznego,
w pakiecie obliczeniowym Ansys Fluent:
• solver rozprzężony;
• model turbulencji k-epsilon standard,
• dyskretyzacja równań bilansowych metodą I-rzędu

upwind,
• przepływ ściśliwy, niestacjonarny,
• prędkość napływu wiatru 20 m/s, kierunek i zwrot zgod-

ny z osią x.

3. OBLICZENIA DWUWYMIAROWE

Obliczenia dwuwymiarowe opływu budynków posłużyły
przede wszystkim do oceny zastosowanego modelu nume-
rycznego pod kątem możliwości wychwycenia zjawiska
aerodynamicznego dobrze znanego z literatury – ścieżki
wirów von Karmana. Wyniki obliczeń dwuwymiarowych
w przekroju poziomym przedstawione są na poniższych ry-
sunkach (rys. 3, 4). Przedstawiony przypadek obliczeniowy
można interpretować jako opływ budynku o znacznej wy-
sokości, w dużej odległości od krawędzi dachu lub ziemi.

Rys. 3. Pole skła-
dowych prędkości
w opływie budyn-
ku o wymiarach
20 x 40 metrów

Drugi z dwuwymiarowych przypadków obliczeniowych
to analiza opływu prostokątnej przeszkody o wymiarach
20 x 100. Ten przypadek obliczeniowy może być interpre-
towany jako opływ budynku o znacznej szerokości, w płasz-
czyźnie umieszczonej w dużej odległości od krawędzi od
których odrywają się wiry von Karmana (rys. 5, 6, 7).

a)

b)

c)

d)
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e)

f)
Rys. 4. Pole prędkości wypadkowej i linie prądu w opływie
budynku o wymiarach 20 x 40 metrów, w kolejnych chwilach
czasu (dt = 2 sek.)

Rys. 5. Pole prędkości wypadkowej i linie prądu w opływie bu-
dynku o wymiarach 20 x 100 metrów

Rys. 6. Pole prędkości wypadkowej i linie prądu w sąsiedztwie
opływanego budynku o wymiarach 20 x 100 metrów

Rys. 7. Pole pionowej składowej prędkości i linie prądu w są-
siedztwie opływanego budynku o wymiarach 20 x 100 metrów

Wyniki analizy opływu w płaszczyźnie pionowej zbie-
gają się do rozwiązania ustalonego, w przeciwieństwie do
wyników obliczeń w płaszczyźnie poziomej, gdzie obser-
wuje się naprzemienne odrywanie wirów von Karmana od
krawędzi budynku. W obu przypadkach występuje znaczne
wzmocnienie wektora prędkości względem prędkości napły-
wu (20 m/s), nie tylko w bezpośrednim sąsiedztwie bu-
dynku. O ile zjawisko ścieżki wirów von Karmana jest
powszechnie znane, to wyniki uzyskane z analizy opływu
budynku w płaszczyźnie pionowej są interesujące ze wzglę-
du na informacje o polu przepływu w sąsiedztwie dachu
wysokiego budynku.

4. OBLICZENIA TRÓJWYMIAROWE

Na rysunkach 8, 9 i 10 przedstawiono wyniki trójwy-
miarowych symulacji opływu budynków o szerokościach
40, 100, 200 i 400 metrów. Płaszczyzny wybrane do pre-
zentacji wyników są płaszczyznami symetrii budynków,
dlatego wyniki na nich przedstawione są najbliższe wyni-
kom symulacji dwuwymiarowych. Tak jak należało się spo-
dziewać, wyniki symulacji trójwymiarowej nie stanowią
bezpośredniej superpozycji wyników symulacji dwuwymia-
rowych, istnieje silny wpływ nieustalonego zjawiska ścieżki
wirów von Karmana na opływ budynku w płaszczyźnie
pionowej. Wpływ ten jest znacznie mniejszy w przypadku
bardzo szerokiego budynku (400 m). Nietrudno zauważyć,
że maksymalna prędkość wypadkowa w polu przepływu
rośnie wraz ze wzrostem szerokości budynku, a obraz pola
przepływu zaczyna przypominać wyniki symulacji dwuwy-
miarowych.
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Rys. 8. Pole prędkości wypadkowej i linie prądu w opływie bu-
dynków o szerokościach 40, 100, 200 i 400 metrów

Rys. 9. Pole prędkości wypadkowej w opływie budynków o szero-
kościach 40, 100, 200 i 400 metrów w pionowej płaszczyźnie sy-
metrii
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Rys.10. Pole prędkości wypadkowej w opływie budynków o szero-
kościach 40, 100, 200 i 400 metrów w poziomej płaszczyźnie
symetrii

5. WNIOSKI

Wyniki przeprowadzonych symulacji dają obraz pola
przepływu wokół budynków o różnej szerokości. Wyniki
symulacji potwierdzają, że opływ budynku o małej sze-
rokości nie może być poprawnie odwzorowany poprzez
obliczenia dwuwymiarowe. Do poprawnego opisu pola
przepływu niezbędne jest przeprowadzenie trójwymia-
rowych symulacji, które uwzględniają sprzężenie zjawisk
zachodzących jednocześnie w płaszczyźnie pionowej i po-
ziomej. Zgodnie z oczekiwaniami, wraz ze zwiększaniem
szerokości budynku, zjawisko wzmocnienia prędkości

w opływie przybiera na sile, jednocześnie wyniki symulacji
trójwymiarowych zbliżają się do wyników analiz dwuwy-
miarowych.

Pracę wykonano w ramach projektu badawczo-
-rozwojowego MNiSW Nr R 00 033 02.

M. Folusiak

NUMERICAL INVESTIGATIONS ON THE FLOW
FIELD NEAR BUILDINGS

Summary
In this paper, results of two- and three-dimensional

numerical investigations on the flow field near buildings,
which were performed using ANSYS Fluent, are presented.
Four numerical cases of buildings of different width were
investigated.

М. Фолусяк

ЦИФРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛЯ
ТЕЧЕНИЯ ВОЗЛЕ ЗДАНИЙ

Резюме
В статье представлены результаты поверхнос-

тных и пространственных цифровых моделей обте-
кания зданий проведенных с использованием про-
грамного обеспечения Ansys Fluent. Рассмотрено
четыре случея зданий с разными ширинами.
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W artykule przedstawiono jeden ze sposobów analizy nu-
merycznej interferencji aerodynamicznej między śmigłow-
cem a obiektem znajdującym się w jego bezpośredniej bli-
skości. W celu weryfikacji analizy numerycznej przeprowa-
dzono porównanie obliczeń numerycznych z wynikami eks-
perymentalnymi dla wybranych przypadków. Przeprowa-
dzono badania eksperymentalne na modelu śmigłowca pod-
czas analizowania przypadku szczególnego obiektu o kształ-
cie rotundy jakim jest „studnia” modelującego dziedziniec
budynków zabudowy miejskiej. Analizie poddano wpływ zja-
wiska interferencji aerodynamicznej na obciążenia, opływ
i własności śmigłowca w tych szczególnych przypadkach
jego użytkowania. Przedstawiono wyniki obliczeń wykorzy-
stujących oprogramowanie (FluentTM), odpowiedzi dyna-
micznych na zaburzenia symulacyjnego modelu wirnika śmi-
głowca uwzględniającego deformacje łopat oraz rezultaty
laboratoryjnych badań eksperymentalnych na modelach
fizycznych śmigłowca.

1. ANALIZA NUMERYCZNA ZJAWISKA

Obliczenia numeryczne prowadzono dwuetapowo. Dla
założonego rozkładu ciśnień na wirniku (w pierwszym przy-
bliżeniu przyjmowano stały rozkład) wyznaczano, posłu-
gując się oprogramowaniem FluentTM, opływ śmigłowca
z uwzględnieniem obiektów w jego bliskim otoczeniu. Stąd
wyznaczano pole prędkości przepływu przez płaszczyz-
nę wirnika. Następnie wykorzystując oprogramowanie
OBCWN do wyznaczania obciążeń wirnika [7], przy tym
wprowadzonym przepływie określano parametry obciążeń
wirnika i nowe rozkłady ciśnień na jego powierzchni. Nowy
rozkład ciśnień wprowadzano, dla korekcji, do ponownego
obliczania pola przepływu wokół śmigłowca oprogramo-
waniem FluentTM [8]. Prowadzono proces iteracji aż do
uzyskania zbieżności wynikowych wartości. Dla przyśpie-
szenia procesu zbieżności przyjmowano jako warunek brze-
gowy w następnej iteracji pole prędkości przepływu będące
średnią arytmetyczną pola z poprzedniej iteracji i z bie-
żących obliczeń. Dla łopaty o dużej elastyczności taki za-
bieg był konieczny ze względu na znaczną wrażliwość ło-
paty na zaburzenie i odpowiedź w postaci funkcji skręcenia
łopaty. Przy takim zabiegu uzyskiwano zadowalającą zbież-
ność już w drugim kroku obliczeń. Wybrane parametry wir-
nika przedstawiono na rysunkach 2÷11, gdzie zilustrowano
przebieg procesu iteracyjnego oraz skuteczność sposobu
przyśpieszenia jego zbieżności metodą uśredniania (metodą
drugiego rzędu).

Jako przykładowy stan lotu przyjęto niski zawis nad zie-
mią, bez wiatru, na wysokości względnej w odniesieniu do
średnicy wirnika h/D = 0.23 (rys. 1). Do analiz przyjmowa-
no masę śmigłowca 6100 [kg]. Przyjęto geometrię śmigłow-
ca PZL W-3 Sokół.

Rys. 1. Rozkład linii prądu podczas niskiego zawisu nad ziemią
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Rys. 2. Rozkład pola ciśnień i prędkości przepływu w kolejnych iteracjach, z uwzględnieniem uśredniania pola prędkości w kolejnej
iteracji. Na rysunku pokazano rozkład wzdłuż promienia łopaty tylko dla jednego azymutu ΨΨ – 360° z uwagi na prawie osiowo syme-
tryczny opływ: linia 1 – dotyczy pola prędkości dla p = const (0 iteracja), linie 2 do 5 – dotyczą pól prędkości po wykonaniu kolejnych
iteracji dla p ≠ const

Rys. 3. Moc wypadkowa
oraz kąt skoku ogólnego
dla kolejnych iteracji (1 –
przed, 2 – po uśrednieniu)

Rys. 4. Kąt skręcenia końca łopaty dla kolejnych iteracji (a – przed, b – po uśrednieniu): linia1- dotyczy pola prędkości dla p = const (0
iteracja), linie 2 do 5 – dotyczą pól prędkości po wykonaniu kolejnych iteracji dla p ≠ const
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Rys. 5. Kąt skręcenia końca ło pa ty (1 – przed, 2 – po uśrednieniu), a - azymut 90 deg, b - 180 deg

Rys. 6. Kąt natarcia profilu końca łopaty (a – przed, b – po uśrednieniu)

Rys. 7. Kąt natarcia profilu końca łopaty (1 – przed, 2 – po uśrednieniu) a - azymut 90 deg, b – 180 deg
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Rys. 8. Siła nośna na końcowym odcinku (0.95÷÷1.0 R) łopaty (a – przed, b – po uśrednieniu): linia 1- dotyczy pola prędkości dla p =
= const (0 iteracja), linie 2 do 5 – dotyczą pól prędkości po wykonaniu kolejnych iteracji dla p ≠ const

Rys. 9. Siła nośna na końcowym odcinku łopaty (1– przed, 2– po uśrednieniu) a - azymut 90 deg, b – 180 deg

Rys. 10. Rozkład linii prądu (składowa vz) podczas niskiego zawisu nad ziemią (a – dla stałego rozkładu ciśnienia na powierzchni tarczy
wirnika nośnego, b – zmienny profil ciśnienia)
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2. PRZYPADEK EFFECTIVE TRANSLATIONAL
LIFT (ETL) – NISKI ZAWIS Z WPŁYWEM
WIATRU

Analizowanym przypadkiem, który przedstawiono na ry -
sunku 12, jest przypadek interferencji śladu zawirnikowego
w niskim zawisie śmigłowca nad płaszczyzną lądowiska
z napływem ośrodka z określoną prędkością w granicach
0 - ~50 [km/h]. Jest to przypadek niskiego zawisu z wpły -
wem wiatru, równoważny przypadkowi rozpędzania śmi -

głowca na niskiej wysokości nad ziemią. Pojawia się wów -
czas wir podkowiasty, który ze wzrostem prędkości napływu
przemieszczając się pod kadłubem, na wirniku nośnym
powoduje przejściowy wzrost mocy niezbędnej nawet o kil-
kanaście procent ponad moc potrzebną do zawisu. Zjawisko
to znane jest pod nazwą ETL. W przypadku kierunkowego
odchylenia kadłuba śmigłowca, może rów nież nastąpić
wejście śmigła ogonowego w wir podkowiasty co utrudnia
sterowanie kierunkowe i powoduje wzrost obciążeń śmigła
ogonowego. Analizę tematu interferencji wirnik-śmigło
pod jęto w pracy [3].

Rys. 11. Rozkład linii prądu (składowa vz) podczas niskiego zawisu nad ziemią (a – dla pierwszej iteracji, b – dla drugiej iteracji)

Rys. 12. Zjawisko ETL: a – interpretacja fizyczna start śmigłowca
z niskiego zawisu, b – szacunkowy rozkład mocy niezbędnej, c –
tworzenie się wiru podkowiastego w niskim zawisie podczas
bocznego wiatru
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Na rysunkach 13÷18 przedstawiono wyniki analiz za -
burzeń opływu. Za pomocą oprogramowania FluentTM,
określono zaburzenia wy wołane interferencją śladu zawir-
nikowego w niskim za wisie i napływem wiatru. Zmiany

parametrów wirnika obliczono za pomocą programu
OBCWN [7]. Porównano także obliczone szacunkowe
zmiany mocy niezbędnej. Zaobserwowano charakter zmian
typowy dla efektu ETL (rys. 12b).

Rys. 13a. Zaburzenia opływu przy niskim zawisie śmigłowca z prędkością wiatru w = 5m/s

Rys. 13b. Zaburzenia opływu przy niskim zawisie śmigłowca z prędkością wiatru w = 10m/s

Rys. 13c. Zaburzenia opływu przy niskim zawisie śmigłowca z prędkością wiatru w = 15m/s. Obliczany przypadek dotyczył konfiguracji
z odchyleniem o 45° kadłuba od kierunku napływu wiatru
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Na rysunkach 14÷17 przedstawiono zmiany parametrów
łopat wirnika w funkcji azymutu lopaty ze zmianą prędkości

wiatru w. Przyjęto oznaczenia dla różnych prędkości wiatru:
1 – w = 0; 2 – w = 5 m/s, 3 – w = 10 m/s, 4 – w = 15 m/s.

Rys. 14. Przemieszczenia końca łopaty

Rys. 15. Siły w przekrojach łopaty: Tx – siła rozciągająca, Ty i Tz – prostopadłe do łopaty w płaszczyźnie obrotów i ciągu

Rys. 16. Obciążenia nasady łopaty

Rys. 17. Kąt natarcia i siła nośna na od -
cinku końcowym łopaty
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W tabeli 1 przedstawiono wartości mocy wypadkowej
(N) na wale głównym dla poszczególnych analizowanych
przypadków zawisu z wpływem wiatru (w – prędkość wia -
tru). Obliczenia przepływu wykonano oprogramowaniem
FLUENT a wielkość mocy pobieranej przez wirnik pro -
gramem OBCWN.
Tab. 1.

Analizując tabelę 1 dla prędkości wiatru około 20 [km/h]
można zauważyć wzrost mocy maksymalnej ponad po -
trzebną do zawisu o około 13%, a więc efekt ETL jest
obserwowany.

Poniżej przedstawiono analizę porównawczą zjawiska ETL
uzyskaną na drodze numerycznej (obliczenia przeprowadzone

Zmiany mocy niezbędnej pobieranej przez wirnik nośny

Przypadek/Prędkość
wiatru w [m/s]

Mocy niezbędna
N [kW]

Zmiany mocy
niezbędnej [%]

Wysoki zawis / 0 667 100

Niski zawis / 0 619.5 93

Niski zawis /5 701.2 105

Niski zawis / 10 553.1 82

Niski zawis / 15 510.9 77

programami FLUENTTM i OBCWN) z wynikami uzyska -
nymi z badań eksperymentalnych przeprowadzonych na
obiekcie rzeczywistym, śmigłowcu W3-A Sokół.

Rys. 19. Zmiana mocy niezbędnej ze wzrostem prędkości lotu.
Linie ciągłe – kolejne próby przelotu z oznaczeniem numeru
markera próby; oznaczenie „o” –  wyniki obliczeń

Rys. 18. Rozkłady ciśnień na tarczy wirnika dla prędkości wiatru: a – w = 0, b – w = 5 m/s, c – w = 10 m/s, d – w = 15 m/s
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3. PRZYPADEK INTERFERENCJI OPŁYWU
MIĘDZY ŚMIGŁOWCEM A OBIEKTEM
W KSZTAŁCIE STUDNI

Innym charakterystycznym przykładem interferencji jest
przypadek opływu między śmigłowcem w stanie zawisu
a obiektem w kształcie studni, często spotykany podczas
użytk wania śmigłowców podczas prac w zawisie nad dzie-
dziń cami zabudowy miejskiej (rys.13a). Przeprowadzono ba 
da nia eksperymentalne i porównawcze obliczenia dla wyide-
 alizowanego kształtu „studni” w formie rotundy (rys. 20b).

Rozpatrzono model lądowania w studni.Obliczenia, doty -
czyły kolejnych etapów lądowania w studni. Wykonano je
w procesie stacjonarnym przy zastosowaniu siatki o liczbie

2 mln elementów, przyjęto model turbulencji k-ε. Warunek
brzegowy dalekiego pola odpowiadał parametrom atmosfery
wzorcowej na wysokości 0 m nad poziomem morza (p =
=  101325 Pa, ρ = 1.225 kg/m3). Są to ustawienia standar -
dowe w zastosowanym oprogramowaniu. Siatkę oblicze -
niową wykonano przy wykorzystaniu mechanizmu pozwa-
lającego na sterowanie przyrostem wielkości elementów w
obszarze wokół śmigłowca. Wyjściowy wymiar elementów
wynosił 0,1 m, natomiast współczynnik przyrostu równy był
1,3 – czyli wymiar elementu kolejnej warstwy to 0,13 m itd.
Na rysunkach 21a÷ 21e przedstawiono kolejne fazy zniżania
się śmi głow ca i zmiany obrazu opływu oraz przypadek nie-
centrycznego zawisu w studni (rys. 21f).

Rys. 20. Obiekty o kształcie „studnia”: a – obiekt rzeczywisty -
dziedziniec zamku, b – model obiektu rzeczywistego

Rys. 21. Rozkład linii prądu podczas stopniowego zniżania śmigłowca do studni: a – dla wysokości h = 1.5 D = 24 m nad krawędziami studni;
b – h = 4 m nad krawędziami studni; c – na wysokości podwozia na krawędzi studni; d – na wysokości płaszczyzny wirnika na krawędzi studni; e – po
przyziemieniu śmigłowca na dnie studni oraz f – w zawisie mimośrodowym względem studni na wysokości płaszczyzny wirnika na krawędzi studni
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Dla przypadku mimośrodowego zawisu śmigłowca
wewnątrz obiektu o kształcie „studnia”. Na rysunkach
22÷23 przedstawiono wyniki obliczeń programem OBCWN

rozkłady ciśnień i pól prędkości przepływu przez na tarczę
wirnika oraz rozkłady parametrów łopaty dla określonych
azymutów.

Rys. 22. Rozkłady pola prędkości i ciśnienia na tarczy wirnika dla zawisu mimośrodowego w „studni”

Rys. 23. Obciążenia łopaty: siła nośna na końcowym odcinku łopaty i momenty u jej nasady

Rys. 24. Składowe sił na końcowym odcinku łopaty
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Próby eksperymentalne interferencji śmigłowiec – stud -
nia (rys. 26), przeprowadzono na modelu śmigłowca o śred -
nicy wirnika D = 1780 mm zamocowanym na wadze tenso-
metrycznej. Mierzono obciążenia wirnika śmigłowca
w różnych konfiguracjach położenia względem modelu
„studni”. Wyznaczono m.in. biegunowe obciążeń wirnika
(rys. 27).

Rys. 26. Stanowisko pomiarowe do badań interferencji model
śmigłowca – studnia

Analizując powyższe wyniki badań eksperymentalnych
można zauważyć istotny wpływ interferencji z obiektem
o kształcie studni na moc pobieraną przez śmigłowiec
w trakcie symulowanego lądo wania do jej wnętrza. W takim
manewrze należy się liczyć ze zwiększonym poborem mocy
dochodzącym niekiedy do dwudziestu procent.

Poniżej na rysunkach 27 i 28 przedstawiono przykład ba -
dania symulacyjnego kolejnych faz lądowania i startu śmi -
głow ca PZL W3-A Sokół na dziedzińcu Zamku Królew -
skiego w Warszawie, czyli rzeczywistej zabudowy miejskiej
(rys. 20a).

Rys. 27. Biegunowe uzyskane z pomiaru dla modelu śmigłowca
(n = 1100 obr/min): 1 - zawis wysoki - koła na wysokości równej
średnicy wirnika od krawędzi studni, 2 - podwozie na wysokości
krawędzi studni, 3 - tarcza wirnika na wysokości krawędzi studni

Rys. 25. Przemieszczenia końca łopaty

Rys. 28. Rozkład linii prądu podczas zawisu śmigłowca na wysokości podwozia16 m nad dziedzińcem zamku
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Dla kolejnych faz lądowania oszacowano obliczeniowo
wypad kowe obciążenia wirnika i pobieraną moc dla masy
śmi głowca 6100 kg. Wyniki zamieszczono w tabeli 2.

Tab. 2.

Analizując rysunek 26 – biegunowe wirnika i tabelę 2
można zauważyć zwiększony, względem wysokiego zawisu,
pobór mocy wirnika w stanach lotu wewnątrz obiektów
o kształcie studni. Zmniejszony pobór mocy zarówno w pró -
bach jak i w obliczeniach obserwuje się przy zbliżaniu się do
lądowania, ale przy dalszym zniżaniu pobór mocy szybko
wzrasta. Mimośrodowe położenie śmigłowca, boczne
wzglę  dem cylindrycznej ściany studni, wywoływało rów -
nież pojawianie się znacznej siły w kierunku ściany. Dla
kadłuba Sokoła przy mimośrodzie równym promieniowi
wirnika i geometrii studni, jak na rysunku 20b siła ta wy -
nosiła ~1200 N.

4. WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń zaobserwo -
wano istotny wpływ zjawiska interferencji aerodynamicznej
na obciążenia łopat wirnika. Powoduje ono zmianę wypad -
kowych obciążeń, mo gąc niekiedy utrudnić sterowanie śmi-
głowcem.

Rozważano szczególne przypadki interferencji aerodyna-
micznej w polu przepływu wokół śmigłowca, które dotych -
czas nie były analizowane w sposób wystarczający. Obecnie

Przypadek Moc [kW] Moc %

Studnia - koła na wysokości D
nad krawędzią studni 657.35 100

Studnia - koła na wysokości 0.5D
nad krawędzią studni 490.97 75

Studnia - koła na wysokości
krawędzi studni 687.64 105

Studnia mimosród - wirnik na
wysokości  krawędzi studni 802.62 122

Studnia - wirnik na wysokości
krawędzi studni 839.02 127

Studnia - koła na dnie studni 913.26 139
Zamek - zawis na wysokości D
nad dziedzińcem 583.16 89

Zamek - koła na dziedzińcu 810.48 123

mogą one częściej występować ze względu na intensywne
użytkowanie śmigłowców w pobliżu budynków, np. w przy -
padku akcji ra tow niczych w miastach.

Zastosowane narzędzia badawcze pozwalają na wiary -
godną analizę powyższych przypadków.

Pracę wykonano w ramach projektu badawczego MNiSW
nr 4T12C07130.
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Rys. 29. Rozkład linii prądu podczas manewru startu z dziedzińca zamku
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T. Łusiak, A. Dziubiński, K. Szumański

NUMERICAL MODELING AND TESTS
OF SPECIFIC HELICOPTER

AERODYNAMIC INTERFERENCE CASES

Summary
In a following article one of the methods of numerical

analysis according to aerodynamical interference between
a helicopter and an object in it's close proximity has been
shown. In order to verify the numerical analysis, a com-
parison between numerical computations and the results of
wind tunnel tests has been done. Specific shape of courtyard
between high buildings has been considered as a subject to
research during wind tunnel tests, which has been done
using a remote controlled helicopter. The influence of aero-
dynamical interference on loading and properties of heli -
copter and parameters of flowfield has been analysed during
these specific cases of operation. Results of calculations
using RANS solver FLUENT code has been shown, as they
depict dynamic answer of rotor model to disturbance in -
cluding effect of blades deformation. The result of wind
tunnel test of physical helicopter model has been also
shown.

Т. Лусяк, А. Джюбински, К. Шуманьски

ЦИФРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОСОБЫХ СЛУЧАЕВ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ

ИНТЕРФЕРЕНЦИИ ВЕРТОЛЕТА

Резюме
В статье представлен один из способов цифрового

анализа аэродинамической интерференции между вер -
толетом и объектом находящимся в его непосредствен -
ной близи. С целью верификации цифрового анализа
проведено сравнение результатов цифровых расчетов
с результатами экспериментов в избранных случаях.
Проведено экспериментальные исследования с исполь -
зованием моделя вертолета во время анализа случая
с особенной формой на подобие ротонда „колодец” мо -
де лирующего двор здания городской застройки. Про -
ана лизировано влияние явление аэродинамической ин -
тер ференции на на нагрузки, обтекание и свойства вер то-
лета в этих особенных случаях его использования. Пред -
ставлено результаты расчетов полученных с помощью
програмного обеспечения fluent , динамической реакции
на неоднородность симуляционного модeля несущего
винта вертолета принимая во внимание деформации
лопастей, а также результаты лабораторных экспери -
ментальных исследований на физических моделях
вертолета.
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BADANIA TUNELOWE PRZEPŁYWU
POWIETRZAW OTOCZENIU
WYSOKICH BUDYNKÓW

dr inż. Maciej KAISER
Instytut Lotnictwa

W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymen-
talnych w tunelu aerodynamicznym, modeli wysokiej zabu-
dowy aglomeracji miejskiej. Celem było oszacowanie zabu-
rzeń wywołanych przepływem i interferencją opływu budyn-
ków dla oceny zagrożeń w wyniku wzmożonej turbulencji,
mogących mieć istotny wpływ na loty śmigłowców prowa-
dzone w akcjach specjalnych w miastach i wykonywanych
w bezpośredniej bliskości budynków.

1. WSTĘP

W celu zapewnienia bezpieczeństwa operowania śmi-
głowców w pobliżu wysokich budynków, należy zbadać nie-
stacjonarne pole przepływu wokół budynku, a także zja-
wiska, jakie występują w wyniku tego przepływu i jaki
wpływ mogą mieć na bezpieczeństwo lotu.

Badania przeprowadzono w tunelu aerodynamicznym
małych prędkości Zakładu Aerodynamiki Instytutu Lotnic-
twa T3 Ø 5m. Do pomiaru średniej prędkości i fluktuacji
prędkości w przepływie użyto jednowłóknowej sondy ter-
moanemometrycznej typu P11 i typowego mostka pomia-
rowego 55 M10 firmy DANTEC, Dania.

2. OPŁYW POJEDYNCZEGO BUDYNKU

Analizy pola przepływu wywołanego oddziaływaniem
wiatru na budynek rozpoczęto od modelu pojedynczego bu-
dynku o wymiarach A = 180 mm, B = 720 mm H = 1440 mm.
Na rysunku 1 przedstawiono pojedynczy budynek w prze-
strzeni pomiarowej. Pomiary średniej prędkości i fluktuacji
prędkości wykonano dla dwóch prędkości napływu U0 = 10
i 20 m/s w dwóch przekrojach pomiarowych: w płaszczyź-
nie równoległej do podłoża w połowie wysokości modelu
(z/H = 0.5) i w płaszczyźnie prostopadłej do podłoża w po-
łowie szerokości modelu (y/B = 0.5). Przedstawiono badania
dla kierunku wiatru prostopadłego do dłuższej krawędzi
przekroju budynku.

Rys. 1. Pojedynczy budynek w przestrzeni pomiarowej tunelu T3

W przypadku opływu ciał o przekroju prostokątnym
i ostrych narożach oderwanie strugi zachodzi na ostrej
krawędzi od strony napływowej. Na rysunku 2 pokazano
charakterystyczny obszar śladu aerodynamicznego i two-
rzących się wirów za pojedynczym budynkiem dla pręd-
kości napływu strumienia powietrza U0 = 20 m/s [3].
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Rys. 2. Przepływ za budynkiem dla prędkości napływu U0 = 20 m/s

Przebiegi czasowe prędkości w obszarze za budynkiem
pokazują silną niestacjonarność i okresowość przepływu,
a także wskazują na znaczny spadek wartości chwilowej
prędkości (ok. 50% U0 dla x/A = 1.17) zarówno dla pręd-
kości napływu U0 = 10 m/s, jak i U0 = 20 m/s. Jednakże tuż
przy ścianie zawietrznej (x/A = 0.17) w zakresie z/H =
= 0.78÷0.99 zarejestrowano mniejszą różnicę pomiędzy
prędkością napływu a prędkością w obszarze za budynkiem
wynoszącą około 75% U0. Badania wizualizacyjne pokazują
charakterystyczny wir powstający za budynkiem, a także
zmianę kierunku przepływu (rys. 3).

Rys. 3. Przepływ za budynkiem dla prędkości napływu U0 = 20 m/s

Natomiast pomiary prędkości w obszarze nad budynkiem
jednoznacznie potwierdzają istnienie obszaru przyśpieszenia
nad budynkiem, gdzie prędkość średnia wzrasta do około
150% U0 prędkości przepływu.

3. OPŁYW ZESPOŁU BUDYNKÓW

Otrzymane wyniki pomiarów przepływu powietrza wo-
kół pojedynczego budynku pozwoliły na przejście do dru-
giego etapu badań, jakim był niestacjonarny opływ zespołu
budynków. Zespół budynków został wykonany w Instytucie
Lotnictwa w Zakładzie Aerodynamiki (BA3) [4]. Pomiary
średniej prędkości i fluktuacji prędkości wykonano również
dla dwóch prędkości napływu U0 = 10 i 20 m/s w dwóch
przekrojach pomiarowych: w płaszczyźnie (x, y) dla z/H =
= 0.5 i w płaszczyźnie (x, z) dla y/B = 0.5 dla trzech różnych
ustawień zespołu budynków względem kierunku przepływu
strumienia powietrza.

Rys. 4. Rozmieszczenie budynków na planie centrum Warszawy

W badaniach ważne było odwzorowanie niejednorod-
ności pionowego profilu prędkości w warstwie przyziemnej
z powodu znajdujących się w pobliżu obiektów. W bada-
niach zespołu budynków starano się zapewnić uzyskanie
efektu warstwy przyziemnej przez zastosowanie iglic o wy-
sokości 1530 mm i rozstawie co 400 mm [1,2].

Rys. 5. Przykładowe profile prędkości średniej i maksymalnej dla
x/A = 0.79, z/H = 0.6 prędkości napływu U0 = 10 m/s (budynek B10)
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Na rysunku 5 przedstawiono przykładowe profile pręd-
kości średniej i maksymalnej odniesione do prędkości na-
pływu za budynkami B10. Widać tu obszary wzrostu pręd-
kości za budynkami, jak i wzajemny wpływ budynków
sąsiednich na badany.

Rys. 6. Przykładowe widmo mocy fluktuacji prędkości nad bu-
dynkiem (x/A = 1.06, y/B = 0.5) i U0 = 10 m/s

4. WNIOSKI

Wyniki analizy pola przepływu wywołanego oddzia-
ływaniem wiatru na pojedynczy budynek i na zespół bu-
dynków wykazały dobrą zgodność z danymi literaturowymi
i obliczeniowymi, jeśli chodzi o struktury jakie powstają
w polu przepływu wokół budynku. Analiza częstotliwoś-
ciowa prędkości przy pomocy transformaty Fouriera dała
z kolei obraz amplitud z jakimi następują zmiany w polu
przepływu.
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Pracę wykonano w ramach projektu badawczo-
-rozwojowego MNiSW Nr R 00 033 02.

M. Kaiser

WIND TUNNEL TEST OF FLOW
AROUND HIGH BUILDINGS

Summary
In a following article the results of experimental research

of flowfield part of around urbanistic aglomeration in wind
tunnel has been shown. Main goal of this research was an
estimation of disturbances caused by flow and interference
with flow around the buildings to evaluate the threats caused
by the increased turbulence, which influences on special
mission helicopters flight in cities in close proximity of
buildings and its influence cannot be neglected.

М. Кайсер

ТУННЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТОКА
ВОЗДУХ В ОКРУЖЕНИИ ВЫСОКИХ ЗДАНИЙ

Резюме
В статье представлены результаты эксперименталь-

ных исследований в аэродинамическом туннеле, моде-
лей высокой застройки городской агломерации. Целью
была оценка изменений поля течения вызванная обте-
канием и интерференцией обтекания зданий для оценки
угрозы в итоге сильной турбуленции, которая может
иметь влияние на полет вертолета во время специаль-
ных заданий в городе в непосредственной блики зданий.
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LOTY ŚMIGŁOWCÓW W TERENIE
ZURBANIZOWANYM – AGLOMERACJE
MIEJSKIE Z WYSOKĄ ZABUDOWĄ

prof. dr hab. inż. Kazimierz SZUMAŃSKI
Instytut Lotnictwa

Artykuł dotyczy użytkowania śmigłowców w miastach,
szczególnie o wysokiej zabudowie. Przedstawiono problemy
dotyczące wykonywania lotów w bezpośredniej bliskości
budynków, w tym w warunkach zaburzeń opływu budynków
wywołanych wiatrem i/lub interferencją aerodynamiczną
śmigłowiec-budynek oraz startów i lądowań w terenie zur-
banizowanym z uwzględnieniem możliwości wystąpienia
awarii napędu.

1. WSTĘP

W miastach coraz częściej wykonywane są loty śmi-
głowców, również na niskich wysokościach. Należy do nich
zaliczyć akcje wojskowe, policyjne, dźwigowe, lotnictwa
sanitarnego, przeciwpożarowe i mediów. W lotnictwie śmi-
głowcowym podobny charakter mają loty koszące przez
pokrycie terenu – NOE i loty w górach. Specyfika lotów
w miastach jest jednak odmienna ze względu na szczególny
kształt geometryczny obiektów otoczenia oraz na rodzaj tur-
bulencji atmosferycznej. Ważne problemy w takich lotach
dotyczą: nawigacji, wykonywania lotów w bezpośredniej
bliskości budynków w warunkach zaburzeń opływu budyn-
ków wywołanych wiatrem i/lub interferencją aerodynamicz-
ną śmigłowiec-budynek, zagrożeń spowodowanych obecno-
ścią stref niebezpiecznych istniejących przy małych prędkoś-
ciach lotu (stref HV i obszarów występowania pierścienia
wirowego) oraz wykonywania startów i lądowań w terenie
zabudowanym z uwzględnieniem możliwości wystąpienia
awarii napędu.

2. CHARAKTERYSTYKA ZABUDOWY
MIEJSKIEJ

Z punktu widzenia użytkowania śmigłowców najważniej-
sze cechy budowy – pojedynczych i zespołów budynków
dotyczą: ich parametrów geometrycznych, zasadniczo wpły-
wających na zaburzenia atmosferyczne, zabudowy i kształtu
geometrycznego dachów jako miejsc prowadzenia akcji
ratowniczych oraz położenia i charakteru otoczenia miejsc
lądowania na lądowiskach wyniesionych lub naziemnych.
Na rysunku 1 pokazano obecny kształt wysokościowego
centrum Warszawy. W najbliższych latach projektowane są
wysokościowce, istotnie zagęszczające obszar centrum.
Konieczne jest, aby podczas ich projektowania uwzględnić
potrzeby lotnictwa śmigłowcowego, przydatnego także w wy-
padku pojawiających się nowych zagrożeń bezpieczeństwa
funkcjonowania miasta.

Rys. 1. Obraz zabudowy wysokościowej centrum Warszawy

Parametry geometryczne pojedynczych budynków (rys.
2) [6, 11] powinny być kształtowane również z uwzględ-
nieniem wymagań aerodynamicznych, jakie budynki mogą
generować. Niektóre kształty mogą wytwarzać wyjątkowo
niekorzystne zaburzenia. Kształty i wymagania użytkowe
dotyczące dachów (rys. 3, 4) powinny dotyczyć zarezer-
wowania swobodnego miejsca do lądowania i/lub przepro-
wadzania akcji ratowniczej oraz zapewnienia właściwego
poziomu wytrzymałości ich struktury.
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a)

b)

Rys. 2. Przykładowe kształty geometryczne a – pojedynczych oraz
b – zespołów budynków

Rys. 3. Lądowiska na dachach specjalnie przygotowane do lą-
dowania śmigłowców [6]

Rys. 4. Zabudowa dachu praktycznie uniemożliwiająca przepro-
wadzenie akcji ratowniczej [6]

Lądowiska dla śmigłowców, dwojakiego rodzaju, powin-
ny być przygotowane: jako specjalnie przystosowane do
częstych lądowań i startów np. przyszpitalne (naziemne lub
wyniesione) oraz do doraźnego wykorzystania, jako wyzna-
czone i przystosowane płaszczyzny do lądowań w razie za-
istniałej konieczności. Mogą to być boiska sportowe (rys. 5),
trawniki, parkingi itp. ale z dobrze opracowaną informacją
i zabezpieczeniem organizacyjnym na wypadek koniecznoś-
ci skorzystania z nich [6].

Rys. 5. Boisko sportowe które może być wykorzystane jako lądo-
wisko dla śmigłowca [6]

3. AKCJE SPECJALNE LOTNICTWA
ŚMIGŁOWCOWEGO

Najczęściej spotykane są akcje lotnictwa sanitarnego pod-
czas lotów śmigłowców do lądowisk przyszpitalnych oraz
sporadycznie korzystających z dostępnych lądowisk podczas
wezwań do wypadków (rys. 6).

Rys. 6. Akcja śmigłowca sanitarnego w centrum Warszawy (foto.
M. Rusiecki)
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Innym obszarem działań śmigłowców są prace dźwi-
gowe, w których śmigłowce często jako jedyne w miejskiej
ciasnej zabudowie mogą być pomocne w operacjach wyma-
gających przenoszenia i ustawiania elementów budowla-
nych, najczęściej podczas prac montażowych.

Rys. 7. Operacje dźwigowe w aglomeracji miejskiej (foto K. Tracz)

Akcje policyjne oraz straży pożarnej obejmują, jak do-
tychczas, grupę działań ewakuacyjnych i desantowych w wy-
padku zagrożenia np. pożarowego [6] lub terrorystycznego.

Najbezpieczniejszy sposób takich działań to wykorzy-
stanie liny i ewentualnie wciągarki (rys. 8) [6]. Zwiększenie
dystansu od budynku zmniejsza problemy wynikające z jego
bliskości, ale wydajność takich operacji jest niewielka.
Znacznie skuteczniejsze są bezpośrednie działania w kon-
takcie śmigłowca z podłożem (dach lub jego krawędź (rys.
9) – lądowisko między budynkami) ale wówczas trzeba po-
znać, rozwiązać i opanować wiele zagadnień związanych
z bezpośrednią bliskością budynków.

Rys. 8. Akcje ra-
townicze i desan-
towe - na linie przy
użyciu wciągarki
[6]

a

b

Rys. 9. Akcje ewakuacyjne – śmigłowiec w kontakcie podwozia
z krawędzią dachu (a) [6] i możliwości modelowej oceny opływu
śmigłowca w tej konfiguracji (b) [8]

Typową akcję ewakuacyjną stanowią cykle lotu śmi-
głowca „dach–lądowisko” (lot „po spirali”) z przewożeniem
ewakuowanych osób. Przy gęstej, wysokiej zabudowie nie-
jednokrotnie w takim locie należy omijać wysokościowce
znajdujące się na trasie lotu. Do pewnej odmiany takiego
lotu można zaliczyć ewakuacje na sąsiednie dachy. Należy
przestrzegać aby starty i lądowania odbywały się pod wiatr.
W każdej fazie lotu trzeba uwzględnić możliwość wystą-
pienia awarii napędu. Wiąże się to ze stosowaniem odpo-
wiednich procedur wykonywania lotu uwzględniając wy-
magania przepisów bezpieczeństwa [7].
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Rys. 10. Typowa akcja ratownicza – ewakuacja dach – lądowisko
[6]

W większości wielkich aglomeracji miejskich, odbywają
się akcje patrolowe policji i loty śmigłowców mediów, pole-
gające na monitorowaniu życia miasta. Loty te wykonywane
są w różnych warunkach atmosferycznych i porach doby.
Zadania tego typu polegają głównie na wykonywaniu lotów
ciągłych w pobliżu zabudowań. Takie działania wymagają
szczególnie dobrego wyszkolenia załogi i wiedzy o systemie
miasto-śmigłowiec.

Rys. 11. Patrolowe loty śmigłowców policyjnych (foto. M. Ru-
siecki)

4. ZAGROŻENIA TURBULENCJĄ WYWOŁANĄ
OPŁYWEM BUDYNKÓW POJEDYNCZYCH

Pojedynczy budynek opływany wiatrem generuje trzy
strefy opływu, które mogą być ważne podczas prowadzenia
akcji z użyciem śmigłowców w bezpośredniej ich bliskości:
pierwsza to obszar zwiększonej prędkości opływu nad po-
wierzchnią dachu [5], co chociaż nie jest znacznym utrud-
nieniem, ale trzeba to zjawisko uwzględnić przy przeprowa-
dzaniu manewru blisko szczytu budynku, druga to pojawianie
się wirów Karmana po zawietrznej w środkowej części bu-
dynku [2, 5, 8, 12]. Silne pulsacje opływu oddziaływujące na
śmigłowiec, który prowadziłby tam operacje w zawisie mo-
gą znacznie utrudnić a nawet uniemożliwić wykonanie za-
dania. Trzecią strefą opływu jest prąd wznoszący po za-
wietrznej równy w przybliżeniu 30÷50% prędkości nieza-
burzonego napływu (rys. 12), co stanowi istotne zagrożenie
dla śmigłowców wykonujących tam zawis, ze względu na
przybliżanie się do granicy pojawiania się pierścienia wi-
rowego.

Rys. 12. Badania w tunelu pojedynczego budynku, a – układ po-
miarowy w tunelu aerodynamicznym (V – prędkość napływu, U –
prędkość wznoszenia za budynkiem), b – wynik pomiaru sondą
prędkości pionowej po zawietrznej U dla napływu V = 20 m/s.
Widoczne są również pulsacje prędkości [5]

5. OPŁYW ZESPOŁU BUDYNKÓW

Turbulencje wywołane opływem zespołu budynków do-
datkowo są wywoływane ich wzajemną interferencją, po-
tęgującą przepływ między budynkami, niekiedy dwukrotnie.
Tego typu zjawisko nakłada się na charakterystyczne ele-
menty omówionych wyżej opływów dla pojedynczego bu-
dynku. Potwierdzają to wykonywane badania tunelowe, jak i
obliczenia z wykorzystaniem oprogramowania FLUENTTM.

Rys. 13. Badania w tunelu aerodynamicznym zespołu budynków
wysokościowej zabudowy centrum Warszawy [5]

Rys. 14. Obliczenia programem FLUENTTM zaburzeń pola pręd-
kości wokół wybranego zespołu budynków wysokościowej zabu-
dowy centrum Warszawy [12]
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6. INTERFERENCJA ŚMIGŁOWIEC-BUDYNEK

Śmigłowiec, znajdując się blisko budynku, może w pew-
nych przypadkach wywołać bardzo niekorzystne zjawiska
wynikające ze wzajemnego oddziaływania strumieni gene-
rowanych wirnikami na obiekty, zwłaszcza o szczególnych
kształtach. Do charakterystycznych przypadków, w których
powinno się ostrzegać pilota przed nietypowymi zachowa-
niami się układu śmigłowiec-obiekt należą: starty, lądowa-
nia i operacje w zawisie nad obiektami w kształcie „studni”,
prace w zawisie po zawietrznej za niskim budynkiem lub
nadbudówką albo nad skośnym dachem, zawis blisko ściany
budynku czy zawis niski nad krawędzią dachu, zwłaszcza po
stronie zawietrznej.

Zawis nad „studnią”
Akcje nad nietypowymi obiektami w kształcie „studni”

wymagają szczególnej uwagi, gdyż w miarę zniżania się
w kierunku dziedzińca należy spodziewać się, w wyniku
tworzenia się zawirowań typu „eye owl”, wzrostu mocy nie-
zbędnej a przy nie centrycznym położeniu śmigłowca
względem ścian budynku, pojawiania się dodatkowo sił
działających na kadłub w kierunku tych ścian.

Obliczenia oprogramowaniem FLUENTTM i badania
eksperymentalne przeprowadzone na specjalnym stano-
wisku potwierdzają te obawy.

Jako przykładową ilustrację podano na rysunku 15 obraz
linii prądu wywołanych podczas symulowanego lądowania
śmigłowca Sokół na dziedzińcu Zamku Królewskiego
w Warszawie. Widoczne są charakterystyczne zaburzenia
opływu w wyniku interferencji wirnik – obiekt [1, 8].

Rys. 15. Obliczenia oprogramowaniem FLUENT linii prądu wy-
wołanych dla symulowanego lądowania śmigłowca Sokół na
dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie [1, 8]

W badaniach doświadczalnych na stanowisku model
śmigłowca – studnia o cylindrycznym kształcie (rys. 16),
gdzie model śmigłowca zamocowano na wadze aerodyna-
micznej oceniono parametry układu (obciążenia, opływ)
związane ze zjawiskiem interferencji. Między innymi jej
oddziaływanie na obciążenia wypadkowe zamieszczono na
rysunku 17 w postaci biegunowej wirnika. Widać istotny
wpływ studni na pobór mocy przez wirnik modelu śmi-
głowca. Przeprowadzone obliczenia dla skali rzeczywistej
układu (rys. 18 i [11]) potwierdzają charakter zjawiska
przebadany empirycznie na modelu.

Rys. 16. Pomiar na stoisku interferencji model śmigłowca – studnia

Rys. 17. Wpływ bliskości „studni” na biegunową wirnika - wiel-
kość ciągu wirnika w funkcji momentu obrotowego na wale [11]

Rys. 18. Analiza obliczeniowa oprogramowaniem FLUENT za-
wisu nad studnią śmigłowca rzeczywistego dla proporcji wymia-
rowych śmigłowiec – studnia o kształtach regularnych jak w ba-
daniach stoiskowych [1, 3, 8]

Zawis blisko ściany
Opływ w pobliżu ściany (bez wiatru i z wiatrem), w po-

równaniu do zawisu w oddaleniu od ściany, wywołuje nie-
wielki efekt „przysysania” w kierunku ściany i dodatkowo
wpływa na pracę śmigła ogonowego, w zależności od pozy-
cji śmigłowca względem ściany. Należy mieć to na uwadze
zwłaszcza przy długotrwałym zawisie i kontrolować zapas
odległości krawędzi wirnika od ściany.
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Rys. 21. Modelowanie opływu układu śmigłowiec dac skośny dla
różnych prędkości wiatru [1]

Rys. 22. Zawis po zawietrznej na średniej wysokości za hangarem
(nadbudówką) w proporcjach wymiarowych ułatwiających poja-
wienie się szczególnego obrazu interferencji utrudniającej ste-
rowanie śmigłowcem [1]

7. PODMUCHY TERMICZNE – KONWEKCJA

Poważnym zagrożeniem dla akcji prowadzonych w mia-
stach są prądy konwekcyjne wynikające z różnicy tempe-
ratur terenu i obiektów względem temperatury otaczającego
powietrza wywołanych przez pożar, generatory strumieni
ciepła (wyloty klimatyzatorów, układy kominowe o dużych
wydatkach), operacje słońca (kontrastowe nagrzania ścian
i /lub dachów albo terenu np. place asfaltowane w pobliżu

Rys. 19. Obraz linii prądu w zawisie śmigłowca blisko ściany [1]

Zawis po zawietrznej: zbocze, dach, hangar
Szczególnie niebezpieczne zjawisko interferencji śmi-

głowiec – obiekt może pojawić się podczas wykonywania
niskiego zawisu po zawietrznej nad skośnym zboczem, nad
skośnym dachem czy też za niskim budynkiem lub nad-
budówką budynku o kształcie prostopadłościanu ale na wy-
sokości kadłuba nad płaską powierzchnią równą promie-
niowi do średnicy wirnika. Zjawisko takie może się potęgo-
wać jeśli wirnik jest na poziomie szczytu zbocza lub dachu.
Wtedy strumień wywołany wirnikiem od strony nawietrznej
śmigłowca jest wypychany do góry i po minięciu krawędzi
zbocza lub dachu jest zdmuchiwany wiatrem nad śmigło-
wiec. Szczególny przypadek występuje wówczas jeśli stru-
mień ten byłby zassany przez zawietrzną stronę dysku
wirnika. Może to spowodować znaczne trudności w utrzy-
maniu poziomego położenia śmigłowca.

Modelowanie takiego opływu zasygnalizowano na rysun-
kach 20÷25. Obliczenia wykonane dla modelu 2D ilustrują
możliwość zaistnienia takiego zjawiska. Badania ekspery-
mentalne nie zostały jeszcze przeprowadzone ale hipoteza
wydaje się prawdopodobna. Wprowadzenie modelu ste-
rowania w celu utrzymania warunków równowagi powinno
pogłębić problem i wzmocnić formowanie się „kulistego
wiru indukowanego”.

Rys. 20. Parametry geometryczne rzeczywistej konstrukcji dachu
budynku [6]
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trawników). Wykonywanie zawisu w prądzie wstępującym
stwarza zagrożenie wynikające z możliwości znalezienia się
śmigłowca w obszarze pierścienia wirowego bez jakiej-
kolwiek informacji ostrzegającej. W technice śmigłowcowej
nie ma jeszcze realnej możliwości oceny prędkości piono-
wych opływu śmigłowca. Wskazania wariometru informują
o ruchu pionowym śmigłowca względem ziemi a duży ob-
szar zaburzeń wokół śmigłowca wywołany wirnikiem noś-
nym o dużej średnicy praktycznie uniemożliwia oceny z wy-
korzystaniem sond. Nawet niewielki prąd wznoszący w przy-
padku manewru zniżania może być niebezpieczny. Na ry-
sunku 23 pokazano obszary występowania pierścienia wiro-
wego a na rysunku 24 obraz tworzenia się pierścienia
w opadaniu pionowym.

Rys. 23. Granice obszaru pierścienia wirowego na wirniku noś-
nym, gdzie: pozioma prędkość lotu V/vi0, pionowa prędkość lotu
w/vi0 pf . Prędkość odniesienia jest prędkością indukowaną w za-
wisie vi0

Rys. 24. Linie prądu w obszarze tworzenia się pierścienia wi-
rowego w opadaniu pionowym [1]

Na rysunku 25 i 26 pokazano dwa przypadki konwekcji –
mogącej stanowić zagrożenie dla wykonywania prac śmi-
głowca w zawisie: „komin” termiki wypracowanej i prąd
wznoszenia wywołany nagrzaniem elementu budynku [2, 12].

Różnice temperatury, wynikające z kontrastu podłoża,
mogą wywoływać powstawanie prądów wstępujących (zna-
nych w szybownictwie pod nazwą kominów termicznych).
Modelowaniu poddano przypadek nagrzania do kilkudzie-
sięciu stopni pola o promieniu 100 m (rys. 25b). Pojawił się
wówczas prąd wstępujący o prędkości kilku m/s (rys. 25a).

Rys. 25. Prąd wstępujący wywołany kontrastem termicznym te-
renu, a – rozkłady prędkości wznoszenia, b – pole prędkości
w „kominie” termicznym

Warto zwrócić uwagę na charakterystyczny kształt zabu-
rzenia przypominający wznoszący się obszar powietrza
o kształcie wirującego torusa [12].

Drugim przypadkiem jest ocena modelowa prądu wzno-
szącego wywołanego kontrastowym nagrzaniem się jednej
ze ścian wieżowca. Wywołany prąd wstępujący o prędkości
kilku m/s (rys. 26) również może istotnie przybliżyć granice
pierścienia wirowego dla śmigłowca operującego w zawisie
nad dachem.

Rys. 26. Prąd wstępujący wywołany kontrastem termicznym ścian
budynku, a – rozkłady prędkości wznoszenia, b – pole prędkości
wznoszenia nad dachem [2].

8. PROBLEMY AWARII NAPĘDU W LOTACH
ŚMIGŁOWCÓW W MIASTACH

Problemy spowodowane awarią napędu w terenie zabu-
dowanym są podobne do znanych jako klasyczne przypadki
w użytkowaniu śmigłowców. Nadal obowiązują granice
stref HV (rys. 27). Różnice dotyczą przede wszystkim trud-
ności wykonywania startów i lądowań z ograniczonych
zabudową niewielkich rozmiarów powierzchni lądowisk
naziemnych lub wyniesionych.
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Rys. 27. Strefy H-V dla śmigłowca wielosilnikowego.1 - obszar
bezpiecznego odlotu po awarii jednego silnika (OEI), 2 - strefa
bezpiecznego lądowania, 3 - strefa twardego lądowania, 4 - strefa
lądowania z rozbiciem, MRL - linia minimalnego ryzyka odno-
sząca się do doboru parametrów H i V podczas wykonywania nor-
malnych startów i lądowań

W terenie zurbanizowanym obowiązują specjalne proce-
dury startów i lądowań pozwalające wrócić na lądowisko po
awarii napędu poniżej krytycznych punktów decyzji, a i wy-
sokości tego punktu muszą uwzględniać zapasy wysokości
od przeszkód na trasie odlotu w warunkach OEI. Trzeba
również się liczyć z koniecznością ominięcia ewentualnych
przeszkód np. w postaci wysokich budynków, na torze lotu
po awarii napędu. Typowe schematy startów i lądowań przed-
stawiono na rysunku 28. W zależności od parametrów geo-
metrycznych zabudowy i parametrów śmigłowca (klasa I,
kategoria A dla różnych nadmiarów mocy, obecność wyż-
szych i bardziej zróżnicowanych przeszkód) wartości para-
metrów charakterystycznych punktów torów mogą być inne,
natomiast ideowy schemat wykonywania manewru bezpie-
czeństwa pozostaje taki sam, jak na rysunku 28.

Rys. 28. Typowe schematy startów i lądowań na zabudowanym
lądowisku. a – tory lądowań, b – tory startów (pokazano kontrol-
nie możliwość obserwacji punktu przyziemienia) [7].

9. UŻYTKOWANIE WYNIESIONYCH
LĄDOWISK PRZYSZPITALNYCH

Istotnym problemem użytkowania śmigłowców w mia-
stach jest zapewnienie możliwości startów i lądowań śmi-
głowców sanitarnych jak najbliżej szpitali. Charakterystycz-
ną cechą takiego użytkowania w wielkich aglomeracjach są
częste loty śmigłowców zarówno w dzień jak i w nocy. W przy-
padku, kiedy nie udaje się zbudować lądowiska naziemnego,
wykonuje się lądowiska wyniesione m.in. na dachach szpi-
tali. W tym przypadku, ważne jest rozwiązanie interferencji
śmigłowiec-budynek-szpital z punktu widzenia oddzia-
ływania strumienia zawirnikowego zarówno ze względu na
działanie dynamiczne podmuchu, jak i na rozprzestrzenianie
się spalin silników wraz z tym podmuchem. Wstępne anali-
zy mogą być przeprowadzone z wykorzystaniem oprogra-
mowania FLUENTTM umożliwiając ocenę zaburzeń opływu
na płaszczyznach ścian budynków (rys. 29)

Rys. 29. Zaburzenia wywołane przez śmigłowiec w przypadku użyt-
kowania na dachowym lądowisku. a – przyziemienie na plat-
formie lądowiska, b – podejście do lądowania na platformie –
obraz zaburzeń opływu ścian budynku [1]

10. PROBLEMY UŻYTKOWANIA ŚMIGŁOWCÓW
W AGLOMERACJACH MIEJSKICH
O WYSOKIEJ ZABUDOWIE WYMAGAJĄCE
ROZWIĄZANIA

Jako problemy wymagające rozwiązania należy wymienić:
• udoskonalanie sprzętu śmigłowcowego i przystosowanie

go do specyfiki operacji w miastach. Powinny to być śmi-
głowce przede wszystkim klasy pierwszej osiągowej,
o niskim poziomie generowanego hałasu, szczególnie
przystosowane do akcji specjalnych umożliwiające łatwy
załadunek i wyładunek osób,



200 PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA Nr 194 – 195

• śmigłowce powinny być wyposażone w specjalne układy
m.in. układy pomocnicze ostrzegawcze i doradcze umo-
żliwiające ostrzeganie przed bliskością granic stref HV
i pierścienia wirowego, ostrzeganie przed bliskością
przeszkód (budynków), pozwalające na skanowanie oto-
czenia i współpracę z trójwymiarową mapą otoczenia uła-
twiającą m.in. nawigację, oprzyrządowanie do pomiaru
małych prędkości opływu powietrza, zarówno odnośnie
do małych prędkości poziomych, jak i pionowych pręd-
kości prądu [4, 9, 10] wznoszącego oraz obserwację przy
pomocy kamer martwych pól otoczenia śmigłowca. Po-
nadto śmigłowce należy wyposażyć w systemy antyko-
lizyjne, układy przezierne, rejestratory parametrów lotu
i komputery pokładowe ułatwiające pilotowi zarządzanie
lotem a dla centrów decyzyjnych zarządzanie flotą śmi-
głowców użytkowanych w miastach,

• należy stworzyć wspólny system szkolenia załóg użyt-
kujących śmigłowce w miastach uwzględniając specyfikę
prowadzonych tam lotów [6],

• należy położyć nacisk na pogłębienie wiedzy z punktu
widzenia „aerodynamiki miasta” i stworzyć bank infor-
macji o turbulencji w miastach, szczególnie dla kry-
tycznych punktów zabudowy, mogących w pewnych wa-
runkach opływu stwarzać zagrożenie dla użytkowników
śmigłowców,

• należy także, przy projektowaniu budynków, uwzględnić
wymagania lotnictwa śmigłowcowego,

• warto rozważyć, dla zadań specjalnych, celowość sto-
sowania w miastach wiropłatów bezzałogowych, przy-
datnych dla bezpiecznego dostarczania informacji o zagro-
żeniach (pożary, skażenia, obserwacja innych zagrożeń).

Pracę wykonano w ramach projektu badawczo-
-rozwojowego MNiSW nr R 00 033 02.
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K. Szumański

HELICOPTERS FLIGHTS OVER
THE URBANIZED GROUNDS (METROPOLITAN

AREAS WITH HIGH-RISE BUILDINGS)

Summary
This article presents problems associated with the per-

formance of helicopter flights, particularly in cities with
high-rise buildings. The problems relating to performing the
flights in the immediate vicinity of buildings including di-
sordering buildings overflow caused by wind and/or heli-
copter – building aerodynamic interference and also take-
off's and landings on the urbanized grounds with taking into
account the possibility of powerplant failure.

К. Шуманьски

ПОЛЕТЫ ВЕРТОЛЕТОВ НА ТЕРРИТОРИЕЙ
ГОРОДОВ (ГОРОДЦКИЕ АГЛОМЕРАЦИИ

С ВЫСОКОЙ ЗАСТРОЙКОЙ)

Резюме
В статье представлены проблемы связанные с вы-

полнением полетов вертолета в городах, особенно с вы-
сокой застройкой. Представлено проблемы которые ка-
саются выполнения полетов в непосредственной близи
заданий, учитывая нерегулярное обтекание зданий вы-
званное ветром и/или аэродинамической интерферен-
цией вертолет-здание, а также стартов и посадок на за-
строенной территории с учетом возможной аварии
двигателя.



OKREŚLENIE GRANIC OBSZARU H-V I PRZEWIDYWANIE MANEWRU ... 201

OKREŚLENIE GRANIC OBSZARU H-V
I PRZEWIDYWANIE MANEWRU
PO AWARII NAPĘDU ŚMIGŁOWCA

dr inż. Jarosław STANISŁAWSKI
Instytut Lotnictwa

Przedstawiono metodę symulacyjnego wyznaczania gra-
nic obszaru H-V w przypadku przewidywanego wystąpienia
awarii napędu śmigłowca. W zależności od stopnia utraty
mocy rozporządzalnej wyznaczany jest awaryjny manewr
kontynuacji lotu lub określane jest przeprowadzenie lądo-
wania. Sposób sterowania śmigłowcem wyznaczany jest
z uwzględnieniem jego konstrukcyjnych i eksploatacyjnych
ograniczeń. Zrealizowanie pokładowego urządzenia predyk-
cyjnego z wprowadzonym algorytmem obliczeniowym i gra-
ficzną prezentacją granic stref H-V, jako elementem wspo-
magającym podejmowanie decyzji przez pilota, może po-
prawić bezpieczeństwo eksploatacji śmigłowca w sytuacjach
awaryjnych.

WPROWADZENIE

Podstawowym wymaganiem użytkowników śmigłowców
jest zapewnienie bezpiecznej eksploatacji maszyn. Mimo
coraz bardziej niezawodnych konstrukcji mogą wystąpić
awarie prowadzące do częściowej lub całkowitej utraty mo-
cy zespołu napędowego. W stanie awarii, przy deficycie cza-
su, prawidłowa ocena sytuacji i właściwe reakcje pilota mo-
gą decydować o poprawnym przeprowadzeniu manewru
lądowania lub kontynuacji lotu.

W przypadku śmigłowca istotna jest wiedza o rozległości
strefy H-V, to znaczy o granicach przedziałów wysokości
i prędkości lotu, przy których w przypadku awarii napędu
niemożliwe jest bezpieczne lądowanie autorotacyjne z do-
puszczalną prędkością pionową w momencie przyziemienia.
Obszar strefy H-V silnie zależy od stopnia utraty mocy
napędu, masy śmigłowca, wysokości terenu lądowania nad
poziomem morza.

Informację dla pilota o wchodzeniu w strefę H-V może
dostarczyć pokładowy układ predykcji manewru awaryj-
nego (rys. 1), w którego skład będzie wchodzić moduł obli-
czeniowy wyznaczający graniczne tory lotu śmigłowca za-
pewniające bezpieczne lądowanie autorotacyjne lub konty-
nuację lotu w warunkach całkowitej lub częściowej awarii
napędu [1], [2]. Predykcja w czasie rzeczywistym obszarów
strefy H-V dostarczy pilotowi informacje pozwalające ogra-
niczyć niebezpieczne skutki awarii silników śmigłowca [3].

Rys. 1. Schemat blokowy pokładowego układu predykcji ma-
newru awaryjnego

W pracy przedstawiono symulacyjną metodę wyzna-
czania granic strefy H-V z uwzględnieniem ograniczeń doty-
czących zakresu i tempa zmian skoku ogólnego oraz cy-
klicznego, a także dopuszczalnego spadku obrotów wirnika.

SYMULACYJNEWYZNACZENIE STREF H-V

Obszary strefy H-V określają parametry stanu lotu, pręd-
kość i wysokość ponad terenem, przy których w przypadku
awarii silników śmigłowca nie będzie możliwe bezpieczne
przeprowadzenie lądowania autorotacyjnego. Granice ob-
szarów H-V są utworzone przez trzy gałęzie (rys. 2): górną
(UHV), dolną(LHV) i prędkościową (VHV).
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Rys. 2. Oznaczenia granic obszarów strefy H-V: UHV – górna
granica, LHV – dolna granica, VHV – granica prędkościowa

W zależności od wartości wysokości i prędkości lotu,
przy których następuje awaria napędu można wyróżnić dwa
obszary strefy H-V:
• obszar A, gdzie występują katastrofalne skutki awarii

silników w wyniku braku możliwości wyha-
mowania pionowej prędkości śmigłowca do
wartości dopuszczalnej w momencie przy-
ziemienia

• obszar B, w którym przy małych wysokościach lotu
i dużych prędkościach po awarii napędu grozi
uszkodzenie śmigła ogonowego w trakcie
zdarcia śmigłowca i zmniejszania prędkości
lotu do dopuszczalnej prędkości poziomej
przyziemienia gwarantującej lądowanie bez
uszkodzenia podwozia.

Wpływ masy śmigłowca na zmianę rozległości stref HV
w warunkach całkowitej utraty mocy napędu przedstawiono
na rysunku 3.

Rys. 3. Zmiany strefy H-V w zależności od masy śmigłowca przy
całkowitej awarii napędu , wysokość terenu hter = 0 m, prędkość
opadania w momencie przyziemienia wdop = -3,70 m/s

W przypadku całkowitej utraty mocy napędu (śmigłowce
jednosilnikowe, lub jednoczesna awaria obu silników śmi-
głowca dwusilnikowego) jedyną możliwością ograniczenia
skutków awarii jest przeprowadzenie lądowania autorota-
cyjnego, jeśli to możliwe, z dopuszczalną prędkością opada-
nia w momencie przyziemienia

Przy częściowej awarii napędu śmigłowca dwusilniko-
wego, po przerwaniu pracy jednego z silników, w zależności
od wielkości mocy rozporządzalnej drugiego silnika w sto-
sunku do mocy niezbędnej do lotu mogą zaistnieć następu-
jące sytuacje (rys. 4):
a) możliwy jest zawis oraz lot poziomy do prędkości, kiedy

nastąpi równość mocy niezbędnej i mocy rozporzą-
dzalnej jednego silnika,

b) lot poziomy jest możliwy w przedziale prędkości
Vmin < V < Vmax, w którym moc niezbędna jest mniejsza
od mocy rozwijanej przez jeden silnik,

c) moc jednego silnika jest niewystarczająca do lotu po-
ziomego w całym zakresie prędkości.

Rys. 4. Zależność mocy niezbędnej do lotu w funkcji prędkości.
Naniesione poziomy mocy rozporządzalnej odpowiadające róż-
nym możliwościom kontynuacji lotu po awarii jednego z silników
śmigłowca

W przypadku wystąpienia awarii napędu śmigłowca po-
prawne przeprowadzenie właściwego manewru wymaga
dostarczenia pilotowi informacji pozwalających podjąć de-
cyzję: czy możliwa będzie kontynuacja lotu, czy też ko-
nieczne będzie lądowanie. Zadanie wspomagania pilota
w sytuacji awaryjnej może pełnić pokładowy system wizual-
ny z wprowadzonym oprogramowaniem symulacyjnym. Do
bloku obliczeniowego wprowadzane będą aktualne dane
wejściowe dotyczące parametrów lotu śmigłowca, a wyniki
określające granice stref HV zostaną wyświetlone na mo-
nitorze pokładowym.

Opracowano program symulacyjny do określania granic
stref H-V oraz dla następujących wariantów zdarzeń:
• w warunkach normalnej pracy napędu przewiduje się

wystąpienie hipotetycznej awarii jednego z silników
i uwzględniając moc rozporządzalną drugiego silnika
wyznaczane są granice stref HV oraz określane są wiel-
kości strat wysokości w manewrze rozpędzania śmi-
głowca do prędkości umożliwiającej lot wznoszący,
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• w warunkach rzeczywistego wystąpienia awarii silnika,
dla bieżących parametrów lotu, wyznaczane są chwilowe
granice stref HV (dla konieczności lądowania) lub strat
wysokości w manewrze odejścia z określaniem zaleca-
nych kątów pochylenia śmigłowca, prędkości rozpę-
dzania oraz wychyleń układu sterowania.

W metodzie symulacyjnej wyznaczania strefy H-V dla
zadanych parametrów lotu dotyczących momentu awarii
napędu przeprowadzane są obliczenia torów lotu śmigłowca
z uwzględnieniem funkcji sterowania realizowanej przez
pilota. W modelu sterowanego lotu śmigłowca przyjęto
następujące założenia:
• w rozwiązaniu uwzględniono tylko ruch płaski śmi-

głowca odbywający się w płaszczyźnie podłużnej (sy-
metrii),

• śmigłowiec traktowany jest jako punkt materialny przy
pominięciu równowagi momentów względem osi po-
przecznej,

• założono, że pochylenie kadłuba śmigłowca w przy-
bliżeniu równe jest pochyleniu wektora ciągu wirnika,

• wychylenia i położenie układu sterowania (tarczy ste-
rującej) wyznaczano przy pominięciu odkształceń łopat
wirnika,

• manewr kontynuacji lotu po awarii napędu podzielono
na składowe odcinki ze zróżnicowanymi regułami ste-
rowania oraz wymaganymi parametrami lotu,

• uwzględniono zwłokę czasową reakcji pilota na
wystąpienie awarii napędu,

• wprowadzono ograniczenia dotyczące parametrów kon-
strukcyjnych i eksploatacyjnych takich, jak: maksymalne
wychylenia sterownic, realizowane tempo sterowania,
dopuszczalne zmiany prędkości obrotowej wirnika.

W algorytmie obliczeniowym dla zadanego początko-
wego stanu lotu wyznaczane są składowe ciągu wirnika
zapewniające równowagę śmigłowca oraz obliczana jest
moc niezbędna do lotu i położenie układu sterowania. W ko-
lejnych krokach czasowych określa się wartości prędkości
i przemieszczenia śmigłowca oraz podobnie, jak dla stanu
początkowego ciąg wirnika, moc, położenie sterownic.

Manewr awaryjny po awarii napędu podzielono na kilka
charakterystycznych odcinków:
• początkowa faza rozwoju skutków awarii przy braku

reakcji pilota ograniczona do przedziału czasu tg ≈ 1 s,
kiedy utrzymywane jest stałe położenie układu stero-
wania, jak w zadanym początkowym stanie lotu, wów-
czas spadkowi mocy rozporządzalnej towarzyszy
zmniejszenie prędkości obrotowej wirnika i siły ciągu
wirnika,

• faza działania pilota mająca na celu ponowne rozkrę-
cenie wirnika nośnego do nominalnej prędkości obro-
towej przy jednoczesnym rozpędzaniu śmigłowca, co
odbywa się kosztem utraty wysokości,

• faza kontynuacji rozpędzania śmigłowca do prędkości
umożliwiającej lot poziomy lub,

• faza poderwania – wyhamowania prędkości pionowej
śmigłowca do wartości dopuszczalnej w momencie przy-
ziemienia realizowana poprzez szybkie zwiększanie
skoku ogólnego i zdarcie śmigłowca czemu towarzyszy
spadek prędkości obrotowej wirnika nośnego.

Działanie pilota modelowano pośrednio poprzez wyzna-
czanie w każdym kroku czasowym przyrostów przyśpieszenia

poziomego ∆aX i przyśpieszenia pionowego ∆aZ umożli-
wiających wykonanie zadania w danej fazie manewru.
Następnie obliczano zmiany skoku ogólnego i cyklicznego
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 kon-
strukcyjnych i eksploatacyjnych:
• maksymalne wychylenie tarczy sterującej ϑymaks lub

dojście do ograniczenia skoku ogólnego ϑomaks,
• wystąpienie oderwania na łopatach wirnika – uzyskanie

ciągu krytycznego TKR,
• osiągnięcie maksymalnego, dopuszczalnego kąta

pochylenia kadłuba ϕymaks.

Dla każdego rodzaju ograniczenia wyznaczano możliwe
do zrealizowania przyrosty przyśpieszeń ∆aX i ∆aZ oraz
odpowiadające im impulsy sterowania (zmiany skoku ogól-
nego i cyklicznego). Jako obowiązujące w kroku czasowym
∆t przyjmowano najmniejsze impulsy sterowania spośród
możliwych do wykonania przy uwzględnianych ograni-
czeniach.

Dla zadanego stanu lotu przy prędkości V i przyśpie-
szeniach aX, aZ warunki równowagi śmigłowca można
podać w następującej postaci:

, (1)

, (2)

gdzie
TX , TZ – pozioma i pionowa składowa siły ciągu

wirnika.
Zakładając, że wektor ciągu w przybliżeniu pokrywa się

z osią wału wirnika można oszacować kąt pochylenia ϕy
kadłuba:

, (3)

γ – kąt pochylenia wektora ciągu.

W pierwszej fazie awarii w okresie braku reakcji pilota
(czas t < tg ) przyśpieszenia śmigłowca można określić ko-
rzystając z zależności (1) i (2):

, (4)

, (5)

gdzie składowe ciągu wirnika wynoszą odpowiednio:
, (6)

. (7)

Dodatkowo założono, że przy braku zmian położeń ste-
rownic w przedziale czasu t < tg utrzymywany jest stały kąt
pochylenia kadłuba śmigłowca ϕy.

W kolejnych krokach czasowych ∆t wyznaczane są
współrzędne położenia i prędkości środka masy śmigłowca
względem ziemi:

T Tx y= ⋅sinϕ

T Tz y= ⋅cosϕ
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− ⋅

a
T V SC

mx

x x
=

− ⋅ ⋅ ⋅1
2

2ρ

γ ϕ≈ ≈
T
T
X

Z
y

T ma V SCX X X= + 1
2

2ρ

T mg maZ Z= +
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, (8a)

, (8b)

, (8c)

. (8d)

W drugiej fazie po awarii silnika (czas t > tg) pilot reaguje
na zaistniałą sytuację sterując w sposób umożliwiający pow-
strzymanie spadku obrotów wirnika, a następnie rozkręcenie
wirnika do nominalnej prędkości obrotowej.

W celu określenia możliwych do uzyskania, w kroku cza-

sowym, 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 odpowia-

dające temu stanowi lotu wielkości ciągu wirnika T, mocy

niezbędnej P oraz skoku ogólnego ϑ0.
Analogicznie postępując dla jednostkowego przyrostu

przyspieszenia pionowego az1 = az + 1 wyznaczane są war-
tości ciągu T1, mocy P1 i skoku ogólnego ϑ01 konieczne do
utrzymania warunków zwiększonego przyspieszenia. Stąd
w kroku czasowym ∆t przy jednostkowym impulsie przy-
spieszenia

przybliżone pochodne ciągu, mocy i skoku ogólnego po im-
pulsie przyspieszenia az są określone następująco:

, (9a)

, (9b)

. (9c)

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
przyspieszenia możliwego do zrealizowania bez przekro-
czenia danego ograniczenia:

– dla ograniczenia ciągu

, (10a)

– dla ograniczenia maksymalnego skoku ogólnego

, (10b)

– dla ograniczenia tempa zmian skoku ogólnego

∆ ∆
∆

a
az maks
z

ϑ ϑ ϑ ϑ
0 0 0
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∆
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∆
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1
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∆ ∆

. (10c)

Wybranie najmniejszego impulsu przyśpieszenia ∆az min
spośród wartości określonych zależnościami (10) zapewnia
sterowanie bez przekroczenia żadnego z ograniczeń. W ko-
lejnym kroku czasowym t + ∆t przyjmuje się wartość przy-
spieszenia śmigłowca z uwzględnieniem sterowania pilota
w postaci:

, (11)

Sprzężenie między przyspieszeniami ax oraz az określono
w następujący sposób:

. (12)

Przykładowe wyniki obliczeń granic HV oraz strat wy-
sokości przy przemiataniu zadanego przedziału prędkości
lotu w chwili wystąpienia awarii silnika pokazano na rysun-
ku 5. Obliczenia wykonano dla śmigłowca o masie m =
= 6250 kg lecącego nad terenem lądowiska znajdującego się
na wysokości hter = 1000 m. Na tle wyznaczonych krzywych
granicznych HV i wymaganej wysokości do przeprowadze-
nia odejścia umieszczono znak graficzny odpowiadający
parametrom stanu lotu w początkowej chwili awarii jednego
z silników.

Dla zadanych parametrów: masa śmigłowca, wysokość
lotu, moc rozporządzalna silnika program symulacyjny
wyznacza zależność mocy niezbędnej w funkcji prędkości
lotu w przedziale od zawisu do zadawanej prędkości gra-
nicznej. Dodatkowo, w funkcji prędkości lotu, określana jest
wartość możliwej do uzyskania pionowej prędkości wzno-
szenia lub opadania odpowiednio dla nadmiaru lub deficytu
mocy rozporządzalnej przy pracującym tylko jednym sil-
niku. Na podstawie wyznaczonych wartości tablic mocy nie-
zbędnej i prędkości wznoszenia oraz wysokości lotu ponad
terenem w programie identyfikowana jest sytuacja, kiedy
zachodzi możliwość wykonania manewru odejścia lub ko-
nieczne jest lądowanie.

Dla warunków zawisu na wysokości hzawis = 100 m po-
nad terenem lądowiska śmigłowca o masie m = 6250 kg (rys.
5 – sytuacja 1) po awarii jednego z silników możliwa jest
realizacja manewru odejścia przeprowadzając rozpędzanie
śmigłowca do prędkości Vrozp = 95 km/h (rys. 7) przy stracie
wysokości wynoszącej hstrat = 90,58 m (rys. 6). Przebieg
zmian wybranych parametrów w trakcie symulowanego ma-
newru rozpędzania śmigłowca przedstawiono na kolejnych
wykresach:
– prędkość pionowa śmigłowca – rys. 8,
– prędkość końca łopaty wirnika – rys. 9,
– przyśpieszenie poziome i pionowe śmigłowca – rys. 10,
– skok ogólny łopat wirnika – rys. 11,
– kąt pochylenia śmigłowca – rys. 12,
– ciąg wirnika nośnego – rys. 13.

∆ ∆ ∆
∆

a d
d t

t
az d dt z

ϑ
ϑ ϑ= ⋅ ⋅0 0

1

a a gx z y= +( ) ⋅sinϕ

a a azt t zt z+ = +∆ ∆ min
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Rys. 5. Porównanie zmian w funkcji prędkości lotu: straty wy-
sokości w trakcie wykonania manewru kontynuacji lotu oraz
granic stref HV dla lądowania łagodnego w = -1.85 m/s i gra-
nicznego dopuszczalnego w = -3.7 m/s. Warunki lotu: wysokość
lądowiska hter = 1000 m, masa śmigłowca m = 6250 kg, atmosfera
wzorcowa, awaria jednego silnika

Rys. 6. Zmiana wysokości lotu śmigłowca ponad terenem lą-
dowiska w trakcie rozpędzania śmigłowca po częściowej awarii
napędu. Awaria jednego silnika w warunkach zawisu na wy-
sokości H = 1100 m, masa śmigłowca m = 6250 kg, atmosfera
wzorcowa

Rys. 7. Zmiana prędkości lotu w trakcie manewru rozpędzania
śmigłowca po częściowej awarii napędu. Awaria jednego silnika
w warunkach zawisu na wysokości H = 1100 m, masa śmigłowca
m = 6250 kg, atmosfera wzorcowa

Rys. 8. Zmiana prędkości pionowej w trakcie manewru rozpę-
dzania śmigłowca po częściowej awarii napędu aż do osiągnięcia
warunków lotu wznoszącego. Awaria jednego silnika w zawisie
na wysokości H = 1100 m, masa śmigłowca m = 6250 kg,
atmosfera wzorcowa

Rys. 9. Zmiany prędkości końca łopaty wirnika nośnego w trakcie
manewru rozpędzania śmigłowca po częściowej awarii napędu.
Awaria jednego silnika w warunkach zawisu na wysokości H =
= 1100 m, masa śmigłowca m = 6250 kg, atmosfera wzorcowa

Rys. 10. Zmiany przyspieszenia poziomego ax oraz pionowego az
w trakcie manewru rozpędzania śmigłowca po częściowej awarii
napędu. Awaria jednego silnika w zawisie na wysokości H = 1100
m, masa śmigłowca m = 6250 kg, atmosfera wzorcowa
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Rys. 11. Przebieg zmian skoku ogólnego łopat w trakcie manewru
rozpędzania śmigłowca po częściowej awarii napędu. Awaria jed-
nego silnika w zawisie na wysokości H = 1100 m, masa śmigłowca
m = 6250 kg, atmosfera wzorcowa (skok ogólny określono dla
przekroju w osi wału wirnika)

Rys. 12. Zmiany kąta pochylenia śmigłowca w trakcie manewru
rozpędzania śmigłowca po częściowej awarii napędu. Awaria jed-
nego silnika w zawisie na wysokości H = 1100 m, masa śmigłowca
m = 6250 kg, atmosfera wzorcowa

Rys. 13. Przebieg zmiany ciągu wirnika nośnego w trakcie ma-
newru rozpędzania śmigłowca po częściowej awarii napędu.
Awaria jednego silnika w zawisie na wysokości H = 1100 m, masa
śmigłowca m = 6250 kg, atmosfera wzorcowa

Proponowany sposób graficznego przedstawienia wy-
znaczonych granic stref H-V przedstawiono na rysunku 14.
W sytuacji normalnej pracy silników przewidywana jest cał-
kowita utrata mocy napędu. Na tle symulacyjnie obliczo-
nych granic stref H-V, wyznaczonych dla trzech wartości
dopuszczalnej pionowej prędkości opadania w chwili przy-
ziemienia, pokazano chwilowe położenie śmigłowca okre-
ślone bieżącą prędkością lotu oraz wysokością ponad te-
renem. Nad wykresem, w postaci cyfrowej podano wartości
wysokości dla górnej gałęzi granic obszaru H-V odpowia-
dających aktualnej prędkości lotu śmigłowca. W przedsta-
wionym przypadku graniczna wysokość lotu pozwalająca na
łagodne lądowanie w przypadku awarii obu silników wynosi
128 m. Odpowiednio przy locie na wysokości 107 m po cał-
kowitej utracie mocy byłoby możliwe lądowanie z dozwo-
loną w eksploatacji prędkością pionową. Wysokość górnej
s t r e fy d la p rzyz iemien ia z prędkośc ią p ionową
wdop = -7,40 m/s wynosi 71 m. Chwilowe położenie śmi-
głowca względem granic stref H-V wskazuje, że w przy-
padku awarii obu silników, nie będzie możliwe lądowanie
autorotacyjne z dopuszczalną prędkością przyziemienia.

Rys. 14. Schemat wizualizacji przebiegu krzywych H-V dla cał-
kowitej awarii napędu przy różnych prędkościach opadania
w momencie przyziemienia śmigłowca:

wdop = -1,85 m/s (lądowanie łagodne- linia ciągła),
wdop = -3,70 m/s (prędkość dozwolona w eksploatacji,

linia przerywana),
wdop = -7,40 m/s (lądowanie z uszkodzeniem śmigłowca,

linia przerywana – krótki i dłuższy odcinek),
masa śmigłowca m = 5000 kg,
wysokość terenu hter = 0 m,
⊕⊕  – chwilowe położenie śmigłowca względem granic HV

W przypadku wystąpienia awarii napędu śmigłowca,
oprócz przedstawienia granic obszaru H-V, może być przy -
datne dostarczenie pilotowi informacji o zalecanym sposo -
bie przeprowadzenia manewru awaryjnego lądowania lub
kontynuacji lotu w warunkach OEI (One Engine Inopera -
ted). Na rysunku 15a, b pokazano sposób wyświetlania
informa cji dotyczących granic stref H-V oraz manewru awa-
ryjnego przy utracie połowy mocy napędu. W przypadku
awarii jednego silnika śmigłowca o masie m = 7000 kg le -
cącego z prędkością V = 6 km/h na wysokości H = 1200 m
i ponad terenem na wysokości h = 98 m możliwe jest lądo -
wanie z prędkością pionową przyziemienia w = -3,70 m/s.
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Na rysunku 15a można zauważyć, że sylwetka śmigłowca
znajduje się wewnątrz strefy H-V dla prędkości pionowej
przyziemienia w = -1,85 m/s , ale powyżej górnej granicy
UHV dla w = -3,70 m/s. Dodatkowo na formularzu stanu
lotu (rys. 15b) wyświetlane są wyniki przewidywania awarii,
gdzie warianty manewru awaryjnego niemożliwe do wyko -
nania przyjmują kolor czerwony. Wariant manewru możli -
wy do wykonania, w tym przypadku lądowania z prędkością
w = -3,70 m/s, wyróżniony jest przez wskaźnik pionowego
suwaka. Wartość liczbowa po symbolu „v →” oznacza, do
jakiej prędkości należy rozpędzić śmigłowiec, aby przepro -
wadzić prawidłowy manewr awaryjny. Na dole formularza
stanu lotu (rys. 15b) wyświetlany jest sposób przeprowa -
dzenia manewru awaryjnego. W postaci słupkowej wyświet -
lane są aktualne i zalecane wartości trzech parametrów stanu
lotu: v – prędkość lotu [km/h], fiy – pochylenie śmigłowca
[deg], th0 – skok ogólny łopat wirnika [deg]. Zalecane
wartości parametrów z regulowanym wyprzedzeniem
czasowym (tutaj dT=1 s) wyświetlane są w postaci liczbo -
wej ponad słupkami. Słupki o ciemniejszym odcieniu na
wydruku (na ekranie czerwone) dotyczą wielkości zaleca -
nych, słupki na wydruku jaśniejsze (na ekranie niebieskie)
przedstawiają bieżące wartości danego parametru.

Rys. 15a. Strefy H-V w przypadku awarii jednego silnika śmi -
głowca o masie m = 7000 kg w warunkach lotu z prędkością V =
= 6 km/h (prawie zawis) na wysokości H = 1200 m przy wysokości
ponad terenem h = 98 m.

Rys. 15b. Formularz z danymi lotu śmigłowca w chwili awarii
silnika dla określenia granic HV z rys. 11a oraz zalecanych pa -
rametrów lotu śmigłowca dla czasu wyprzedzenia dT = 1.0 s

UWAGI

Opracowane oprogramowanie zobrazowania wyznaczo -
nych symulacyjnie granic stref H-V umożliwia szybką oce -
nę, czy śmigłowiec w aktualnym stanie lotu znajduje się
w obszarze potencjalnie niebezpiecznym w przypadku wy -
stąpienia częściowej lub całkowitej awarii napędu.

Wyświetlanie, w przypadku częściowej utraty mocy,
krzywej zapasu wysokości niezbędnego do przeprowadzenia
manewru kontynuacji lotu pozwala podjąć w początkowej
fazie awaryjnej sytuacji prawidłową decyzję, czy konieczne
jest lądowanie mimo pracy jednego z silników, czy też
możliwe będzie rozpędzenie śmigłowca do prędkości lotu
o mocy niezbędnej mniejszej od zredukowanej mocy rozpo-
rządzalnej.

Oprócz wyświetlania granic stref H-V prezentowany jest
w postaci słupkowej i cyfrowej zalecany sposób wykonania
manewru awaryjnego przy możliwości regulacji czasu wy -
przedzenia wskazań.

Wydaje się, że w przypadku rzeczywistego śmigłowca
wskazana byłaby prezentacja informacji o strefach H-V przy
wykorzystaniu wyświetlacza przeziernego typu headup
display.

Pracę wykonano w ramach projektu badawczo-
-rozwojowego MNiSW Nr R 00 033 02.
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J. Stanisławski

DETERMINATION OF H-V AREA BORDERS
AND PREDICTING OF MANEUVER AFTER

HELICOPTER POWERPLANT FAILURE

Summary
Article presents the simulation method for the deter-

mination of the of H-V area in the case of the anticipated
failure of the helicopter powerplant.Depending on the
degree of power loss the emergency maneuver is determined
with selection to continue the flight or to perform the lan -
ding.The method of the helicopter control is determined with
regard to its structural and operational restrictions. Reali -
zation of the on-board predictive apparatus that contains cal-
culation algorithm and graphical borders presentation of
H-V zones as part of assisting elements to the pilot decision-
making, can improve the helicopter operational safety in
emergencies.

Я. Станиславски

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦЫ ЗОНЫ H-V
И ПРЕДУГАДЫВАНИЕ МАНЁВРА ПОСЛЕ

АВАРИИ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ ВЕРТОЛЕТА

Резюме
Представлен метод определения границы зоны H-V,

с помощью компьютерного моделирования, в случае
пред виденной аварии силовой установки вертолёта. В за -
висимости от уровня потери доступной мощности опре -
деляется аварийный манёвр продолжения полёта или
проведение посадки. Способ управления верто лётом
опре деляется с учётом его конструкционных и эксплу -
атационных ограничений. Реализация борто вого высо -
коточного прибора с введённым алгоритмом вычисления
и графической презентации границы зоны H-V, как эле -
мент помогающий пилоту в выборе действий, может
поправит безопасность эксплуатации вертолётов в ава -
рийных ситуациях.
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POMIAR MAŁYCH PRĘDKOŚCI
WZGLĘDEM POWIETRZA
W BADANIACH ŚMIGŁOWCÓW

dr inż. Stanisław POPOWSKI
Instytut Lotnictwa

W artykule przedstawiono znane i stosowane metody
pomiaru małych prędkości względem powietrza stosowane w
badaniach śmigłowców i innych obiektów latających. Na
podstawie dokonanego przeglądu wybrano do realizacji
układ anemometryczny z turbinkami o osiach równoległych
do kierunku przepływu. Opisano zbudowany system pomiaro-
wy, który umożliwia pomiar prędkości względem powietrza
w ośmiu punktach pomiarowych, w zakresie ±10 m/s, z do-
kładnością nie gorszą niż 2%. W prezentowanym systemie
wyniki pomiarów przesyłane są ze śmigłowca za pomocą
radiomodemu do komputera klasy PC w celu rejestracji
i ewentualnej wizualizacji. W artykule opisano wykonany
system, przedstawiono wyniki jego badań oraz przedsta-
wiono przykładowe wyniki pomiaru prędkości na modelu
śmigłowca typu Benzin Trainer.

1. WSTĘP

Na powietrznych statkach pionowego startu i lądowania
(przede wszystkim na śmigłowcu) niezwykle ważnym za-
gadnieniem jest pomiar małych prędkości (zarówno składo-
wej pionowej jak i poziomej) [1]. Cechy charakterystyczne
lotu śmigłowca to: mała prędkość, możliwość zawisu,
możliwość lotu do przodu i do tyłu, ruchy w bok oraz pio-
nowe. Te cechy prowadzą do bardzo trudnych do spełnienia
wymagań na układy pomiarowe prędkości.

Klasyczna metoda pomiaru prędkości, przez pomiar ciś-
nienia dynamicznego

(1)

jako różnicy ciśnienia całkowitego pc i statycznego p, daje po-
prawne wyniki przy pomiarach prędkości powyżej 50 km/h.
Przy pomiarach mniejszych prędkości, ze względu na małe
wartości ciśnienia dynamicznego metoda ta nie daje wyma-
ganych dokładności. Przykładowo: zmiana prędkości o 5 km/h
w zakresie 1520 km/h powoduje zmianę ciśnienia z 1.1 mm
H2O na 1.9 mm H2O, a więc o 0.8 mm H2O. Tak mała
zmiana ciśnienia jest bardzo trudno mierzona z wymaganą
dokładnością.

Jedną z metod pomiaru tak małych prędkości jest sto-
sowanie zwężek Venturi. Stosując je uzyskujemy dla danej
prędkości podciśnienie 3.5 krotnie większe niż ciśnienie
przy użyciu rurki spiętrzeniowej wg zależności (2):

(2)

gdzie:

D – średnica wlotu dyszy Venturi,
D – średnica gardzieli dyszy Venturi,
n2 – 1 = 3.5: zunifikowana stała konstrukcyjna typowych

zwężek.
Aby jeszcze bardziej zwiększyć różnicę ciśnienia stosuje

się dysze pomiarowe, w których zamiast ciśnienia statycz-
nego pobiera się ciśnienie całkowite. Wtedy mierzone ciś-
nienie dynamiczne ma wartość:

(3)

co daje współczynnik dyszy K = 3.5 + 1 = 4.5.

Z innych ograniczeń stosowania tradycyjnych metod po-
miaru prędkości należy wymienić błędy wynikające z nieo-
siowego ustawienia elementów pomiarowych (rurek spiętrze-
niowych, dyszy Venturi) w strugach przepływającego po-
wietrza. Ma to właściwie miejsce podczas każdego lotu
śmigłowca z uwagi na kąt znoszenia i wpływ prędkości in-
dukowanej. Bardzo czuły na nieosiowy przepływ jest
pomiar ciśnienia statycznego. Aby się uniezależnić od nie-
osiowego ustawienia sondy pomiarowej często na śmigłow-
cach stosuje się ruchomą sondę ciśnieniową, która jest
zaopatrzona w powierzchnie sterowe. Sonda taka pod wpły-
wem przepływu powietrza ustawia się zawsze zgodnie z kie-
runkiem przepływu. Kąty ustawienia sondy są również mie-
rzone i dzięki temu na wskaźniku pilot ma wskazany
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kierunek napływu powietrza oraz jego prędkość. Dodatkowo
układ zaopatrzony jest w czujnik temperatury. Zastosowanie
rurki Prandtla zamiast zwężki Venturi wymaga zastosowa-
nia czujnika ciśnienia dużej dokładności.

Z powyższych rozważań wynika, że przy pomiarze ma-
łych prędkości na śmigłowcu należy oprzeć się na innych
metodach pomiarowych, które mogłyby zapewnić pomiar
prędkości bez względu na kierunek lotu. Szczególnie ważne
są pomiary małych prędkości lotu, bliskich zera. Z metod,
które mogą znaleźć tu zastosowanie należy wymienić [2]:
1. metody ciśnieniowe – oparte na pomiarze małych

ciśnień:
a. rurka Prandtla,
b. zwężka Venturi,
c. z nadmuchem powietrza,

2. metody anemometryczne:
a. turbinkowe,
b. wirujące zwężki Venturi,

3. metody termoanemometryczne – wykorzystującą zmianę
oporności drutu pomiarowego w zależności od prędkości
ośrodka:
a. ze stałą temperaturą elementu grzejnego,
b. ze stałym prądem zasilania,
c. ze stałą mocą doprowadzoną,

4. metody wirowe – zliczanie wirów generowanych przy
opływie ciała,

5. metoda dopplerowskie (radiowa),
6. metody inercjalne,
7. metoda oparta na pomiarach GPS,
8. metody optyczne,
9. metody ultradźwiękowe.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa lotu ważna jest pręd-
kość względem powietrza (określenie stref H-V). Nie
wszystkie przedstawione metody pozwalają na bezpośredni
pomiar tej prędkości.

Metoda dopplerowska, inercjalna, ultradźwiękowa i op-
tyczna mają ograniczone zastosowanie. Metoda dopplerow-
ska bardzo kłopotliwa z racji pomiaru prędkości względem
ziemi i stosunkowo drogiej aparatury. Podobnie metoda
inercjalna i optyczna. Metoda optyczna, laserowa stosowana
powszechnie w stanowiskach pomiarowych tuneli aerody-
namicznych jest trudna w zastosowaniu w badaniach w lo-
cie. Metoda ultradźwiękowa, z pozoru prosta, jest bardzo
podatna na zakłócenia. Z ww. metod, metoda inercjalna ma
jeszcze szansę na zastosowanie, ale przy ścisłej integracji
z odbiornikiem GPS. Na uwagę zasługują metody anemo-
metryczne i wirowe.

W badaniach zjawiska pierścienia wirowego istotna jest
prędkość względem powietrza. W przypadku pomiarów pręd-
kości względem ziemi, zakłada się, że są znane parametry
wiatru. Ponadto zakłada się, że podczas pomiarów parametry
wiatru niewiele się zmienią. Takie podejście ogranicza przy-
datność tych pomiarów dla obszarów niezabudowanych [3].

2. WYBRANY UKŁAD POMIAROWY

Na podstawie wykonanego przeglądu metod pomiaru
małych prędkości lotu na śmigłowcu dokonano wyboru
metody pomiaru prędkości względem powietrza, która
zostanie zrealizowana podczas badań na modelu śmigłowca.
Wybrano metodę anemometryczną z turbinkami. Za jej

wyborem przemawia proste rozwiązanie, dostępność ele-
mentów potrzebnych do wykonania takiego przyrządu oraz
oczekiwane własności metrologiczne jak zakres pomiarowy
i dokładność.

Z analizy zjawiska powstawania pierścienia wirowego
oraz z przewidywanego zastosowania na modelu śmigłowca,
wynika zakres pomiarowy i dokładność pomiaru. Zakres po-
miarowy powinien wynosić 10 m/s, dokładność pomiaru ok.
0.2 m/s przy strefie nieczułości poniżej 0.5 m/s. Strefa nie-
czułości dla wybranego wariantu pomiaru wynika z tarcia
turbinki, a przy pomiarze składowych prędkości dodatkowo
z „cienia” aerodynamicznego obudowy turbinki.

Na rysunku 1 przedstawiono schemat ideowy systemu
odległościowego pomiaru prędkości. Z lewej strony umiesz-
czono czujniki systemu, od jednej do ośmiu turbinek ane-
mometrów. Z każdą osią turbinki związany jest magnes
trwały, który podczas obrotu turbinki generuje zmienne pole
magnetyczne. W polu tym umieszczone są dwa halotrony
(dla każdej turbinki). Haltrony generują sygnały elektryczne
o częstotliwości odpowiadającej prędkości obrotowej tur-
binki. Dwa halotrony przemieszczone względem siebie
umożliwiają również określenie kierunku obrotów, tym sa-
mym znak mierzonej prędkości względem powietrza.

Rys. 1. Schemat struktury systemu

Układ pomiarowy mierzy w każdym kanale częstotliwość
sygnałów otrzymanych z halotronów, dodaje znak prędkości
wynikający z porównania obu sygnałów oraz tworzy zbiór
danych, który cyklicznie (co 0.1 sekundy) jest w standardzie
RS 232 dostępny na wyjściu układu. Tu następuje prze-
kazanie danych do radiomodemu nadajnika, który nadaje
przekazane informacje drogą radiową. W radiomodemie
odbiorniku dane zostają odebrane i również w standardzie
RS 232 przekazane do komputera klasy PC w celu ich archi-
wizacji. Konstrukcję mechaniczną czujnika (turbinki) opar-
to na fabrycznym podzespole, turbince, która jest wyko-
rzystana w dostępnych na rynku anemometrach. Na rysunku
2 przedstawiono opisaną turbinkę w uchwytach wykona-
nych ze stali niemagnetycznej, umożliwiających zamocowa-
nie jej do pręta o średnicy 8 mm w różny sposób. W uchwy-
cie tym zamocowano również dwa halotrony, których
wyprowadzenia wykonano przewodami ekranowanymi.
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Rys. 2. Turbinki anemometrów zamocowane w oprawach różnią-
cych się kątem zamocowania (0° i 90°)

Rys. 3. Widok zespołu przetwarzającego do pomiarów anemome-
trycznych (widoki z obu stron)

Rys. 4. Trzy anemometry mierzące trzy składowe prędkości po-
wietrza

Rys. 5. Anemometry przygotowane do pomiaru profilu przepływu

Wyprowadzenia z halotronów zakończone są wtykami,
które umożliwiają połączenie czujników (wszystkich ośmiu
lub wybranych) do bloku elektronicznego (rys. 3), w którym
następuje pomiar częstotliwości turbinek, określenie kierun-
ku wirowania oraz co 100 ms sformułowana jest depesza da-
nych w standardzie RS 232. Ta depesza jest przekazywana
do radiomodemu nadajnika.

Wykonane uchwyty czujników umożliwiają pomiar w róż-
nych konfiguracjach. Na rysunku 4 przedstawiono konfi-
gurację do pomiaru składowych i pełnego wektora prędkości
względem powietrza, a na rysunku 5 konfigurację do pomia-
ru profilu prędkości.

3. WSTĘPNE WYNIKI BADAŃ UKŁADU

Badania funkcjonalne dokonano w dwojaki sposób. Pierw-
sze badanie polegało na sprawdzeniu poprawności sygna-
lizacji uruchomienia systemu i poprawności generowania
danych, ich przesyłania radiomodemem i archiwiazacji w do-
łączonym do odbiornika komputerze. Po pozytywnym wyn-
iku pierwszego badania, wykonano drugie badanie. Czujniki
umieszczono kolejno w obrotowym uchwycie (rys. 6).

Rys. 6. Zabudowa turbinek w tunelu aerodynamicznym

Dla ustalonego przepływu 5 m/s zarejestrowano co 10 deg
w zakresie 180 deg od osi przepływu odpowiedź każdej
z turbinek. Na rysunku 7 przedstawiono wykres dla pierw-
szej turbiny. Wykresy pozostałych są podobne.
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Rys. 7. Charakterystyka dookólna (co 10°) turbinki nr 1 dla 5 m/s

Następnie przeprowadzono wzorcowanie. W tunelu aero-
dynamicznym małych prędkości umieszczono w przepływie
wszystkie 5 czujników. Zmieniano w zakresie 0÷10 m/s
przepływ powietrza. Prędkość kontrolowano sondą ciśnie-
niową (rurka Prandtla) i wodnym manometrem z dokład-
nością 0.1 mm H2O. W trakcie pomiaru obracano czujniki
o 180° aby zarejestrować wskazania również dla prędkości
ujemnych.

Uśrednione wartości otrzymanych częstotliwości przed-
stawiono w tabeli 1.

Tabela 1.

Na rysunku 8 przedstawiono przykładowy wynik wzor-
cowania czujnika 1. Na wykresie umieszczono równanie
liniowe ze współczynnikami, które najlepiej dopasowuje da-
ne doświadczalne. Pierwszy współczynnik jest współczyn-
nikiem skali (w Hz/m/s), drugi, stałym przesunięciem cha-
rakterystyki wynikającym z niesymetrii wiatraczka, zamo-
cowania (w Hz).

Prędkość
[m/s]

Czujnik 1
[Hz]

Czujnik 2
[Hz]

Czujnik 3
[Hz]

Czujnik 4
[Hz]

Czujnik 5
[Hz]

-10 -188.4804 -183.6606 -181.7975 -179.9193 -191.4195

-8 -153.0382 -148.7334 -146.5151 -145.9883 -154.3354

-5 -91.17496 -88.66357 -86.25345 -88.64557 -90.42348

-2 -32.54053 -32.28957 -30.13495 -31.76505 -32.15462

2 31.35222 31.13072 30.92526 32.94283 32.18703

5 87.15284 85.8894 88.04623 90.62765 88.61813

8 143.2185 140.7826 150.0473 150.8835 146.6852

10 176.4699 174.007 186.4751 186.8371 180.1886

Rys. 8. Charakterystyka turbinki nr 1 w zakresie 10 m/s

Przeprowadzone badania laboratoryjne wykonanego od-
ległościowego systemu pomiaru prędkości względem po-
wietrza pozwalają na sformułowanie następujących wnios-
ków:
• system funkcjonuje poprawnie,
• mierzona prędkość strugi powietrza może być odchylona

od osi turbinki anemometru o kąt 20° bez widocznej stra-
ty dokładności pomiaru,

• w zakresie przewidzianym do badań (10 m/s) błędy
względne czujników odniesione do pełnego zakresu są
poniżej 2%. Poniższa tabela przedstawia wartości:

Tabela 2.

• w wyniku wzorcowania ustalono następujące współczyn-
niki charakterystyk poszczególnych czujników (tab. 3),

Tabela 3.

Nr turbinki Współczynnik skali
[Hz/m/s]

Przesunięcie cha-
rakterystyki [Hz]

1 18.2357 -3.38008

2 17.8560 -2.69218

3 18.2613 1.3491

4 18.3117 1.87162

5 18.5185 -2.58174

Prędkość
[m/s]

Czujnik 1
[%]

Czujnik 2
[%]

Czujnik 3
[%]

Czujnik 4
[%]

Czujnik 5
[%]

-10 -0.75218 -0.6744 -0.1461 0.362086 -0.98626

-8 -1.03437 -0.89415 -0.48567 -0.37307 -0.97355

-5 0.927752 0.926476 1.014153 0.284329 1.282706

-2 2.004577 1.712207 1.37957 0.815526 2.015322

2 -0.47683 -0.52898 -1.90196 -1.51602 -0.61244

5 -0.177 -0.19556 -1.26206 -0.76521 -0.37602

8 0.195496 0.175515 0.714023 0.687616 0.302106

10 -0.68739 -0.52106 0.688067 0.504727 -0.65197



POMIAR MAŁYCH PRĘDKOŚCI WZGLĘDEM POWIETRZA ... 213

• próg czułości w czujnikach nowych (nie używanych) jest
na poziomie 0.2 m/s. W wyniku zużycia łożysk i wzrostu
sił tarcia w łożyskach, próg czułości podnosi się do war-
tości ok. 0.5 m/s przy zachowaniu dotychczasowej do-
kładności,

• bezwładność turbinek anemometrów powoduje uśred-
nianie wartości chwilowych prędkości. Oszacowano stałą
czasową turbinek na poniżej 1 s.

4. WYKORZYSTANIE SYSTEMU DO POMIARU
PRĘDKOŚCI INDUKOWANEJ MODELU
ŚMIGŁOWCA

Przedstawiony system pomiaru małych prędkości wzglę-
dem powietrza przetestowano również podczas prób z wy-
korzystaniem modelu śmigłowca Benzin Trainer. Podczas
prób mierzono prędkości indukowane. Pomiarów dokonano
z wykorzystaniem pięciu anemometrów umieszczonych li-
niowo pod wirnikiem. Podczas badań model śmigłowca
umieszczony na wadze tensometrycznej (rys. 9). Pod wirni-
kiem umieszczono system anemometryczny pomiaru pręd-
kości powietrza. Na śmigłowcu zainstalowano układ pomia-
ru prędkości obrotowej wirnika. Skok ogólny określano na
podstawie zadanych wartości nadajnikiem zdalnego stero-
wania. Dokonano rejestracji: sił i momentów na wadze,
prędkości wirowania wirnika, zadanego skoku ogólnego
oraz prędkości powietrza pod wirnikiem w pięciu punktach
rozmieszczonych na listwie długości 1 m, co 0.25 m.

Dokonano pomiarów dla różnych konfiguracji (model
swobodny, model w studni symetrycznej i niesymetrycznej
na różnych wysokościach).

Rys. 9. Widok stoiska pomiarowego – konfiguracja: studnia sy-
metryczna, podwozie na wysokości krawędzi studni

Na rysunku 10 przedstawiono przykładowe wyniki po-
miaru prędkości indukowanej dla przypadku, gdy nie ma
wokół śmigłowca zabudowań. Anemometry ustawione są
wzdłuż promienia wirnika (nr 4 jest w miejscu 0.7 promienia
wirnika, nr 3 na końcu wirnika, nr 1 i 2 poza wirnikiem).
Dodatkowo na rysunku 10 przedstawiono wykres skoku
ogólnego (aby nie zaciemniać rysunku, ze znakiem minus).
Poniżej dla porównania przedstawiono wykresy analogiczne
wykonane dla sytuacji, gdy pojawia się studnia o promieniu
równym średnicy wirnika (rys. 9), a płaszczyzna wirnika
pokrywa się z górną krawędzią studni.

Rys. 10. Prędkości indukowane podczas pomiarów bez studni

Rys. 11. Prędkości indukowane podczas pomiarów w studni
z wirnikiem na jej krawędzi

W pierwszej części badań prędkości indukowanej modelu
śmigłowca, bez studni, można było zaobserwować, zgodnie
z przewidywaniami, że maksymalna prędkość indukowana
występuje dla ok. 0.7 promienia wirnika. Maksymalne war-
tości tej prędkości, dla skoku ogólnego rzędu 10° i prędkości
wirowania 1100 obr/min wynosi ok. 12 m/s. Anemometry
położone na promieniu wirnika i poza nim mierzyły pręd-
kości bliskie zeru (+/- 2 m/s). Na promieniu 0.45 ok. 7 m/s.

Sytuacja uległa zmianie w przypadku pojawienia się stud-
ni symetrycznej. W tym przypadku prędkość maksymalna
zmalała do ok. 10 m/s, a w miejscu zamocowania skrajnych
anemometrów (poza obrysem wirnika) pojawiły się pręd-
kości ujemne (rzędu 2.5 – 1 m/s).

Zjawisko to uległo pogłębieniu w przypadku studni nie-
symetrycznej.
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4. UWAGI KOŃCOWE

Z przedstawionych na wstępie metod pomiaru małych
prędkości na pokładzie śmigłowca wybrano do realizacji
metodę anemometryczną z turbiną pomiarową. Metoda ta
pozwala w prosty i bezpośredni sposób mierzyć prędkości
względem powietrza z zadawalającą dokładnością. Aby po-
miar był wiarygodny zastosowano wielopunktowy pomiar
(do ośmiu czujników). Poprzez umiejętne umieszczenie
czujników turbinowych można precyzyjnie oszacować inte-
resujące prędkości względem powietrza. W celu łatwej orga-
nizacji pomiarów zastosowano do transmisji danych łącza
radiowe i standard szeregowy (RS232) przesyłania danych.

W dalszej realizacji pracy rozważano możliwość zinte-
growania pomiarów anemometrycznych z danymi uzyska-
nymi z odbiornika GPS o podwyższonej częstotliwości pra-
cy (5÷10 Hz) oraz danymi inercjalnymi.

Wnioski z przeprowadzonych pomiarów rozkładu pręd-
kości indukowanej wirnika modelu śmigłowca Benzin
Trainer podczas prób laboratoryjnych przy różnych konfi-
guracjach potwierdziły zalety i przydatność opisanego
systemu.

Pracę wykonano w ramach projektu badawczego
MNiSW Nr 4T12C07130.
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S. Popowski

MEASUREMENT OF LOW AIRFLOW VELOCITIES
IN HELICOPTER INVESTIGATIONS

Summary
In the article several known methods are presented for

low airflow velocities measurements, that are used in inve-
stigations of helicopters and other flying objects. On the
basis of survey of existing solutions, the system of turbine
anemometers with axes parallel to the airflow direction has
been chosen for realization. The assembled system, that has
been described, is capable to measure the airflow velocity in
eight points within the measurement range ±10 m/s and with
accuracy not worse than 2%. In presented system measu-
rement results are transmitted from the helicopter by radio
data link to PC-class computer in order to memorise and
visualisation. In the article some results of laboratory tests
and examples of airflow velocity measurements, accom-
plished on „Benzin Trainer” helicopter model, have been
presented.

С. Поповски

ИЗМЕРЕНИЯ МАЛЫХ СКОРОСТЕЙ
ОТНОСИТЕЛЬНО ВОЗДУХА

В ИССЛЕДОВАНИЯХ ВЕРТОЛЁТОВ

Резюме
В статье представлены известные и применяемые

методы измерения малых скоростей относительно воз-
духа, используемые в исследованиях вертолётов и дру-
гих летающих объектов. На основе выполненного ос-
мотра для реализации была выбрана анемометрическая
система с турбинками, оси которых параллельны к на-
правлению потока. Описывается также построенная
измерительная система, которая позволяет измерять
скорость относительно воздуха в восьми пунктах в диа-
пазоне ±10м/с с погрешностью не более 2%. В описан-
ной системе результаты измерений высылаются с верто-
лёта радиомодемом на компьютер класса PC для
реестрации и дополнительно возможной визуализации.
Статья содержит описание построенной системы, ре-
зультаты её испытаний и выбранные результаты из-
мерений скорости на модели вертолёта типа Benzin
Trainer.
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MODEL DZIAŁANIA SCHŁADZACZA
SPALIN SILNIKA TURBINOWEGO
W EKSTREMALNYCH LOTACH
ŚMIGŁOWCA

Część 1. Identyfikacja współdziałania
bezprzeponowego schładzacza spalin
z silnikiem turbinowym śmigłowca

dr inż. Stefan FIJAŁKOWSKI
Politechnika Lubelska

W artykule przedstawiono model współdziałania bezprze-
ponowego, eżekcyjnego schładzacza spalin z turbinowym
silnikiem śmigłowca w aspekcie obniżania temperatur
i zmian udziałów CO2 i H2O w mieszaninie spalin i po-
wietrza emitowanej do otoczenia. Tematyka pracy dotyczy
zagadnień wynikających z potrzeby obniżenia poziomów
emisji podczerwieni do otoczenia przez niektóre rodzaje śmi-
głowców. Nieschładzane gazy spalinowe odpływające do
otoczenia mają znaczący udział w promieniowaniu pod-
czerwonym śmigłowca w locie. Przedmiotem analizy i mode-
lowania jest działanie dobudowanego schładzacza bezprze-
ponowego, pobierającego samoczynnie powietrze chłodzące
z otoczenia na zasadzie eżekcji. W wyniku modelowania
uzyskuje się podstawy do wstępnego oszacowania para-
metrów schładzanych spalin, a także wytyczne dla geometrii
urządzenia.

1. WSTĘP

Promieniowanie podczerwone gazów spalinowych od-
pływających do otoczenia z turbinowych silników napędo-
wych śmigłowca, stanowi znaczącą część emisji podczer-
wieni przez śmigłowiec w locie w otaczającą przestrzeń.
Emitancje i długości fal podczerwieni emitowanych przez
spaliny, zależą od wielkości temperatur statycznych gazów
spalinowych w strumieniach, a także od składu chemicznego
spalin. Obniżenie wartości temperatur spalin przy jedno-
czesnej pożądanej zmianie ich składu można na pokładzie
śmigłowca uzyskać tylko przez schładzanie mieszalnikowe
w schładzaczach bezprzeponowych, [1], [6], [13].

Regeneracyjne schładzanie spalin w schładzaczach reku-
peracyjnych pozwala co prawda obniżać temperaturę spalin,
a podgrzane powietrze chłodzące wykorzystywać do pod-
wyższania osiągów silnika, [4], lecz nie zezwala na jedno-
czesną zmianę ich składu.

A zatem w zakresie problematyki schładzania spalin
śmigłowca istnieje potrzeba pogłębiania wiedzy dotyczącej
optymalizacji procesów zachodzących w bezprzeponowych
schładzaczach mieszalnikowych, a także wiedzy dotyczącej
racjonalnego konstruowania takich schładzaczy. Można to
uzyskać między innymi poprzez formułowanie i analizo-
wanie odpowiednich modeli funkcjonalnych schładzaczy
(opisów matematyczno-fizykalnych) i badań symulacyjnych
tych modeli. Ponadto rozwijanie wiedzy konstrukcyjnej do-
tyczącej schładzaczy wymaga badań eksperymentalnych
przeprowadzanych na istniejących schładzaczach.

Obecnie w budowie śmigłowców, [14], stosowane są dwa
rodzaje schładzaczy bezprzeponowych: schładzacze zinte-
growane wbudowane w strukturę konstrukcyjną śmigłowca
zgodnie z początkowym zamysłem konstruktora i schładza-
cze dobudowane montowane na śmigłowcach, w konstrukcji
których początkowo nie przewidywano schładzania spalin.

Jednakże w obydwu przypadkach podstawy przebiegu
procesów schładzania są identyczne, identyczne są również
podstawy działania takich schładzaczy, a schładzacze różnią
się strukturami konstrukcyjnymi i sposobami zabudowy
w układach konstrukcyjnych śmigłowców.

2. SYSTEMOWO–FUNKCJONALNE UJĘCIE
STRUKTURY DZIAŁANIA SCHŁADZACZA
BEZPRZEPONOWEGO

Identyfikację współdziałania bezprzeponowego schładza-
cza spalin z turbinowym silnikiem napędowym śmigłowca
poprzedzono analizą struktury działania takiego schładzacza
w ujęciu systemowo funkcjonalnym.

Schładzanie spalin w mieszalnikowym schładzaczu bez-
przeponowym może według [6], zachodzić na dwa sposoby
a mianowicie:
– w wyniku wprowadzania chłodnego powietrza do komo-

ry chłodzenia wskutek oddziaływań zewnętrznych np.
poprzez dmuchawę przy czym wymiana ciepła pomiędzy
spalinami a powietrzem chłodzącym zachodzi w trakcie
mieszania obydwu mediów,

– w wyniku samoczynnej eżekcji strumienia chłodnego
powietrza z otoczenia schładzacza przez strumień spalin
rozprężających się w dyszy wprowadzającej spaliny do
schładzacza, w wyniku czego następuje mieszanie chłod-
nego powietrza i spalin oraz wymiana ciepła pomiędzy
spalinami a powietrzem chłodzącym.
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Okazuje się, że najefektywniejszymi rodzajami schła-
dzaczy stosowanymi w śmigłowcach, są schładzacze eżek-
cyjne. W schładzaczach takich ma miejsce intensywna wy-
miana pędu, a także intensywna (przy znikomo małych
oporach cieplnych) wymiana ciepła pomiędzy spalinami
a chłodnym powietrzem, w wyniku czego zostaje obniżona
temperatura spalin oraz zmienia się ich skład. Zmieszany
z powietrzem strumień spalin posiadając ciśnienie spiętrze-
nia wyższe od ciśnienia otoczenia, nawet przy równości
ciśnienia statycznego z ciśnieniem otoczenia, wypływa do
atmosfery otaczającej z określoną prędkością, niezbędną do
realizacji zjawisk przepływowych w schładzaczu.

Na rysunku 1 przedstawiono schemat dekompozycji
schładzacza bezprzeponowego na podukłady funkcjonalne
z zaznaczeniem ich powiązań z otoczeniem. W układ schła-
dzacza CHS wchodzą: dysza wylotowa silnika D, komora
eżekcji powietrza KE, komora mieszania i schładzania KM,
dyfuzor wylotu mieszaniny W. Otoczenie schładzacza sta-
nowią zaś silnik turbinowy TSS, układ struktury kadłuba
i wirnika nośnego śmigłowca US oraz atmosfera otaczająca
śmigłowiec AT.

Rys. 1. Schemat dekompozycji eżekcyjnego schładzacza bezprze-
ponowego spalin śmigłowca na funkcjonalne podukłady i ich
powiązań z otoczeniem

Przemiany termodynamiczne, a także zjawiska przepły-
wu ciepła i masy zachodzące w schładzaczu, jako swoistego
rodzaju systemie termodynamiczno-cieplno-przepływowym
– CHS, podlegają wzajemnym sprzężeniom substancjalnym
– Φm, energetycznym – Φe i sterującym Φs, a także sprzęże-
niom zewnętrznym z otoczeniem schładzacza (silnika – TSS,
struktury kadłuba i wirnika nośnego śmigłowca – US, atmo-
sfery otaczającej śmigłowiec – AT).

Skierowany graf tych sprzężeń wewnątrz systemowych i
sprzężeń zewnętrznych, przedstawiono według [6] na ry-
sunku 2.

Podukłady schładzacza D, KE, KM, W są w grafie od-
wzorowane jako wewnętrzne węzły grafu, a układy: TSS,
US, i obszar AT są węzłami zewnętrznymi grafu (pozo-
stającymi w otoczeniu grafu). Skierowane sprzężenia wew-
nętrzne tworzą zbiory:

Rys. 2. Skierowany graf sprzężeń wewnątrz -systemowych i zew-
nętrznych w systemie bezprzeponowego schładzacza eżekcyjnego
spalin CHS

– zbiór sprzężeń substancjalnych:

– zbiór sprzężeń energetycznych:

– zbiór sprzężeń sterujących

Zewnętrzne sprzężenia z otoczeniem: substancjalne ener-
getyczne i sterujące tworzą zbiory:

Na rysunku 3 przedstawiono schemat funkcjonalny
współdziałania podukładów schładzacza CSH pomiędzy
sobą, a także współdziałanie systemu CSH z otoczeniem
(TSS, US, AT), w zakresie schładzania i zmiany składu spa-
lin. Na schemacie zaznaczono również ukierunkowane
sprzężenia pomiędzy najważniejszymi atrybutami (para-
metrami) charakteryzującymi działanie każdego z pod-
układów.

Eżekcja chłodnego powietrza atmosferycznego i schła-
dzanie spalin w systemie – CHS odbywa się pod wpływem
rozprężającego się w dyszy – D strumienia spalin (sprzę-
żenia ). Jednocześnie poprzez ten strumień silnik
– TSS realizuje sterowanie działaniem schładzacza (sprzę-
żenie ). Drugim oddziaływaniem sterującym jest od-
działywanie opływu kadłuba śmigłowca strumieniem zawir-
nikowym i wynikającym z lotu (sprzężenie ).

Proces eżekcji chłodnego powietrza atmosferycznego
(o ciśnieniu statycznym pH i ciśnieniu spiętrzenia pH*) do
traktu przepływowego schładzacza (sprzężenie ), istot-
nie zależy od ciśnienia statycznego jakie ustala się po wy-
pływie spalin z dyszy – D.
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Rys. 3. Schemat funkcjonalny współdziałania podukładów
schładzacza z uwzględnieniem sprzężeń pomiędzy parametrami
termicznymi spalin i powietrza chłodzącego

3. OPIS WYTĘŻENIA DZIAŁANIA SILNIKÓW
NAPĘDOWYCH W CZASIE EKSTREMALNYCH
ZADAŃ LOTNYCH ŚMIGŁOWCA

W czasie lotu śmigłowca, szczególnie w czasie mane-
wrów śmigłowca bojowego, silniki napędowe pracują pra-
wie ciągle na zakresach przejściowych, wywoływanych
wewnętrznymi i zewnętrznymi zakłóceniami ich zdolności
do działania na zakresach znamionowych.

W procesach przejściowych przebiegających w silniku
śmigłowca, według [4], [5], [10], zmieniają się w czasie
wszystkie parametry termiczne i gazodynamiczne czynnika
roboczego w całym kanale przepływowym silnika, zmienia
się również strumień spalin wypływających z silnika.

Analiza tych zmian w silniku śmigłowcowym z „turbiną
swobodną” jest znacznie utrudniona, co w pierwszym rzę-
dzie spowodowane jest brakiem sprzężenia mechanicznego
pomiędzy turbiną wytwornicową i napędową. Utrudnione są
również badania eksperymentalne znamion silnikowych
procesów przejściowych w locie, bowiem istnieją określone
uwarunkowania techniczne pomiarów (chodzi o minima-
lizację ilości punktów pomiarowych) oraz określone koszty
przeprowadzanych prób.

Ze względu na brak niektórych danych pomiarowych
(ciśnień, temperatur i strumienia spalin) w strefach turbin
kanału przepływowego, analizę działania silnika w stanach
przejściowych – wywołanych zmianami warunków lotu
śmigłowca – przeprowadzono, wykorzystując sformułowa-
ny eksperymentalny model działania silnika z oddzielną
turbiną napędową bez przekładni silnikowej (rys. 4).

Przy formułowaniu modelu wykorzystano przesłanki
wynikające ze współdziałania turbiny napędowej z turbiną

wytwornicową przy zmianach strumienia paliwa poda-
wanego do komory spalania lub przy zmianach obciążenia
na wale wyjściowym turbiny napędowej, momentem oporo-
wym wirnika nośnego MWN, zredukowanym na wał turbiny.

Rys. 4. Schemat rozmieszczenia punktów pomiarowych przy
badaniu dynamiki działania silnika turbinowego w wybranych
manewrach lotnych śmigłowca, opracowanie na podstawie [8]

Przesłanki wynikają z cech działania turbin wielostopnio-
wych, [3], [4], zilustrowanych na rysunku 5 i dla sformuło-
wanego eksperymentalnego modelu silnika są następujące:
1. W trakcie przepływowym silnika z „turbiną swobodną”,

zespół turbin reakcyjnych: wytwornicowej i napędowej
należy rozpatrywać jako zespół turbiny wielostopniowej
o stopniach wytwornicowym i napędowym, pomimo
braku sprzężenia mechanicznego pomiędzy nimi przy
czym przejściowe zakresy działania takiego dwustop-
niowego zespołu turbinowego silnika śmigłowca mogą
być wywołane zmianami w czasie temperatury spiętrze-
nia gazów przed zespołem turbin – (w wyniku zmian
strumienia spalonego paliwa) lub zmianami momentu
obrotowego – MTN, obciążającego ostatni stopień tur-
biny napędowej (w wyniku zmian zakresu działania wir-
nika napędowego, rys. 6).

2. Zmiany temperatury spiętrzenia spalin przed zespołem
turbinowym wywołują zmiany spadku entalpii spiętrzenia
głównie na stopniu ostatnim – napędowym (rys. 6).

Rys. 5. Spadki entalpii na poszczególnych stopniach turbiny trój-
stopniowej w zależności od sumarycznego stosunku ciśnień dla
całej turbiny, n = 14800 obr/min, linia ciągła – Tg* = 1300 K, linia
przerywana – Tg* = 810 K, [3]
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Rys. 6. Schemat zmian stosunków ciśnień turbiny wytwornicowej
i turbiny napędowej w zależności od zmian częstości obrotów
turbiny wytwornicowej lub od zmian temperatury spiętrzenia za
komorą, opracowanie na podstawie [4]

3. Zmiany stosunku ciśnień w zespole turbin (jako turbinie
wielostopniowej) na eksploatacyjnych zakresach działa-
nia, kiedy moce turbiny napędowej są wystarczające do
napędu śmigłowca skutkują głównie zmianami stosunku
ciśnień w stopniu ostatnim- napędowym, stąd stosunek
ciśnień w stopniu wytwornicowym pozostaje prawie nie-
zmienny pomimo zmian prędkości obrotowej wytwor-
nicy i związanych z nimi zmian sprężu sprężarki.

4. W czasie lotu śmigłowca prędkość obrotowa turbiny na-
pędowej zmienia się w niewielkim przedziale 95÷105%
prędkości znamionowej, [12].

5. W eksploatacyjnych zakresach działania silnika, pręd-
kość obrotowa turbiny wytwornicowej zmienia się w gra-
nicach 10÷15% prędkości obliczeniowej, co w powiąza-
niu ze stałością stosunku ciśnień w zakresie tych zmian,
pozwala powiązać prędkość obrotową wytwornicy
z temperaturą gazów przed zespołem turbin, a ściślej
z pierwiastkiem drugiego stopnia z temperatury, [4].

Algorytm eksperymentalnego modelu działania silnika
w stanach przejściowych sformułowanego z wykorzysta-
niem przedstawionych przesłanek a także informacji za-
wartych w [2], [4], [6], [9], [10], zestawiono w tabeli 1 (za-
łącznik).

Rys. 7. Wykres rzeczywistego przebiegu procesu silnikowego
w silniku z oddzielną turbiną napędową w układzie współrzęd-
nych p-v

Na rysunku 7 przedstawiono przebieg rzeczywistego pro-
cesu silnikowego w silniku z oddzielną turbiną napędową
z zaznaczeniem sprężania spalin w dyfuzorze po wypływie
z turbiny napędowej, a na rysunku 8 przebieg sprężania spalin
w skróconym dyfuzorze i dyszy wylotowej do schładzacza.
Po zamontowaniu zestawu dyfuzor – dysza moc silnika
zmniejsza się w stopniu określonym współczynnikiem kN < 1.

Rys. 8. Wykres porównania sprężania spalin w dyfuzorze ze
sprężaniem spalin w dyfuzorze i rozprężaniem w dyszy po zamon-
towaniu schładzacza

Równanie (55) wyszczególnione w tabeli 1 (załącznik) zo-
stało wyprowadzone przy założeniu równości ciśnień spięt-
rzenia . Po wypłynięciu spalin ze skróconego dyfu-
zoraw którym spaliny uległy częściowemu sprężeniu, do
dyszy w schładzaczu, strumień masy spalin w dyszy ulega
rozprężeniu przy czym spełnione jest równanie przepływu
gazu ściśliwego. Równanie to przybliżono równaniem elipsy
Bendenmana o postaci:

(1)

przy czym maksymalna wielkość tego strumienia opisana
jest równaniem:
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(2)

gdzie:

– stosunek ciśnień w przekroju
wylotowym dyszy,

– krytyczny stosunek ciśnień
w dyszy,

– współczynnik strat prędkości
w dyszy

Z rozwiązania równania ( 31 ) wynika wielkość ciśnienia
statycznego spalin ps7 w przekroju Ad.

A zatem przy założeniu równości ps7 = pp7 = p7, słusznej

przy relacji , uzyskuje się równanie opisujące

ciśnienie statyczne w strefie wylotu z dyszy, wzór (55).
Różnica tego ciśnienia i ciśnienia pH (pH – p7 > 0) stanowi
siłę napędową dopływu chłodnego powietrza do strefy – KE
(sprzężenie ), a jego zmiany spowodowane zmianami

sterują wielkością strumienia (sprzężenie ).
Znajomość wielkości ciśnienia p7 pozwala opisać wiel-

kość strumienia powietrza zasysanego zależnością:

(3)

oraz stosunek eżekcji przy eżekcji chłodnego powietrza:

(4)

gdzie:

– stosunek ciśnień powietrza w przekroju
wylotowym komory eżekcji,

– współczynnik strat prędkości powietrza.

4. MODEL WSPÓŁDZIAŁANIA SILNIKA
I SCHŁADZACZA

Na rysunku 9 przedstawiono schemat układu bezprze-
ponowego schładzacza spalin połączonego z dyszą wylo-
tową silnika napędowego śmigłowca, przy czym rysunek 9a
przedstawia układ schładzacza z dyszą wylotową silnika,
rysunek 9b hipotetyczne rozkłady ciśnień, temperatur sta-
tycznych spalin i powietrza w poszczególnych przestrze-
niach schładzacza przy przepływie strumienia roboczego –
spalin oraz strumienia zasysanego – powietrza chłodnego.

Przebieg przemian termodynamicznych zachodzących
w schładzaczu przedstawiono w układzie współrzędnych i-s
na rysunku 10. Na rysunku punkty 7s i 7p oznaczają stany
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statyczne spalin i powietrza w przekroju wlotowym do prze-
strzeni – KM komory mieszania, a jednocześnie schładzania
spalin. Punkt M oznacza stan termiczny mieszaniny w prze-
kroju wylotowym komory mieszania, a punkt W – stan statycz-
ny mieszaniny w przekroju wylotowym do otoczenia. Zmia-
nę entropii w przemianach rozprężania powietrza H0 – 7p
i spalin 6 – 7s są wynikiem tarcia w przepływających ga-
zach, natomiast zmiany entropii zarówno powietrza, jak
i spalin w procesie mieszania są wynikiem głównie przeka-
zywania ciepła od spalin do powietrza i w mniejszym stop-
niu spowodowane są nieodwracalnością procesu, [6], [11].

Sformułowanie matematycznego modelu mieszania stru-
mieni, a zarazem obniżania temperatury statycznej spalin
wymaga wprowadzenia założeń modelowych i przyjęcia
odpowiedniego układu równań opisujących model. Zało-
żenia są następujące:
1. Przepływy spalin w dyszy – D i powietrza w kanale

eżekcji – KE, traktowane są jako jednowymiarowe prze-
pływy gazów ściśliwych.

2. Spaliny i powietrze są gazami półdoskonałymi: stosują
się do równań gazów doskonałych a ich własności fizycz-
ne: ciepła właściwe cp, stałe gazowe R i wykładniki adia-
bat k zależą od temperatury.

3. Zakłada się znajomość geometrii składacza.
4. W rozważaniach pomija się straty ciepła do otoczenia,

a zachodzące procesy termodynamiczno-przepływowe
są nieodwracalne w dyszy – D, w kanale eżekcji – KE
oraz w dyfuzorze – WY (są to nieodwracalne przemiany
izoenergetyczne).

Rys. 9. Hipotetyczne rozkłady ciśnień, temperatur statycznych
spalin i powietrza w poszczególnych przestrzeniach schładzacza
przy przepływie strumienia roboczego – spalin oraz strumienia
zasysanego – powietrza chłodnego
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Rys. 10. Przebieg przemian termodynamicznych zachodzących
w układzie schładzacza w trakcie wymiany ciepła pomiędzy spa-
linami i chłodnym powietrzem w układzie schładzacza

Układ równań opisujących model mieszania jest na-
stępujący:
– równanie ciągłości przepływu (wynik sprzężeń

):

(5)

gdzie:

– współczynnik eżekcji

– równania składu mieszaniny:

(6)

przy czym zastępcza stała gazowa spełnia zależność:

(7)

– równanie zachowania pędu (wynik sprzężeń
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(8)

– równanie energii całkowitej (wynik sprzężeń

):

(9)

gdzie:

Ponadto układ zamykają równania związków fizycznych
dla mieszaniny spaliny-powietrze:

Własności fizyczne spalin opisane są zgodnie z [10] zale-
żnościami:

(10)

(11)

przy czym wzór (41) słuszny jest w zakresie temperatur

gdzie:

Rozwiązanie układu równań przeprowadzono z wykorzy-
staniem funkcji gazodynamicznych charakterystycznych dla
rozpatrywanego zagadnienia odpowiednich dla rozpatrywa-
nego problemu. Funkcje te zestawiono w tabeli 2 (załącz-
nik).
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W tabeli 3 zestawiono wzory opisujące krytyczne war-
tości funkcji Θ, β, ε, Ψ oraz prędkości dźwięku.

W tabeli 4 zestawiono związki opisujące geometrię schła-
dzacza (charakterystyczne przekroje).

Zgodnie z przyjętą metodą w przekroju 7 (na wejściu do
komory KM) parametry termodynamiczne i przepływowe
opisane są następująco:
– średnie prędkości przepływu obydwu czynników:

(12)

(13)

– średnie temperatury statyczne obydwu czynników
(14)

(15)

– stopień eżekcji

(16)

gdzie:

Z równania zachowania energii całkowitej w procesie
mieszania wynika:

(17)

gdzie:

Po wprowadzeniu do równania zachowania ilości ruchu
(8) funkcji pędu strumienie masy w danym przekroju, zdefi-
niowanej ogólną zależnością:

(18)
gdzie:

w, p – wielkość prędkości średniej i ciśnienia gazu
w rozpatrywanym przekroju A,
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a także funkcji gazodynamicznej z(λ) wyznaczono z tego
równania wielkość funkcji zm w przekroju M – na wyjściu
z komory mieszania:

(19)

Wzór (65) w połączeniu z definicją funkcji z(λ) pozwala
wyznaczyć wielkość bezwymiarowej prędkości (liczby
Lavala) w przekroju M:

(20)

a następnie wielkość statycznej temperatury Tm w postaci:

(21)

gdzie:

– wielkość gazodynamicznej funkcji
teratury statycznej w przekroju M

Postać funkcji gazodynamicznej q(λ) w połączeniu z za-
leżnością definiującą tą funkcję wzór (46), pozwala wy-
znaczyć ciśnienie spiętrzenia mieszaniny w przekroju M:

(22)

Ciśnienie statyczne pm opisane jest natomiast z wykorzy-
staniem funkcji gazodynamicznej βm:

(23)

W dyfuzorze wylotowym schładzacza zachodzi nieod-
wracalna przemiana izoenergetyczna (bez wykonania pracy
i pomijalnie małej wymiany ciepła poprzez płaszcz boczny),
co pozwala przyjąć równość temperatur spiętrzeń w prze-
krojach M i W:

W przekroju wylotowym W ciśnienie statyczne mie-
szaniny osiąga wartość: pw = pH.

Pozostałe parametry statyczne muszą być wyznaczane,
z dodatkowego związku uproszczonego równania zachowa-
nia ilości ruchu strumienia mieszaniny w dyfuzorze.

Z równania takiego wynika wielkość prędkości w prze-
kroju W:

(24)

zaś prędkość bezwymiarowa λw opisana jest równaniem:
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gdzie:

ψw – strata pędu mieszaniny w skutek tarcia w dy-
fuzorze,

ϕw – współczynnik straty prędkości mieszaniny
w przekroju W.

Temperatura statyczna mieszaniny w przekroju W opisa-
na jest zależnością:

(26)

przy czym funkcja Θw wyrażona jest związkiem:

(27)

Przedstawiony opis pozwala oszacować termiczny stan
statyczny mieszaniny spalin i powietrza w przekroju wy-
lotowym schładzacza.

Głównym miernikiem dobroci działania schładzacza spa-
lin połączonego z silnikiem turbinowym śmigłowca jest
współczynnik temperaturowy określający zmniejszanie
gęstości emisji własnej dla podstawowych pasm emisji pod-
czerwieni przez spaliny po schłodzeniu i przed schłodze-
niem o postaci:

(28)

przy czym zmianę gęstości emisji własnej opisuje formalnie
zależność:

(29)

gdzie:

– gęstość emisji własnej i temperatura sta-
tyczna spalin po schłodzeniu,

– gęstość emisji własnej i temperatura sta-
tyczna spalin bez chłodzenia,

– współczynnik ciśnień cząstkowych okre-
ślający zmiany współczynnika emisyjności
spalin po schłodzeniu i przed schłodzeniem.

5. PODSUMOWANIE

W pracy przedstawiono identyfikację współdziałania bez-
przeponowego eżekcyjnego schładzacza spalin z silnikami
turbinowymi śmigłowca oraz sformułowany na tej pod-
stawie model tego współdziałania. Zaprezentowany frag-
mentaryczny opis modelu dotyczy w zasadzie współdzia-
łania na zakresach przejściowych i składa się z opisów:
– eksperymentalnego podmodelu działania silnika w sta-

nach przejściowych ujmującego dynamikę współdzia-
łania turbiny napędowej z wirnikiem nośnym, jednakże
bez dynamiki przepływu masy spalin i dynamiki prze-
twarzania energii na tym etapie modelowania,
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– podmodel schładzacza ujmującego zmiany w czasie
przebiegi procesów schładzania, jednakże na tym etapie
modelowania bez uwzględnienia dynamiki przepływu
masy przemian energii w przestrzeniach schładzacza.

Obydwa podmodele sprzężone są równaniami gazodyna-
micznymi opisującymi proces eżekcji powietrza chłodzą-
cego.

Tak sformułowany model podatny jest na udoskonalenia
podwyższające poziom dokładności opisu zjawisk i dokład-
ności uzyskiwanych wyników modelowania. Notabene taki
model (na wyższym stopniu modelowania) już istnieje a wy-
niki będą publikowane w przyszłości.
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Załącznik

Tab. 1. Zestawienie wzorów do algorytmu eksperymentalnego modelu działania silnika w stanach przejściowych
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Tab. 1. cd.
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Tab. 1. cd.
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Tab. 2. Wykaz funkcji gazodynamicznych wykorzystywanych w modelowaniu procesów schładzania spalin w schładzaczu
bezprzeponowym
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Tab. 3. Krytyczne wartości funkcji ΘΘ, ββ, εε, ΨΨ i prędkości dźwięku

Tab. 4. Wielkości charakterystycznych przekrojów schładzacza mieszankowego
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S. Fijałkowski

PERFORMANCE MODEL OF TURBINE ENGINE
EXHAUST COOLER IN EXTREME CONDITIONS

HELICOPTER FLIGHTS

Part 1. Identification of membranneless exhaust gas
cooler interaction with the helicopter turbine
engine

Summary
The paper presents a model of interaction of membran -

neless, ejector exhaust cooler with the helicopter turbine
engine in terms of lowering the temperature and changes of
CO2 and H2O shares in the air and exhaust gas mixture
outflowed to the environment. Scope of work addresses
issues arising from the need to reduce the levels of infrared
emissions into the environment by certain types of heli-
copters. Noncooled exhaust gases outflowing into the envi-
ronment form a significant share of infrared radiation in the
helicopter flight. The subject of analysis and modeling is
performance of added membranneless cooler, ingesting the
cooling air from the environment on ejection principle. In
the result of modelling process the preliminary estimates of
the cooled exhaust parameters are obtained, as well as guide -
lines for the geometry of the device.

С. Фиялковски

МОДЕЛЬ ДЕЙСТВИЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ ГАЗОТУРБИННОГО
ДВИГАТЕЛЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ПОЛЁТАХ

ВЕРТОЛЁТА
Часть 1. Идентификация содействия системы

охлаждения продуктов сгорания без
диафрагмы с газотурбинным двигателем
вертолёта

Резюме
В статье представлена модель содействия эже кцион -

ной системы охлаждения продуктов сгорания без диа -
фраг мы, с газотурбинным двигателем вертолёта, в ас -
пекте снижения температур и изменения количества
CO2 и H2O в мешанине продуктов сгорания и воздуха,
эми тированных окружающую среду. Тематика работы
каса ется проблем вытекающих с необходимости сниже -
ния количества эмиссии в окружающую среду инфрак -
рас ного излучения некоторыми типами вертолётов. Нео -
хлаждённые продукты сгорания уходящие в окружа   -
ющую среду имеют значительный удел в инфракрасном
излучении вертолётаа в полёте. Предметом анализа
и моделирования является работа достроенной системы
охлаждения продуктов сгорания без диафрагмы, кото -
рый самостоятельно набирает воздух для охлаждения из
окружающей среды на принципе эжекции. В результате
моделирования получены основы для вступительной
оценки параметров системы охлаждения продуктов
сгорания, а также ориентировочные наброски для гео -
метрии устройства.
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MODEL DZIAŁANIA SCHŁADZACZA
SPALIN SILNIKA TURBINOWEGO
W EKSTREMALNYCH LOTACH
ŚMIGŁOWCA

Część 2. Symulacja działania schładzacza spalin
w ekstremalnych warunkach lotu śmigłowca

dr inż. Stefan FIJAŁKOWSKI
mgr inż. Piotr WÓJCIK
Politechnika Lubelska

W pracy przedstawiono wyniki symulacji komputerowej
działania dobudowanego schładzacza eżekcyjnego spalin,
współdziałającego z silnikiem 10W śmigłowca PZL W3 So-
kół. Symulację przeprowadzono dla ekstremalnych warun-
ków lotu śmigłowca, wykorzystując wyniki prób w wybra-
nych manewrach lotu NOE. Opracowany program oblicze-
niowy obejmuje obliczanie parametrów termicznych i gazo-
dynamicznych spalin na wylocie z kolektora, a także obli-
czanie procesu schładzania spalin w schładzaczu. W wyniku
symulacji uzyskuje się wartości temperatury i ciśnień cząst-
kowych mieszaniny spalin i powietrza odpływających do
otoczenia. Są one przydatne w dalszym postępowaniu do
oceny poziomów emisji podczerwieni.

1. WPROWADZENIE

Przedstawiony w [1] model współdziałania napędowego
silnika śmigłowca z mieszalnikowym schładzaczem bez-
przeponowym w wersji dobudowanej poddano symulacji
komputerowej działania.

W tym celu wykorzystano wyniki prób śmigłowca PZL
Sokół w lotach NOE, w części dotyczącej parametrów okre-
ślających działanie obydwu silników napędowych na zakre-
sach przejściowych, a mianowicie: momentów obrotowych
przekazywanych do przekładni głównej, częstości obrotów
wirników wytwornicowych i częstości obrotów wału wir-
nika nośnego śmigłowca oraz temperatur spiętrzenia gazów
za turbinami wytwornicowymi. Ponadto posłużono się wy-
nikami pomiarów wysokości lotu i temperatur otaczającego
powietrza.

Ze względu na dysponowanie wynikami pomiarów ogra-
niczonej liczby parametrów charakteryzujących działanie
silników w locie, w pierwszym etapie dokonano symulacji
działania silników w aspekcie określenia termicznych i ga-
zodynamicznych parametrów spalin odpływających z ko-
lektorów wylotowych. W etapie drugim dokonano symulacji
współdziałania kolektorów wylotowych silników z bezprze-
ponowymi schładzaczami spalin zgodnie ze wcześniejszym
modelem. Symulację przeprowadzono dla manewrów eks-
tremalnych: slalom, lot nad przeszkodami, hamowanie z na-
wrotem agro, wyskok do góry, szybkie rozpędzanie z zawisu
ze wznoszeniem, w niniejszym opracowaniu przedstawiono
natomiast wyniki symulacji dla wybranych manewrów: sla-
lom i szybkie rozpędzanie z zawisu ze wznoszeniem [7].
Obydwa wspomniane etapy symulacji połączone zostały
w jeden program obliczeniowy.

Podstawowe charakterystyki badanego śmigłowca za-
mieszczono w załączniku.

2. OPIS I CHARAKTERYSTYKA
SYMULACYJNEGO PROGRAMU
OBLICZENIOWEGO DOTYCZĄCEGO
WSPÓŁDZIAŁANIA SILNIKA
NAPĘDOWEGO ZE SCHŁADZACZEM
BEZPRZEPONOWYM

Z uwagi na niezbyt skomplikowany opis matematyczny
działania funkcjonalnego modelu schładzacza spalin (opis
w postaci równań algebraicznych – brak równań różnicz-
kowych i skomplikowanych iteracji, [2] ) zdecydowano się
opracować model symulacyjny w środowisku Excel 2003.
W efekcie powstał autorski program symulacyjny autorstwa
Stefana Fijałkowskiego i Piotra Wójcika sygnowany ozna-
czeniem EJECT_COOL_1.0.xls.

Opracowany program symulacyjny umożliwia symu-
lacyjne badania różnych wersji (różnych geometrii) eżek-
cyjnych schładzaczy spalin i ich współdziałania z turbino-
wymi silnikami napędowymi przy różnych warunkach oto-
czenia, w różnych warunkach lotu śmigłowców. Uprosz-
czony schemat blokowy programu EJECT-COOL_1.0.xls
przedstawiono na schemacie (rys. 1).
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Rys. 1. Uproszczony schemat symulacyjnego programu oblicze-
niowego EJECT_COOL_1.0.xls opracowany w środowisku Excel
2003

Program EJECT_COOL_1.0.xls składa się z następują-
cych bloków, a mianowicie:

BLOK A
Blok służy do wprowadzania podstawowych danych

wejściowych do obliczeń a także obliczania wielkości po-
mocniczych. Zestawienie danych wejściowych składa się
z parametrów wymienionych w tabeli 1 i innych wielkości
takich jak: parametry fizyczne, sprawności, współczynniki
przepływu. W bloku wprowadzane są również rozkłady
wielkości w czasie uzyskane z pomiarów wykonanych w lo-
cie śmigłowca takich jak: częstość obrotów turbiny wytwor-
nicowej, częstość obrotów turbiny napędowej, moment ob-
rotowy turbiny napędowej, wysokość rozpoczęcia manewru,
prędkość lotu, temperatura otoczenia wokół śmigłowca,
temperatura spiętrzenia gazów spalinowych pomiędzy tur-
biną wytwornicową i napędową.

BLOK B
W bloku wykonywane są obliczenia wielkości pomoc-

niczych, służących do dalszych obliczeń podstawowych
parametrów działania silników w czasie wykonywania
poszczególnych manewrów lotnych, a także obliczenia nie-
zbędnych wielkości w kanale przepływowym silnika, ze
szczególnym uwzględnieniem parametrów spalin na dolocie
do zmodyfikowanego kolektora wypływu spalin, posiada-
jącego krótką część dyfuzorową, zakończonego dyszą wy-
lotową. Parametry są następujące: moc niezbędna rozwijana
przez silnik, temperatury spalin za komorą spalania (przed
turbiną wytwornicową), ciśnienie spalin za komorą spalania,

temperatury spalin za turbiną napędową, ciśnienie spalin za
turbiną napędową, strumień masy spalin za turbiną na-
pędową.

BLOK C
W bloku wykonywane są obliczenia związane z pro-

cesami: mieszania i schładzania spalin w schładzaczu. Po-
nadto wykonywane są podstawowe obliczenia geometrii dy-
szy wylotowej spalin z traktu silnikowego do przestrzeni
schładzacza. Parametry te są następujące: geometria dyszy,
geometria wlotu powietrza chłodzącego, ciśnienie spalin na
wylocie z dyszy, prędkość spalin na wylocie z dyszy, stru-
mień masy zasysanego powietrza chłodnego, temperatura
mieszaniny w komorze mieszania, prędkość mieszaniny
w komorze mieszania, temperatura mieszaniny na wylocie
z dyfuzora, prędkość mieszaniny na wylocie z dyfuzora.

BLOK D
W bloku wykonywana jest archiwizacja wyników obli-

czeń w postaci tablic, a także sporządzane wykresy uzy-
skanych wyników. Parametry te są następujące: temperatura
statyczna gazów spalinowych na wylocie, prędkość gazów
spalinowych na wylocie, ciśnienie gazów spalinowych na
wylocie, ciśnienia cząstkowe gazów spalinowych pCO2

i pH2O na wylocie.

Tab. 1. Wykaz parametrów (zmienne decyzyjne programu), które
mogą być zmieniane w programie w celu rozszerzenia możliwości
przeprowadzanych analiz

W niniejszym opracowaniu program wykorzystuje zbiór
wyników pomiarów wielkości charakteryzujących działanie
silników napędowych śmigłowca (lewego i prawego), uzy-
skanych w czasie rzeczywistych lotów NOE śmigłowca PZL
Sokół, obejmujący dynamiczne manewry (charakterystycz-
ne dla lotów NOE) jak: slalom i szybkie rozpędzanie z zawi-
su ze wznoszeniem [7].

Program może być stosowany również przy analizach
współpracy schładzacz-silnik na etapie projektowania całe-
go układu, ale wtedy należy w miejsce modelu eksperymen-
talnego działania silnika dołączyć model obliczeniowy dzia-
łania silnika na zakresach przejściowych.

Obliczenia symulacyjne program wykonuje oddzielnie
dla obydwu silników śmigłowca, silnika prawego jak i le-
wego, a wyniki podawane są w formie tablic oraz wykresów.
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W programie przewidziano możliwość zmian wartości
niektórych parametrów (w określonych zakresach zmian)
niezbędnych do przeprowadzania analiz działania schła-
dzacza spalin. Parametry decyzyjne zestawiono w tabeli 1.

Wyniki symulacji uzyskane z wykorzystaniem obecnej
wersji programu pozwalają na przeprowadzanie analiz w za-
kresie:
– zmian parametrów termicznych gazów (temperatur sta-

tycznych i spiętrzenia, ciśnień statycznych i spiętrzenia,
gęstości statycznych i spiętrzenia),
zmian parametrów przepływowych (prędkości średnich
powietrza i spalin, strumienia spalin) w trakcie prze-
pływowym silnika, dyszy wylotowej silnika i w prze-
strzeniach schładzacza w wybranych „ekstremalnych
manewrach śmigłowca w locie”),

– wielkości i zmiany parametrów spalin emitowanych do
otoczenia przez lecący śmigłowiec zaopatrzony w schła-
dzacze spalin a mianowicie: składu chemicznego spalin
(szczególnie udziałów masowych i objętościowych ga-
zów czynnych w podczerwieni, zawartych w spalinach),
parametrów termicznych i przepływowych spalin w prze-
kroju wylotowym schładzacza (temperatur statycznych,
ciśnień statycznych a szczególnie ciśnień cząstkowych
gazów czynnych w podczerwieni), prędkości średnich
spalin w stożku strumienia wypływającego do otoczenia.

Ponadto program pozwala na uwzględnienie dynamiki
działania układu silnik-schładzacz zarówno w zakresie prze-
pływu masy jaki i przemian energii, po wykorzystaniu prze-
słanek wynikających np. z [3].

Istnieje stosunkowo prosta możliwość rozbudowania pro-
gramu poprzez wprowadzenie dodatkowych bloków obli-
czeniowych w kolejnych wersjach.

3. WYNIKI PRÓB ŚMIGŁOWCA PZL SOKÓŁ
W WYBRANYCH MANEWRACH LOTÓW
NOE (LOTY Z NOSEM PRZY ZIEMI)

Śmigłowiec PZL Sokół posiada dwa silniki turbinowe
napędowe z oddzielnymi turbinami napędowymi. Ich współ-
praca przy napędzie śmigłowca sprzężona jest przekładnią
główną. Na rysunkach 2, 3, 4, 5 przedstawiono charakte-
rystyki silnika lewego i prawego badanego śmigłowca
w funkcji częstości obrotów wirnikowych układów wytwor-
nicowych.

Symulacje działania silników (lewego i prawego) prze-
prowadzono na podstawie modelu eksperymentalnego dzia-
łania silnika 10W sformułowanego w [1]. Zgodnie z tym
modelem dla określenia wytężenia działania silników napę-
dowych śmigłowca w lotach NOE wykorzystano wyniki
pomiarów wielkości dotyczących tylko działania silników.

Wielkości te są następujące:
– bezwymiarowej częstości obrotów wirnika wytwornico-

wego silnika – [%],
– bezwymiarowej częstości obrotów wirnika napędowego

śmigłowca – [%],
– bezwymiarowego momentu obrotowego na wałku turbi-

ny napędowej – [%],
– wymiarowej temperatura gazów spalinowych za turbiną

wytwornicową – [oC],
– wymiarowej prędkość lotu śmigłowca – VL [km/h],

t
4
*

M
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n
WN

n
TW

– wymiarowej wysokość lotu – H [m],
– wymiarowej temperatura otoczenia – tH [oC].

Rys. 2. Zależność mocy, sprężu i temperatury zredukowanych od
zredukowanej prędkości obrotowej turbiny wytwornicowej w wa-
runkach statycznych silnika A z odbiorem powietrza zza sprę-
żarki, [6]

Rys. 3. Zależność godzinowego zużycia paliwa i jednostkowego
zużycia paliwa od zredukowanej prędkości obrotowej turbiny
wytwornicowej silnika A z odbiorem powietrza zza sprężarki, [6]

Rys. 4. Zależność mocy, sprężu i temperatury zredukowanych od
zredukowanej prędkości obrotowej turbiny wytwornicowej w wa-
runkach statycznych silnika B z odbiorem powietrza zza sprę-
żarki, [6]
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Rys. 5. Zależności godzinowego zużycia paliwa i jednostkowego
zużycia paliwa od zredukowanej prędkości obrotowej turbiny wy-
twornicowej silnika B (10W) z odbiorem powietrza zza sprężarki, [6]

Układ pomiarowy wymienionych wielkości w postaciach
bezwymiarowych przedstawiono na schemacie (rys. 6), zaś
w tabeli 2 zestawiono wielkości odniesienia dla mierzonych
wielkości bezwymiarowych w trakcie lotu.

Rys. 6. Schemat układu pomiarowego wielkości do modelu ekspe-
rymentalnego działania silnika na pokładzie śmigłowca W-3A
PZL Sokół, opracowano na podstawie [7]

Tab. 2. Zestawienie wielkości odniesienia dla bezwymiarowych
wielkości mierzonych w trakcie badań w locie wg [6]

Wyniki pomiarów wspomnianych wielkości w zależności
od czasu w manewrach: slalom i szybkie rozpędzanie z za-
wisu, przedstawiono na wykresach (rys. 7, 8, 9, 10) i (rys.
11, 12, 13, 14).

Wyniki pomiarów uzyskane w manewrze slalom

Rys. 7. Manewr slalom – prędkość obrotowa wirnika nośnego
w czasie [7]

Rys. 8. Manewr slalom – zmiany obrotów turbosprężarki silnika
prawego i lewego w czasie [7]

Rys. 9. Manewr slalom – zmiany temperatury spalin za turbiną
wytwornicową silnika prawego i lewego w czasie, [7]

Rys. 10. Manewr slalom – zmiany momentów silnika prawego
i lewego w czasie, [7]
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Wyniki pomiarów uzyskane w manewrze
szybkie rozpędzanie z zawisu

Rys. 11. Manewr szybkie rozpędzanie z zawisu – prędkość obro-
towa wirnika nośnego w czasie, [7]

Rys. 12. Manewr szybkie rozpędzanie z zawisu – zmiany obrotów
turbosprężarki silnika prawego i lewego w czasie, [7]

Rys. 13. Manewr szybkie rozpędzanie z zawisu – zmiany tempe-
ratury spalin za turbiną wytwornicową silnika prawego i lewego
w czasie, [7]

Rys. 14. Manewr szybkie rozpędzanie z zawisu – zmiany momen-
tów silnika prawego i lewego w czasie, [7]

4. WYNIKI OBLICZEŃ SYMULACYJNYCH
WSPÓŁDZIAŁANIA SILNIKA I SCHŁADZACZA

Ustalenie związków geometrycznych dla badanego schła-
dzacza poprzedzono analizą geometrii schładzaczy dobudo-
wanych i integralnych kilku śmigłowców. Analizie poddano
schładzacze następujących śmigłowców:
– śmigłowca Mi-28 – śmigłowiec posiada schładzacze

integralne umiejscowione po obydwu stronach kadłuba,
– śmigłowca Mi-24 – śmigłowiec posiada schładzacze do-

budowane umiejscowione po obydwu stronach kadłuba,
– śmigłowca Eurocopter Tiger – śmigłowiec posiada inte-

gralne połączone pomiędzy sobą schładzacze umiesz-
czone wewnątrz silnikowej strefy kadłuba.

Charakterystyczne wielkości geometrii schładzaczy ana-
lizowanych śmigłowców zestawiono w tabeli 3.

Tab. 3. Charakterystyczne wielkości geometrii schładzaczy wybra-
nych śmigłowców, opracowanie własne

Porównanie charakterystycznych wielkości geometrii
schładzaczy przedstawiono również na diagramach (rys. 15
i 16).

a)

b)

Rys. 15. Diagram ilustrujący zestawienie: a) powierzchni wlotu
powietrza chłodzącego, b) powierzchni wylotu gazów spalinowych
dla śmigłowców Mi-28, Mi-24D, Tigre
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a)

b)

Przeprowadzona analiza z uwzględnieniem realiów kon-
strukcyjnych śmigłowca PZL W-3A Sokół pozwoliła ustalić
wartości podstawowych parametrów geometrycznych „mo-
delowego schładzacza”, przeznaczonego do symulacyjnych
badań współpracy z silnikiem 10W. Wartości podstawo-
wych parametrów są następujące:
– powierzchnia wlotu powietrza chłodzącego: 0,12 m2,
– długość komory mieszania i dyfuzora wylotowego:

0,700 m,
– powierzchnia komory mieszania 0,32 m2,
– powierzchnia wylotu ze schładzacza 0,33 m2.

Założono również, że dla wywołania zjawiska eżekcji
w schładzaczu, sprzężenie gazodynamiczne pomiędzy sil-
nikiem a schładzaczem realizowane jest po przez dyszę Wi-
toszyńskiego, połączoną ze skróconym dyfuzorem umiesz-
czonym w trakcie przepływowym za turbiną napędową.

Geometrię dyszy przedstawiono na schemacie (rys. 17)
a w tabeli 4 zestawiono zależności promieni hydraulicznych
po długości dyszy.

Rys. 17. Schemat zastępczej kołowej dyszy wypływu spalin z sil-
nika do komory mieszania analizowanego schładzacza spalin wg.
kształtu dyszy Witoszyńskiego. Dyszę przedstawiono we współ-
rzędnych bezwymiarowych, [5]

Rys. 16. Diagram ilustru-
jący zestawienie: a – dłu-
gości całkowitej schładza-
czy spalin, b – długości ko-
mory mieszania i wylotu
spalin dla śmigłowców Mi-
-28, Mi-24D, Tigre

Tab. 4. Zestawienie parametrów geometrycznych dyszy schła-
dzacza spalin obliczonych wg [5]

Wyniki obliczeń symulacyjnych przedstawiono na wy-
kresach.

Na wykresach (rys. 18 a i b) przedstawiono zmiany tem-
peratur gazów wylotowych ze schładzacza w czasie ma-
newru slalom, przy różnych wielkościach powierzchni wlotu
powietrza chłodzącego do schładzacza.

Rys. 18. Wykresy zmian temperatur spalin na wylocie w czasie
manewru slalom w zależności od powierzchni wlotu powietrza
chłodnego: 1) Ap7 = 0,15 m2, 2) Ap7 = 0,12m 2, 3) Ap7 = 0,09 m2;
a – silnik prawy, b – silnik lewy

Na rysunku 19 a i b przedstawiono wykresy zmian tem-
peratury gazów wylotowych ze schładzacza w czasie ma-
newru szybkie rozpędzanie z zawisu ze wznoszeniem, rów-
nież przy różnych wielkościach powierzchni wlotu powietrza
chłodzącego do schładzacza.
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Rys. 19. Wykresy zmian temperatur spalin na wylocie w czasie
manewru szybkie rozpędzanie z zawisu ze wznoszeniem w za-
leżności od powierzchni wlotu powietrza chłodnego: 1) Ap7 =
= 0, 15 m2; 2) Ap7 = 0,12 m2; 3) Ap7 = 0,09 m2; a) silnik prawy,
b) silnik lewy

Na rysunku 20 a i b pokazano wykresy zmian tempera-
tury gazów wylotowych ze schładzacza w czasie manewru
slalom w zależności od zmiany wielkości dyszy rozpędza-
jącej gazy spalinowe.

Rys. 20. Wykresy zmian temperatur spalin na wylocie w czasie
manewru slalom w zależności od zmiany wielkości dyszy roz-
pędzającej gazy spalinowe: 1) Ad7/Adod = 0,67; 2) Adod/Adod =
= 1,00; 3) Ad7/Adod = 1,33; a) silnik prawy, b) silnik lewy

Na rysunku 21 a i b pokazano wykresy zmian tem-
peratury gazów wylotowych ze schładzacza w czasie
manewru szybkie rozpędzanie z zawisu ze wznoszeniem w
zależności od zmiany wielkości dyszy rozpędzającej gazy
spalinowe.

Rys. 21. Wykresy zmian temperatur spalin na wylocie w czasie
manewru szybkie rozpędzanie z zawisu ze wznoszeniem w za-
leżności od zmiany wielkości dyszy rozpędzającej gazy spalinowe:
1) Ad7/Adod = 0,67; 2) Adod/Adod = 1,00; 3) Ad7/Adod = 1,33;
a) silnik prawy, b) silnik lewy

Na rysunku 22 a i b pokazano wykresy zmian temperatur
spalin na wylocie ze schładzacza w czasie manewru slalom
w zależności od temperatury otoczenia powietrza TH.

Rys. 22. Wykresy zmian temperatur spalin na wylocie w czasie
manewru slalom w zależności od temperatury otoczenia powietrza
TH : 1) TH = -15°C, 2) TH = 0°C, 3) TH = 20°C, 4) TH = 40°C;
a) silnik prawy, b) silnik lewy

Na rysunku 23 a i b pokazano wykresy zmian temperatur
spalin na wylocie ze schładzacza w czasie manewru szybkie
rozpędzanie z zawisu ze wznoszeniem w zależności od tem-
peratury otoczenia powietrza TH.

Rys. 23. Wykresy zmian temperatur spalin na wylocie w czasie
manewru szybkie rozpędzanie z zawisu ze wznoszeniem w za-
leżności od temperatury otoczenia powietrza TH : 1) TH = -15°C,
2) TH = 0°C, 3) TH = 20°C, 4) TH = 40°C; a) silnik prawy, b) sil-
nik lewy

Na rysunku 24 a i b pokazano wykresy zmian temperatur
spalin na wylocie ze schładzacza w czasie manewru slalom
w zależności od ciśnienia otoczenia powietrza pH.
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Rys. 24. Wykresy zmian temperatur spalin na wylocie w czasie
manewru slalom w zależności od ciśnienia otoczenia powietrza
pH: 1) pH = 61600 Pa, 2) pH = 70000 Pa, 3) pH = 79500 Pa,
4) pH = 89900 Pa, 5) pH = 101300 Pa, 6) pH = 107500 Pa; a) sil-
nik prawy, b – silnik lewy

Na rysunku 25 a i b pokazano wykresy zmian temperatur
spalin na wylocie ze schładzacza w czasie manewru szybkie
rozpędzanie z zawisu ze wznoszeniem w zależności od ciś-
nienia otoczenia powietrza p.

Rys. 25. Wykresy zmian temperatur spalin na wylocie w czasie
manewru szybkie rozpędzanie z zawisu ze wznoszeniem w za-
leżności od ciśnienia otoczenia powietrza pH: 1) pH = 61600 Pa,
2) pH = 70000 Pa, 3) pH = 79500 Pa, 4) pH =89900 Pa, 5) pH =
= 101300 Pa, 6) pH = 107500 Pa; a) silnik prawy, b) silnik lewy

Na rysunku 26 a i b przedstawiono zmiany ciśnień
cząstkowych spalin pCO2 i pH2O na wylocie ze schładzacza
w czasie manewru slalom.

Rys. 26. Wykresy zmian ciśnień cząstkowych pCO2 i pH2O na
wylocie ze schładzacza w czasie manewru slalom: 1) silnik prawy,
2) silnik lewy

Na rysunku 27 a i b przedstawiono zmiany ciśnień cząst-
kowych spalin pCO2 i pH2O na wylocie ze schładzacza
w czasie manewru szybkie rozpędzanie z zawisu ze wzno-
szeniem.

Rys. 27. Wykresy zmian ciśnień cząstkowych pCO2 i pH2O na
wylocie ze schładzacza w czasie manewru szybkie rozpędzanie
z zawisu ze wznoszeniem: 1) silnik prawy, 2) silnik lewy

DYSKUSJA

Z przedstawionych wykresów zmian temperatury w cza-
sie bez schładzacza i ze schładzaczem wynika, że realizacja
podstawowego celu działania schładzacza istotnie obniża te
temperatury spalin. Na przykład w manewrze typu slalom
(przy niskim wytężeniu działania silników) temperatury na
wylotach do otoczenia kształtują się następująco: przy dzia-
łaniu silników bez schładzaczy, przedział zmian temperatur
na wylocie z dyfuzorów jest następujący: silnik prawy –
(615 – 725 K), silnik lewy – (702 – 599 K), przy działaniu
silników ze schładzaczami, przedział zmian temperatur na
wylocie z dyfuzorów schładzaczy jest następujący: silnik
prawy – (348 – 427 K), silnik lewy – (343 – 416 K).

Oznacza to, że współczynnik temperaturowy kIR-T okre-
ślający zmniejszanie gęstości emisji własnej podczerwieni
kształtuje się w granicach 0,1-0,12.
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W manewrze szybkie rozpędzanie z zawisu ze wznosze-
niem (przy wysokim wytężeniu działania silników) tempera-
tury na wylotach do otoczenia kształtują się następująco:
przy działaniu silników bez schładzaczy, przedział zmian
temperatur na wylocie z dyfuzorów jest następujący: silnik
prawy – (662 – 741 K), silnik lewy – (751 – 662 K), przy
działaniu silników ze schładzaczami, przedział zmian tem-
peratur na wylocie z dyfuzorów schładzaczy jest nastę-
pujący: silnik prawy – (384 – 428 K), silnik lewy – (376 –
426 K) , co oznacza, że współczynnik kIR-T osiąga wartości
rzędu 0,11.

Zainstalowanie schładzaczy na kolektorach wylotowych
silników napędowych śmigłowca, zmienia istotnie skład
spalin (rys. 26 i 27), a co za tym idzie również ciśnienia
cząstkowe dwutlenku węgla i pary wodnej zawartych w spa-
linach co dla dwóch analizowanych manewrów przedsta-
wiono poniżej.

W manewrze slalom ciśnienie cząstkowe pCO2 i pH2O na
wylotach do otoczenia kształtują się następująco: przy
działaniu silników bez schładzaczy, przedział zmian ciśnień
cząstkowych na wylocie z dyfuzorów jest następujący: silnik
prawy – pCO2 (2,34÷2,66 kPa) – obliczenia, silnik prawy –
pH2O (9,76÷11,12 kPa) – obliczenia, silnik lewy – pCO2
(2,36÷2,67 kPa) – obliczenia, silnik lewy – pH2O (9,84÷11,11
kPa) – obliczenia, przy działaniu silników ze schładzaczami,
przedział zmian ciśnień cząstkowych na wylocie z dyfuzorów
jest następujący: silnik prawy – pCO2 (0,43÷0,77kPa), silnik
prawy – pH2O (8,47÷12,41kPa) – silnik lewy – pCO2
(0,41÷0,79 kPa), silnik lewy – pH2O (8,24÷12,1kPa).

W manewrze szybkie rozpędzanie z zawisu ze wznoszeni
ciśnienie cząstkowe pCO2 i pH2O na wylotach do otoczenia
kształtują się następująco:

przy działaniu silników bez schładzaczy, przedział zmian
ciśnień cząstkowych na wylocie z dyfuzorów jest nastę-
pujący: silnik prawy – pCO2 (2,40÷2,62 kPa) – obliczenia,
silnik prawy – pH2O (10,01÷10,92 kPa) – obliczenia, silnik
lewy – pCO2 (2,38÷2,63 kPa) – obliczenia, silnik lewy –
pH2O (9,93÷10,96 kPa) – obliczenia, przy działaniu silników
ze schładzaczami, przedział zmian ciśnień cząstkowych na
wylocie z dyfuzorów jest następujący: silnik prawy – pCO2
(0,66÷0,99 kPa), silnik prawy – pH2O (10,2÷12,83kPa),
silnik lewy – pCO2 (0,62÷1,0 kPa), silnik lewy – pH2O
(9,92÷12,7kPa).

PODSUMOWANIE

Eksperymentalny model działania silnika napędowego
śmigłowca na zakresach przejściowych, wykorzystany do
obliczeń symulacyjnych schładzacza sformułowany został
poprawnie, co sprawdzono doświadczalnie na działających
silnikach 10 W – dwóch śmigłowców PZL Sokół przy czym
jeden z nich miał całkowicie odsłonięte silniki do badań –
w fazach startu (silniki pracowały z mocami startowymi).
Pomiary temperatur spalin wypływających z dyfuzorów
wylotowych silników, wykonano przy użyciu kamery ter-
mowizyjnej typu Therma CAM S45 marki FLIR Systems
wraz z układem archiwizacji i przetwarzania danych
pomiarowych.

W efekcie w tym stanie, uzyskano porównywalne war-
tości temperatur z obliczeń symulacyjnych i badań doświad-
czalnych.
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ZAŁĄCZNIK

Tab. 5. Charakterystyczne cechy użytkowe śmigłowca PZL Sokół posiadającego silniki napędowe 10W

Tab. 6. Osiągi śmigłowca PZL W-3A Sokół w locie
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S. Fijałkowski, P. Wójcik

PERFORMANCE MODEL OF TURBINE ENGINE
EXHAUST COOLER IN EXTREME CONDITIONS

HELICOPTER FLIGHTS

Part 2. Performance simulation of exhaust cooler
in helicopter flight extreme conditions

Summary
This paper presents the results of computer simulation

activities of add-on ejection exhaust cooler, working with
10W engine of PZL W-3 Sokół helicopter. Simulation was
performed for the extreme helicopter flight conditions, using
the results of trials in selected NOE flight maneuvers.
Developed calculation program includes the calculation of
thermal and gasdynamic parameters of exhaust gases at the
collector outlet, and the calculations of the gases cooling
processes in the cooler. As a result of the simulation are
obtained temperatures and partial pressures of the exhaust
and air mixture outflowing to the environment . They are
useful in further investigation to assess the levels of infrared
emissions.

С. Фиялковски, П. Вуйцик

МОДЕЛЬ ДЕЙСТВИЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ ГАЗОТУРБИННОГО
ДВИГАТЕЛЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ПОЛЁТАХ

ВЕРТОЛЁТА
Часть 2. Компьютерное моделирование системы

охлаждения продуктов сгорания в экспе-
риментальных условиях полёта вертолёта

Резюме
В работе представлены результаты компютерной

симуляции действия ежекционной системы охлаждения
продуктов сгорания спряженного с двигателем 10W
вертолёта PZL W-3 Sokół. Симуляция была проведена
для экстремальных условий полёта вертолёта с исполь-
зованием результатов испытаний в выбранных манёврах
полёта NOE. Разработанная вычислительная программа
включает в себя вычисление термических и газодина-
мических параметров продуктов сгорания на выходе из
коллектора, а также вычисления процесса охлаждения
газов в системе охлаждения. В результате симуляции
можно получить значения температур и парциональхых
давлений смеси выхлопных газов и воздуха вы-
брасываемых атмосферу. Они очень пригодны при даль-
нейших работах для оценки уровня эмиссии инфракрас-
ного излучения.
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KONCEPCJA I ANALIZA DZIAŁANIA
PROJEKTU WIRNIKA NOŚNEGO
WSPÓŁOSIOWEGO WSPÓŁBIEŻNEGO
NA PRZYKŁADZIE ROZWIĄZANIA
DLA ŚMIGŁOWCA IS-2

mgr inż. Piotr FILIPIAK
PZL Świdnik S. A.

W artykule przedstawiono wstępną koncepcję wirnika
nośnego o liczbie łopat większej od pięciu. Rozwiązanie ta-
kie pozwoli na obniżenie poziomu emitowanego hałasu przez
wirnik nośny. Dodatkowo zwiększona liczba łopat wirnika
spowoduje mniejszy poziom drgań powstających na wirniku
i przenoszonych na kadłub śmigłowca.

1. WSTĘP

Współczesne kierunki projektowania wirników nośnych
śmigłowców skupiają się na wyciszeniu tych wirników, jest
to pochodną wyostrzania norm dopuszczalnego hałasu emi-
towanego przez śmigłowiec. Z jednej strony wynika to z chę-
ci zmniejszenia szkodliwości oddziaływania śmigłowca na
środowisko naturalne, z drugiej zaś z coraz częstszego wy-
korzystywania śmigłowca w obszarach mocno zurbanizo-
wanych.

Powyższe wymagania uzyskuje się poprzez:
• odpowiedni kształt końcówek łopat,
• odpowiedni dobór prędkości obrotowej wirnika nośnego,
• zwiększenie liczby łopat wirnika.

Projektowanie łopat z odpowiednimi końcówkami w po-
łączeniu z odpowiednim doborem prędkości obrotowej wir-
nika nośnego przynosi wymierne rezultaty w obniżeniu
emisji hałasu wirnika nośnego.

Zwiększanie liczby łopat wirnika nośnego napotyka na
poważne ograniczenia wynikające z konstrukcji piasty wir-
nika. Zachowane optymalnych wymiarów i masy piasty po-
woduje, że we współczesnych konstrukcjach wirników noś-
nych stosuje się maksymalnie 5 łopat.

Wirnik nośny współosiowy współbieżny to prototypowa
konstrukcja, której głównym celem jest uzyskanie cichego
wirnika, co za tym idzie cichego wiropłata. Jako podsta-
wowe źródła hałasu wytwarzanego przez wirnik nośny śmi-
głowca możemy uznać:
• hałas powstały w wyniku ruchu obrotowego wirnika,
• hałas szerokopasmowy,
• interakcja łopat i wirów (BVI),
• wysoka prędkość na końcu łopaty nacierającej.

Koncepcja cichego wirnika współosiowego współbież-
nego opierać się będzie na zmniejszeniu prędkości obroto-
wej wirnika , z równoczesnym zwiększeniem liczby łopat.
Niższa prędkość obrotowa wirnika będzie powodować
mniejszy hałas, szczególnie dokuczliwy podczas prac w za-
wisie śmigłowca i podczas operowania śmigłowca nad tere-
nami zamieszkanymi. Obniżona prędkość obrotowa spowo-
duje również spadek prędkości liniowej końcówki łopaty
nacierającej dla lotu z dużą prędkością a tym samym zmniej-
szenie efektów ściśliwości.

Dodatkową zaletą takiego wirnika przy odpowiednim do-
borze następujących parametrów takich, jak:
• kąt rozchylenia wirników,
• rozstaw poosiowy pomiędzy wirnikiem górnym a dolnym,
• różne kąty nastawienia łopat dla wirnika górnego i dol-

nego,
• różne promienie łopat wirnika górnego i dolnego,
będzie zjawisko schodzenia wirów z łopat wirników gór-
nego i dolnego w taki sposób, że interferencja tych wirów
będzie umożliwiała zmianę kierunku schodzenia tych wi-
rów, co w ostateczności będzie powodować że łopaty następ-
nej pary łopat nie będą poruszały się w wirach pary po-
przedniej. Zmniejszy to znacząco drgania powstające na
wirniku nośnym i w konsekwencji zmniejszeniu ulegnie po-
ziom drgań kadłuba śmigłowca.

Idea projektu nawiązuje do konstrukcji wirników ste-
rujących śmigłowców Mi-28 i AH-64 Apache, gdzie w ich
skład wchodzą dwa dwułopatowe wirniki obracające się
w tych samych kierunkach.
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Koncepcja tego projektu opiera się na zaprojektowaniu
wirnika sześciołopatowego, poprzez złożenie ze sobą dwóch
wirników trzyłopatowych, gdzie jeden umieszczony byłby
nad drugim. Oba wirniki obracałby się w tym samym kie-
runku co pozwalałoby na zastosowanie wspólnego układu
sterowania. Ewentualnym zmianom trzeba będzie poddać
element wirujący tarczy sterującej, a zespól popychaczy do-
stosować do nowej konstrukcji. Drugą zaletą takiego roz-
wiązania byłaby „klasyczna” przekładnia główna, której to
wielkość wpływa na kształt i wielkość przestrzeni ładun-
kowej śmigłowca.

Podstawowym założeniem jest wykorzystanie jak naj-
większej liczby części wirnika IS-2.

Podstawowa cecha wpływającą na „kształt” i gabaryty
wirnika jest rozstaw poosiowy wirnika górnego od dolnego
i kąt rozchylenia tych wirników. Zbyt duży rozstaw po-
osiowy powodowałby wzrost wysokości całego śmigłowca,
co mogłoby wpływać negatywnie na całą konstrukcję stwa-
rzając problemy z hangarowaniem i czynnościami obsługo-
wymi wirnika. Rozstaw pomiędzy wirnikami wpływa
również na konstrukcje wału głównego i jego zabudowę
w przekładni głównej a więc i na samą przekładnię główna
śmigłowca. Wielkością wymiarującą rozstaw wirników i kąt
ich rozchylenia będzie taki dobór tych wielkości aby wiry
schodzące z łopaty wyprzedzającej w danej parze łopat nie
trafiały na łopatę „następującą” danej pary łopat.

Zmiany prędkości obrotowej wirnika nośnego będą
polegały na jej zmniejszaniu w celu obniżenia emitowane-
go przez wirnik hałasu przy jednoczesnym zachowaniu
odpowiednich osiągów. Prędkość obwodowa końcówki
łopaty wirnika nośnego śmigłowca IS-2 wynosi 195 [m/s],
wstępne założenia projektu wirnika współosiowego współ-
bieżnego przewidują obniżenie tej prędkości do wartości
150-160 [m/s].

2. INFORMACJE Z LITERATURY

Pierwszy tego typu wirnik pojawił się w śmigłowcu
AH-64 Apache w końcówce lat siedemdziesiątych. Kilka lat
później fabryka śmigłowców Mil zastosowała tego typu wir-
nik na swoim śmigłowcu Mi-28.

Możemy wyróżnić dwie konfiguracje wirników współo-
siowych współbieżnych. Pierwszą z nich jest konfiguracja
typu „L”, charakteryzuje się ona tym, że dolna łopata danej
pary łopat jest łopatą prowadzącą w stosunku do drugiej
górnej łopaty(rys. 1).

Rys. 1. Konfiguracja „L” wirnika współosiowego współbieżnego
[2]

Rys. 2. Konfiguracja „U” wirnika współosiowego współbieżnego
[2]

Drugą konfiguracja jest konfiguracją „U” gdzie dolna
łopata danej pary łopat jest łopatą tylną (wyprzedzoną) przez
drugą górną łopatę (rys. 2).

Fabryka Mil opublikowała wyniki badań wirnika współo-
siowego współbieżnego dokonanych podczas projektowania
śmigła ogonowego do MI-28 [2]. Przeprowadzono je dla
dwóch możliwych konfiguracji wirnika „L” i „U”. Badanie
to nie obejmowało zmian rozstawu poosiowego wirników.
Badania przeprowadzono na maksymalnym kącie nastawie-
nia profilu.

Rys. 3. Ciąg wirnika T w funkcji kąta rozchylenia wirników Ψ [2]

Rys. 4. Ciąg wirnika T w funkcji rozstawu poosiowego h [2]

Wynik badań pokazuje, że lepszym ustawieniem wirnika
jest konfiguracja „L” z dolną łopata jako łopatą prowadząca.
Optymalny kąt rozchylenia wirników Ψ waha się w zakresie
35÷55°, w tym zakresie różnica siły ciągu wirnika pomiędzy
konfiguracją „L” a „U” jest znacząca (w porównaniu z war-
tością ciągu dla kąta 90° wynosi około 10%) (rys. 3).

Kolejnym etapem badań było zbadanie wpływu rozstawu
poosiowego przy założonym kącie rozchylenia wirników na
ciąg wirnika (rys. 4). Analiza wyników wykazała wpływ
rozstawu poosiowego na ciąg wirnika.
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3. WIRNIK WSPÓŁOSIOWY WSPÓŁBIEŻNY
NA PRZYKŁADZIE ROZWIĄZANIA
DLA ŚMIGŁOWCA IS-2

Projekt śmigłowca IS-2 powstał w Instytucie Lotnictwa
w Warszawie, jako projekt lekkiego śmigłowca dwuoso-
bowego. Maksymalna masa startowa śmigłowca 910kg.
Śmigłowiec napędzany jest przez silnik tłokowy Lycoming
0-630. Wirnik nośny trójłopatowy z łopatami kompozyto-
wymi, śmigło ogonowe czterołopatowe obudowane. Kon-
strukcję nośną kadłuba stanowi kratownica z rur stalowych.
Podwozie śmigłowca stanowi konstrukcja płozowa naj-
częściej wykorzystywana w tego typu śmigłowcach.

Chęć zbudowania wirnika sześciołopatowego z łopatami
umieszczonymi w jednej płaszczyźnie, przy zastosowaniu
technologii i materiałów ogólnie dostępnych, powodowała
by konieczność zwiększenia rozstawu przegubów pozio-
mego i pionowego w celu bezkolizyjnego rozmieszczenia
ramion wirnika. Całość pociąga za sobą wzrost masy całego
wirnika.

Piasta wirnika współosiowego współbieżnego
Piasta wirnika współosiowego współbieżnego składa się

z dwóch piast, piasty wirnika górnego i piasty wirnika dol-
nego, pomiędzy którymi znajduje się tuleja dystansowa.
Zgodnie z założeniami projektu, piasty wirnika są konstruk-
cjami zmodyfikowanymi uwzględniającymi sposób ich mon-
tażu na śmigłowcu.

Rys. 5. Piasta wirnika współosiowego współbieżnego. Kąt roz-
chylenia wirników 56°

Jednym z podstawowych obciążeń tarczy sterującej są
obciążenia masowe. Siły odśrodkowe wywołane wirującymi
masami powodują obciążenia rozciągające.

Analiza porównawcza sił odśrodkowych działających na
przeguby poziomy i pionowy łopat wirnika nośnego śmi-
głowca IS-2 z klasycznym trzyłopatowym wirnikiem i dla
śmigłowca IS-2 z wirnikiem współosiowym współbieżnym.
Poniższe porównanie wyników zawiera wyniki dla trzech
manewrów:
• zawisu,
• lotu z prędkością przelotowa v = 180 [km/h],
• oraz manewru wyrwania.

Tab. 1. Siła odśrodkowa działająca na przeguby poziomy
i pionowy wirnika współosiowego współbieżnego w zawisie
ω = 40[rad/s]

Tab. 2. Siła odśrodkowa działająca na przeguby poziomy
i pionowy wirnika trzyłopatowego śmigłowca IS-2 w zawisie
ω = 50,667[rad/s]

Tab. 3. Siła odśrodkowa działająca na przeguby poziomy i pio-
nowy wirnika współosiowego współbieżnego podczas lotu z pręd-
kością przelotową ω = 40[rad/s]

Przegub poziomy

Siła odśrodkowa [kN]

Średnia 42,64

Max. 42,72

Min. 42,48

Przegub pionowy

Siła odśrodkowa [kN]

Średnia 42,27

Max. 42,35

Min. 42,11

Przegub poziomy

Siła odśrodkowa [kN]

Średnia 66,74

Max. 68,73

Min. 68,53

Przegub pionowy

Siła odśrodkowa [kN]

Średnia 66,15

Max. 68,13

Min. 67,93

Przegub poziomy

Siła odśrodkowa [kN]

Średnia 41,56

Max. 42,79

Min. 42,68

Przegub pionowy

Siła odśrodkowa [kN]

Średnia 41,2

Max. 42,42

Min. 42,31
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Tab. 4. Siła odśrodkowa działająca na przeguby poziomy i pio-
nowy wirnika trzyłopatowego śmigłowca IS-2 podczas lotu z pręd-
kością przelotową ω = 50,667[rad/s]

Tab. 5. Siła odśrodkowa działająca na przeguby poziomy i pio-
nowy wirnika współosiowego współbieżnego podczas manewru
wyrwania ω = 47,37[rad/s] przy kącie skoku ogólnego zmniej-
szonym do 16,8°

Tab. 6. Siła odśrodkowa działająca na przeguby poziomy i pio-
nowy wirnika trzyłopatowego śmigłowca IS-2 podczas manewru
wyrwania ω = 60,8[rad/s]

Największe obciążenia piasty i zespołów wirnika wyni-
kające z oddziaływania na nie siły odśrodkowej występują
podczas manewru wyrwania. Wynika to ze zwiększonej
prędkości obrotowej wirnika podczas tego manewru.

Przegub poziomy

Siła odśrodkowa [kN]

Średnia 101,02

Max. 101,93

Min. 99,56

Przegub pionowy

Siła odśrodkowa [kN]

Średnia 100,16

Max. 101,06

Min. 98,70

Przegub poziomy

Siła odśrodkowa [kN]

Średnia 58,18

Max. 60,67

Min. 59,04

Przegub pionowy

Siła odśrodkowa [kN]

Średnia 57,67

Max. 60,15

Min. 58,52

Przegub poziomy

Siła odśrodkowa [kN]

Średnia 68,40

Max. 68,58

Min. 68,26

Przegub pionowy

Siła odśrodkowa [kN]

Średnia 67,80

Max. 67,98

Min. 67,66

Analizując wyniki można stwierdzić, że zwolnienie pręd-
kości obrotowej pozwoliło na zmniejszenia obciążeń piasty
wirnika nośnego i łączników piasty z przegubem osiowym
o około 40% w odpowiadających sobie manewrach. Zmiana
cykli obciążeń tych elementów wynikająca ze spadku wiel-
kości siły odśrodkowych, powoduje zwiększenie wytrzy-
małości zmęczeniowej elementów wirnika. Ma też znaczący
wpływ na ich żywotność wirnika.

Zmniejszenie obciążeń wynikające z działania sił odśrod-
kowych w przypadku projektowania wirnika sześcioło-
patowego (jednopłaszczyznowego czy też dwupłaszczyzno-
wego współosiowego współbieżnego) od podstaw daje nam
możliwość zmniejszenia masy piasty oraz innych elemen-
tów wirnika odpowiedzialnych za przenoszenie obciążeń od
sił odśrodkowych.

Łopaty wirnika
Jednym z podstawowych założeń koncepcji wirnika

współosiowego współbieżnego na przykładzie rozwiązania
dla śmigłowca IS-2 jest wykorzystanie jak najwięcej liczby
istniejących części i zespołów wirnika śmigłowca IS-2.
Tyczy się to również łopat wirnika nośnego.

Zmniejszając prędkości końca łopaty zmieni się eksplo-
atacyjny zakres prędkości obrotowych wirnika. O ile nie
zmienią się parametry łopaty wirnika takie jak sztywność
łopaty, rozkład mas na jej długości, zmiana eksploatacyj-
nego zakresu prędkości obrotowych spowoduje konieczność
sprawdzenia czy w nowym zakresie częstości drgań włas-
nych nie są równe z częstościami wymuszeń.

W celu sprawdzenia czy łopaty wirnika współosiowego
współbieżnego nie pracują w stanie rezonansu wyliczono
dla nowych prędkości obrotowych wirnika częstości drgań
własnych łopaty. Obliczenia wykonano dla prędkości obro-
towej nominalnej co pozwoli na analizę czy wystąpienia
zjawiska rezonansu w eksploatacyjnym zakresie prędkości
obrotowych wirnika oraz dla prędkości obrotowych odpo-
wiadający prędkościom biegu jałowego wirnika 0,5 Nnom
do 0,6 Nnom. Bliskość częstości drgań własnych z częstoś-
ciami wymuszeń oznaczać będzie pracę łopaty w rezonansie
i będzie wymuszać konieczność rozstrojenia wartości
częstości drgań własnych.

Tarcza sterująca wirnika współosiowego współbieżnego.
W śmigłowcu IS-2 zastosowano tarczę sterującą typu pier-

ścieniowego, trzyramienną z kątem wyprzedzenia sterowa-
nia ∆ψS = 35°.

Podstawowym parametrem wpływającym na zakres mo-
dyfikacji tarczy jest zwiększenie liczby łopat do sześciu. Kąt
wyprzedzenia sterowania dla wirnika współosiowego
współbieżnego pozostaje bez zmian w stosunku do IS-2.

Konstrukcja tarczy sterującej wirnika współosiowego
współbieżnego jest ściśle powiązana z wybraną koncepcją
zespołu popychaczy. Zaproponowano zespół popychaczy
z odrębnym ramieniem tarczy sterującej dla każdej łopaty.

Zastosowanie zespołu popychaczy z odrębnym ramie-
niem tarczy sterującej dla każdej łopaty powoduje koniecz-
ność wprowadzenia zmian konstrukcyjnych pierścienia
wirującego tarczy sterującej.
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Rys. 6. Tarcza sterująca z odrębnym ramieniem tarczy dla każdej
łopaty. Zespół popychaczy wirnika

Zmiany konstrukcyjne pierścienia wirującego tarczy ste-
rującej polegają na zaprojektowaniu trzech dodatkowych
ramion. Można to wykonać poprzez skonstruowanie no-
wego pierścienia wirującego tarczy sześcio ramiennego lub
(jak zaprezentowano na rysunku) przez przebudowę istnie-
jącego. Przebudowa polegałaby na pominięciu w procesie
wytwarzania pewnych elementów pierścienia wirująceg
i dostawieniu pierścienia na którym można by było zamon-
tować dolne końcówki popychaczy. Element ten musiał by
się odznaczać wysoką sztywnością i mała masą.

Zespół popychaczy wirnika
Konfiguracja „L” wirnika wymusza przebudowę zespołu

popychaczy ze względu na możliwość kolizji popychacza
wirnika górnego z tłumikiem odchyleń łopaty, przy gra-
nicznych dopuszczalnych kątach rozchylenia wirników.
W śmigle ogonowym Mi-28 ten problem nie wystąpił
z powodu zastosowania tarczy sterującej typu „pająk” oraz
braku tłumika odchyleń łopaty. Zwiększanie zakresu kąto-
wego rozchylenia wirników zmusza do zastosowania popy-
chacza w kształcie litery „C”. W celu uniknięcia tego
problemu można poddać modyfikacjom położenie oraz
sposób połączenia z łącznikiem i korpusem przegubu osio-
wego tłumika odchyleń łopaty.

Dla dolnego wirnika można zaadaptować rury popy-
chaczy śmigłowca IS-2. Geometria wirnika górnego wyma-
ga zastosowania nowej rury (laski popychacza). Końcówki
popychaczy również będą musiały ulec przekonstruowaniu.
Wynika to z faktu, że w wyniku oddziaływania siły odśrod-
kowej na rurę popychacza, popychacz będzie chciał się
obracać względem swojej osi. Obrót taki mógłby powo-
dować kolizję rury popychacza z innymi elementami wirni-
ka i aby uniemożliwić obrót końcówki trzeba wyposażyć
w ustalacze.

Obniżenie prędkości obrotowej wirnika nośnego spo-
wodowało zmiany obciążeń w układzie sterowania wirni-
kiem, wynikające ze zmiany wielkości sił aerodynamicz-
nych i masowych powstających na wirniku. Zmiany te doty-
czą wszystkich stanów lotu śmigłowca.

Jako porównanie wielkości odpowiadających sobie ob-
ciążeń układu sterującego śmigłowca IS-2 trzyłopatowego
i śmigłowca IS-2 z wirnikiem współosiowym współbieżnym
wybrano obciążenia powstałe podczas trzech manewrów:
• zawisu,
• lotu z prędkością przelotowa v = 180[km/h],
• oraz manewru wyrwania.
Wielkości obciążeń porównywane to:
• moment sterowania łopaty (moment skręcający łopatę),
• moment sterowania podłużnego,
• moment sterowania poprzecznego,
• siła sterowania skokiem ogólnym.

Siłą działającą bezpośrednio na popychacz jest siła odpo-
wiadająca ilorazowi momentu sterowania łopaty i odległości
osi popychacza i osi przegubu osiowego.

Tab. 7. Obciążenia w układzie sterowania śmigłowca IS-2 z wir-
nikiem współosiowym współbieżnym

Tab. 8. Obciążenia w układzie sterowania śmigłowca IS-2 z wir-
nikiem klasycznym (trzyłopatowym)

Największe obciążenia w układzie sterowania występu-
ją podczas wykonywania manewru wyrwania. Dlatego też siły
obciążające popychacz podczas tego manewru będą siłami
wymiarującymi. Zmniejszenie prędkości obrotowej dla wirni-
ka współosiowego współbieżnego spowodowało spadek obcią-
żeń w układzie sterowania w porównaniu do 3-łopatowego
wirnika śmigłowca IS-2 dla zawisu i wyrwania o ok. 30%.

Zawis Przelot Wyrwanie

Moment stero-
wania łopatą

Mx

[Nm]
Srednia
MAX.
MIN.

-21,54
-16,22
-27,14

-28,11
-6,72
-46,63

-59,25
-40,90
-84,41

Odległość osi
popychacza od
osi przegubu
przekręceń

lp-po

[m] 0,105

Siła
w popychaczu

Fp

[N] max. -258,48 -444,1 -803,9

Zawis Przelot Wyrwanie

Moment stero-
wania łopatą

Mx

[Nm]
Srednia
MAX.
MIN.

-15,53
-9,50
-21,66

-21,17
-16,96
-27,03

-39,01
-18,33
-64,11

Odległość osi
popychacza od
osi przegubu
przekręceń

lp-po

[m] 0,105

Siła
w popychaczu

Fp

[N] max. -206,29 -257,43 -610,57
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Odpowiedni dobór parametrów materiału, z którego
będzie wykonany popychacz wirnika górnego (w kształcie
„C”) w połączeniu z odpowiednim doborem pozwoli
usztywnić układ sterowania łopatami wirnika górnego. Na
wymiary przekroju poprzecznego profilu z jakiego został
wykonany popychacz wpływ ma rozstaw poosiowy wirnika.
Ogranicza on maksymalną wysokość profilu, wynika to
konieczności uniknięcia kolizji zespołu mocowania popy-
chacza (końcówki górnej popychacza, nakrętek ustalających
popychacz) jak i samego popychacza z elementami przegu-
bu osiowego odpowiedniej łopaty wirnika dolnego.

Rys. 7. Popychacz wirnika górnego w kształcie litery „C” wyko-
nany ze stali. Profil dwuteowy wykorzystany na pręt popychacza

Negatywną cechą popychacza wykonanego ze stali
o przekroju dwuteowym laski popychacza jest jego zwięk-
szona masa w porównaniu z popychaczem wykonanym
z rury duralowej.

Zastosowanie popychacza wirnika górnego wymusza
również przekonstruowanie sposobu mocowania popycha-
cza do układu sterowania. Konieczność wyeliminowania
możliwości obrotu popychacza wokół teoretycznej osi popy-
chacza wymusza zmianę budowy końcówki górnej i dolnej
popychacza. Jedną z dostępnych możliwości jest połączenie
końcówek górnej i dolnej popychacza z popychaczem wirni-
ka górnego za pomocą wpustów.

Zespół przekazania mocy
Wymóg zastosowania przekładni głównej śmigłowca IS-2

powoduje konieczność obniżenia tej prędkości na sprzęgle
przekazującym napęd z silnika na wał napędzający prze-
kładnię główną wirnika nośnego i przekładnię śmigła ogo-
nowego. Sprzęgło to podczas rozruchu silnika ma rozłączyć
odbiorniki od źródła do momentu uzyskania przez silnik
odpowiednich parametrów, podobnie podczas wyłączenia
silnika.

Sprzęgło to połączone jest z przekładnią pasową prze-
kazującą napęd z silnika na wał napędzający przekładnię
główną wirnika nośnego i przekładnię śmigła ogonowego.
Sterowanie transmisją mocy odbywa się poprzez sterowanie
napięciem pasków klinowych.

Wymusza to zmianę geometrii (przełożenia) przekładni
pasowej.

Rys. 8. Schemat układu napędowego śmigłowca z silnikiem o osi
poziomej i z przekładnią pasową połączoną ze sprzęgłem [5]

Rys. 9. Śmigło ogonowe śmigłowca IS-2 z dodatkową parą łopat

Śmigło ogonowe
Obniżenie prędkości obrotowej wirnika nośnego spowo-

dowałoby konieczność zabudowy śmigła ogonowego o więk-
szym ciągu i równocześnie spowodowało obniżenie hałasu
śmigła ogonowego.

Jedną koncepcją zmian konstrukcyjnych byłaby przebu-
dowa śmigła ogonowego IS-2 z czterołopatowego na sze-
ściołopatowe. Mogłoby to polegać na dołożeniu jednej pary
łopat. Proces ten z uwagi na budowę całej konstrukcji śmigła
nie wymagałby znacznych modyfikacji konstrukcji. Prze-
konstruowaniu należałoby poddać między innymi piastę
śmigła.

Dołożenie jednej pary łopat najlepiej przy nierówno-
miernym ich rozkładzie azymutalnym spowodowałoby roz-
strojenie zmian ciśnienia akustycznego w funkcji czasu,
w kierunku „szumu”. Kolejne łopaty obracającego się śmi-
gła nie trafiałyby z tą samą częstością na wiry spływające
z łopat wyprzedzających.
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4. ANALIZA WŁASNOŚCI ŚMIGŁOWCA
IS-2 Z WIRNIKIEM WSPÓŁOSIOWYM
WSPÓŁBIEŻNYM

Analiza obejmuje porównanie osiągów, emisji hałasu
wirników, analiza interferencji śladów wirowych scho-
dzących z łopat wirnika współosiowego współbieżnego oraz
porównanie poziomu drgań wytwarzanych na wirniku
nośnym. Dodatkowo porównane zostaną właściwości mane-
wrowe śmigłowca IS-2 z wirnikiem trzyłopatowym i wirni-
kiem współosiowym współbieżnym.

Analiza porównawcza osiągów
Porównanie charakterystyk osiągów obejmuje porówna-

nie charakterystyk osiągowych śmigłowca IS-2 z dwoma
różnymi wirnikami.

Rys. 10. Charakterystyki osiągów
+ Wo [m/s], ● Wmax [m/s], ○ Vmin [km/h], � Vwmax [km/h],
▼ Vmax [km/h], ▲ VMakr [km/h], ××  Husl(V)

Obniżenie prędkości obrotowej spowodowało dla wirnika
współosiowego współbieżnego znaczące odsunięcie pręd -
kości początku pojawiania się zjawisk ściśliwości na łopacie
nacierającej. Odsunięcie to pozwala przewidywać uniknię -
cie pojawiania się zjawisk ściśliwości na łopacie nacie-
rającej.

Krzywa obrazująca górną granicę oderwania również
zmieniła swoje położenie w stosunku do odpowiadającej jej
krzywej dla wirnika IS-2 trzyłopatowego. Nie udało się
uniknąć pojawiania się lub zminimalizowania zjawiska
oderwania dla wirnika współosiowego współbieżnego, ale
udało się odsunąć górna granicę oderwania od zakresu lotów
z duża prędkością postępową na dużej wysokości.

Analiza porównawcza emisji hałasu przez wirniki
Obniżając prędkość obrotową wirnika nośnego współo-

siowego współbieżnego wraz z podwojeniem liczby łopat
wirnika oraz doborem odpowiedniego kąta rozchylenia
wirników i rozstawu poosiowego pozwoli na zmniejszenie
powstałego w wyniku wpływu cyklicznych siłowych oddzia -
ływań łopat na powietrze, a zatem i hałasu powstałego w wy-
niku ruchu obrotowego wirnika.

Zwiększenie liczby łopat dla wirnika współosiowego
współbieżnego pozwoli również na zmniejszenia hałasu
powstającego w wyniku tworzenia się wiru końcowego
poprzez zmniejszenia cyrkulacji wiru końcowego. Za jego
powstawanie odpowiedzialne jest zjawisko zakrzywiania się
strug powietrza, które przepływają wokół końcówki łopaty
z dolnej na górną powierzchnię [1].

Nierównomierne rozmieszczenie łopat wirnika wpływa
również znacząco na częstotliwość emitowanego hałasu.
Różny rozstaw kątowy łopat powoduje rozstrojenie tej
częstotliwości.

Obniżenie prędkości liniowej końcówki łopaty spowo -
dowało spadek hałasu emitowanego przez wirnik nośny.
Poziom ciśnienia akustycznego SPL (Sound Pressure Level)
obliczony na podstawie wzoru Dawidsona i Hargesta
wyniósł dla śmigłowca IS-2 77,65dB, natomiast dla
śmigłowca IS-2 z wirnikiem współosiowym współbieżnym
69,35 dB.

Analiza interferencji śladów wirowych schodzących z łopat
Odpowiedni dobór parametrów dla wirnika współosio -

wego współbieżnego takich jak kąt rozchylenia wirników
i rozstaw poosiowy wirników pozwoli wpłynąć na trajek -
torię schodzenia wirów z łopat.

W koncepcyjnym rozwiązaniu przyjęto kąt rozchylenia
wirników 56°, rozstaw poosiowy pomiędzy wirnikami
140 mm oraz różne długości łopat. Łopaty wirnika dolnego
są krótsze o 0,1 m w stosunku do łopat wirnika górnego.

Liczba łopat wirnika wpływa znacząco na poziom drgań
przenoszonych na kadłub. Wynika to z faktu oddziaływania
zmiennych obciążeń na większą liczbę łopat, które są roz-
stawione o mniejszy kąt względem siebie. Dodatkowo dla
wirnika z większą liczbą łopat zakładany ciąg wirnika bę -
dzie osiągany dla mniejszych kątach nastawienia łopat.
Podczas lotów z dużą prędkością zmniejszono możliwość
wystąpienia efektów falowych na łopacie nacierającej lub
niebezpieczeństwo pojawienia się oderwania na łopacie
powracającej oddala się.
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Rys. 11. 1-1 łopata; 2-2 łopata; 3-3 łopata; 4-4 łopata; 5-5 łopata;
6-6 łopata

Parametry geometryczne, odkształconego przez własne
pole prędkości indukowanej, śladu wirowego wirnika współ  -
osiowego współbieżnego w płaszczyźnie równoległej do osi
podłużnej śmigłowca w idealnym zawisie pokazano na ry -
sunku 13. Widoczne zwężenie śladu pod wirnikiem.

Rys. 12. 1 – łopata pierwsza; 2 – łopata druga; 3 – łopata trzecia;
4 – łopata czwarta

Położenie względem płaszczyzny obrotów śladu wiro -
wego czterech kolejnych łopat wirnika sześciołopatowego
dwupłaszczyznowego współosiowego współbieżnego w kon-
figuracji „L” przedstawiono na rysunku 14.

Analiza poziomu drgań generowanych na wirniku
Na poziom drgań generowanych na wirniku i przeno-

szonych na kadłub śmigłowca znaczący wpływ ma liczba
łopat wirnika. Drgania na wirniku nośnym powstają w wy -
niku zmiennych sił aerodynamicznych działających na
wirnik, opływu łopat wirnika przez niejednorodny strumień
powietrza, interferencji śladów wirowych schodzących
z łopat. Wirnik dwupłaszczyznowy współosiowy współ -
bieżny z uwagi na swoją budowę generuje mniejsze drgania
wynikające z interferencji śladów wirowych schodzących
z łopat.

Wyznaczono następujące obciążenia wału w funkcji azy -
mutu łopaty:

• Tz – siła wzdłuż osi walu (+) do góry,
• H – siła podłużna prostopadła do osi walu (+) do

przodu,
• S – siła boczna prostopadła do osi walu (+) w kie -

runku azymutu 90 – łopata nacierająca,
• Mx – moment przechylający wal (+) w kierunku

azymutu 270 – łopata powracająca,
• My – moment pochylający wal (+) nurkowanie,
• Mz – moment skręcający wal wirnika nośnego.

Wyniki obliczeń przedstawiono na poniższych wykre -
sach. Dla porównania umieszczono wyniki obliczeń ob -
ciążeń wału głównego śmigłowca IS-2 (trzyłopatowego),
śmigłowca IS-2 z wirnikiem sześciołopatowym (jednopłasz-
czyznowym o równomiernym rozkładzie kątowym łopat),
oraz śmigłowca IS-2 z wirnikiem dwupłaszczyznowym
współosiowym współbieżnym.

Na różnice wartości obciążeń średnich oraz amplitudy
ob ciążeń wału miały wpływ następujące parametry:
• odległość płaszczyzny konstrukcyjnej wirnika od środka

ciężkości śmigłowca,
• prędkość obrotowa wirnika, 
• liczba łopat.

1 – Wirnik współosiowy współbieżny z przesunięciem fazowym
2 – Wirnik śmigłowca IS-2
3 – Wirnik sześciołopatowy jednopłaszczyznowy

Rys. 13. Siła wzdłuż osi walu Tz ((+) do góry w funkcji azymutu
łopaty

Rys. 14. Siła podłużna prostopadła do osi walu H ((+) do przodu),
w funkcji azymutu łopaty
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1 – Wirnik współosiowy współbieżny z przesunięciem fazowym
2 – Wirnik śmigłowca IS-2
3 – Wirnik sześciołopatowy jednopłaszczyznowy

Rys. 15. Siła boczna prostopadła do osi walu S ((+) w kierunku
azymutu 90 – łopata nacierająca), w funkcji azymutu łopaty

Rys. 16. Moment przechylający wal Mx (+) w kierunku azymutu
270 – łopata powracająca, w funkcji azymutu łopaty

Rys. 17. Moment pochylający wal My ((+) nurkowanie), w funkcji
azymutu łopaty

Rys. 18. Moment skręcający wal wirnika nośnego w funkcji
azymutu łopaty

Analizując powyższe wykresy można stwierdzić, znacz -
ny spadek amplitudy obciążeń dla wirników sześciołopato -
wych (jednopłaszczyznowego i dwupłaszczyznowego współ-
osiowego współbieżnego). Wynika to z faktu mniejszego
rozmieszczenia kątowego łopat w wirnikach sześciołopato -
wych przedstawianych w analizie. Przesuniecie fazowe
w wirniku współosiowym współbieżnym pomiędzy wirni -
kiem górnym a dolnym w zakresie 35÷55° prócz przesu -
nięcia fazowego obciążeń wału nie wpływa znacząco na
wartość średnią i amplitudę obciążeń wału.

Na zmianę wartości średnich obciążeń wału dla wirnika
współosiowego współbieżnego w porównaniu do wirnika
trzyłopatowego śmigłowca IS-2 wpływ miały zmniejszenie
prędkości obrotowej wirnika, rozstaw poosiowy pomiędzy
wirnikiem górnym a dolnym wirnika współosiowego współ -
bieżnego.

Analiza właściwości manewrowych śmigłowca IS-2
z wir nikiem współosiowym współbieżnym

Zmniejszenie prędkości obrotowej wirnika współosio -
wego współbieżnego w odniesieniu do wirnika IS-2 w po -
łączeniu ze zwiększeniem liczby łopat jak i maksymalnych
kątów nastawienia w pewnych manewrach oraz zwiększona
masa wirnika, a zatem i całego śmigłowca pozwala sądzić,
że zmianie ulegną własności manewrowe śmigłowca.

Wirnika dwupłaszczyznowy współosiowy współbieżny
wykonany na bazie zespołów istniejącego klasycznego wir -
nika cechuje się zwiększonym zapasem do maksymalnej
prędkości obrotowej wirnika ograniczonej wytrzymałością
łopat. Pozwala to na wykonywanie manewrów energiczniej.

Analiza masowa wirnika współosiowego współbieżnego
Jedną z wad wirnika dwupłaszczyznowego współosio -

wego współbieżnego jest zwiększona masa takiego wirnika
w porównaniu do tradycyjnych wirników. Na wzrost masy
główny wpływ ma kompletny górny wirnik, tuleja dystan -
sowa oraz zespół sterowania wirnika górnego.

Przybliżona masa wirnika śmigłowca IS-2 trzyłopa -
towego wynosi 85,527kg natomiast masa wirnika współo-
siowego współbieżnego, którego konstrukcja opiera się na
istniejącej konstrukcji wirnika IS-2 wynosi 157,995kg.

O ile wzrost masy wirnika jest jego wadą, która pociąga
za sobą spadek wielkości masy, którą można by dodatkowo
przetransportować w postaci ładunku, bagażu to wzrost
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masowego momentu bezwładności wirnika pozwala na zmi-
nimalizowanie strefy HV poprzez zwiększenie energii kine-
tycznej inercyjnego układu wirnika nośnego.

Czas spadku prędkości obrotowej od wartości nominalnej
do wartości krytycznej oderwania wynosi:

IS-2 trzyłopatowy

IS-2 z wirnikiem współosiowym
współbieżnym

Zwiększony masowy moment bezwładności wirnika
współosiowego współbieżnego wydłużył czas spadku pręd -
kości obrotowej od wartości nominalnej do wartości kry-
tycznej oderwania o prawie połowę. Daje to dłuższą chwilę
na podjecie decyzji przez pilota po awarii napędu i wyko -
nanie odpowiednich procedur przejścia do lotu autorota-
cyjnego.

Masowy momenty bezwładności względem osi obrotu wir -
nika dla wirnika śmigłowca wyniósł IS-2 J = 159,385 kgm2,
natomiast dla IS-2 z wirnikiem współosiowym współ bież -
nym J = 318,06 kgm2. Wzrost masowego momen tu bez-
władności dla śmigłowca IS-2 z wirnikiem współ osiowym
współbieżnym o ponad 158 kgm2 dał możliwość znacznego
zwiększenia energii kinetycznej inercyjnego układu wirnika
nośnego, co w znacznym stopniu wpływa na zmniejszenie
obszaru strefy HV dla śmigłowca IS-2.
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Rys. 19. Widok ogólny śmigłowca IS-2 z wirnikiem współosiowym
współbieżnym

5. WNIOSKI

Konstrukcja wirnika dwupłaszczyznowego współosio -
wego współbieżnego pozwala na budowę wirników sześcio-
łopatowych (złożonych z dwóch wirników trzyłopatowych),
oraz ośmiołopatowych (złożonych z dwóch wirników czte-
rołopatowych).

Odpowiednie obniżenie prędkości końcówki łopaty po -
woduje niższy poziom ciśnienia akustycznego (SPL) dla
takiego wirnika (zmniejszenie o około 7 dB).

Odpowiedni dobór parametrów wirnika takich, jak: kąt
rozchylenia wirników (przesunięcie fazowe), rozstaw po -
osiowy pomiędzy wirnikiem górnym a dolnym, kąty nasta -
wienia łopat wirnika górnego i dolnego, różne promienie
łopat wirnika górnego i dolnego, pozwalają zmniejszyć in -
terakcje łopat i wirów (BVI) co znacząco wpływa na hałas
wytwarzany na wirniku oraz poziom drgań powstających na
wirniku i przenoszonych na kadłub.

Wadą wirnika współosiowego współbieżnego jest jego
zwiększona masa ze względu na zdublowanie kompletnych
głowic i łopat wirnika, zastosowanie tulei dystansowej po -
między wirnikami oraz wydłużenie wału wirnika.

Pracę wykonano w ramach projektu badawczego
MNiSW Nr 4T12C07130.
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P. Filipiak

IDEA AND PERFORMANCE ANALYSIS
OF THE COAXIAL SYNCHRONOUS LIFTING

ROTOR PROJECT ON THE SOLUTION
EXAMPLE FOR THE IS-2 HELICOPTER

Summary
In the article is submitted the initial idea of lifting rotor

with the blades number greater than five. Such solution will
permit on the lowering noise level caused by the lifting rotor.
Additionally, the increased number of the rotor blades will
cause lowering of the rotor vibrations level, later transferred
on the helicopter fuselage.

П. Филипяк

КОНЦЕПЦИЯ И АНАЛИЗ РАБОТЫ СООСНОГО
И СИНХРОННОГО НЕСУЩЕГО ВИНТА

НА ПРИМЕРЕ ВЕРТОЛЁТА IS-2

Резюме
В статье представлена предварительная концепция

несущего винта с числом лопастей более пяти. Такое
решение позволяет снизить уровень шума издаваемого
несущим винтом. Дополнительно, повышение числа
лопастей винта позволит обнизи уровень вибрации по -
являющихся на несущем винте и передаваемых на
фюзеляж вертолёта.



ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZMNIEJSZENIA HAŁASU ŚMIGŁOWCA ... 251

ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZMNIEJSZENIA
HAŁASU ŚMIGŁOWCA NA PRZYKŁADZIE
PZL W3 SOKÓŁ

mgr inż. Grzegorz GOLON
PZL Świdnik

W artykule przeprowadzono analizę możliwości zmniej-
szenia hałasu emitowanego przez śmigłowiec PZL W3 Sokół.
Wyszczególnione zostały źródła hałasu występujące na śmi-
głowcu z dokonaniem podziału na źródła hałasu emitujące
hałas do wewnątrz i na zewnątrz śmigłowca. Zapropo-
nowano rozwiązania, które w istotny sposób przyczynią się
do zmniejszenia poziomu hałasu, przy w miarę nie zmie-
nionych osiągach i właściwościach pilotażowych. Propo-
zycje przedstawione, dotyczą zmian konstrukcyjnych wirnika
nośnego oraz śmigła ogonowego. Przeprowadzona została
analiza obliczeniowa poziomu hałasu i osiągów śmigłowca
z uwzględnieniem zaproponowanych rozwiązań.

1. WSTĘP

Szybki wzrost liczby śmigłowców oraz fakt ich użytko-
wania w pobliżu zurbanizowanych terenów spowodował ko-
nieczność ograniczenia nadmiernego hałasu, który wytwarza
ten rodzaj transportu. Podjęto prace badawcze, w których
główny nacisk położony jest na badania umożliwiające roz-
poznanie mechanizmów generowania hałasu przez elementy
śmigłowca, w szczególności przez zespół napędowy, wirnik
nośny, śmigło ogonowe i układ transmisji.

2. PRZEPISY DOTYCZĄCE DOPUSZCZALNYCH
NORM HAŁASU

Jednostką miary poziomu ciśnienia hałasowego jest decy-
bel (dB), będący zgodnie z cechami ucha ludzkiego, wiel-
kością nieliniową. Występuje on, w zależności od okolicz-
ności i charakteru źródła hałasu, w różnych wariantach.
Poziomy hałasu miejskiego są zazwyczaj wyrażane jako tak
zwane „poziomy ważone”, wyrażane w decybelach dBA,
które „ważą” poziom hałasu zmierzonego mikrofonem; od-
powiada to dość dobrze odbiorowi hałasu przez obserwatora
[1]. Dla wierniejszego odwzorowania reakcję człowieka na
hałas wprowadzono jednostkę oznaczaną PNdB (PN –
Perceived Noise, hałas odczuwany), uwzględniającą rozkład
częstotliwości tworzących hałas. Dla śmigłowców przejście
z decybeli dBA na PNdB polega, zgrubsza, na dodaniu 13
jednostek do wartości zmierzonej (w dBA) dla warunków
przelotowych i 9 dla zawisu. Dla celów certyfikacji hałasu
wprowadzono ostatecznie w jednostki EPNdB, odniesionej
do poziomu hałasu skutecznie odczuwanego przez człowie-
ka (EPN – Effective Perceived Noise) [4].

Międzynarodowa organizacja lotnictwa cywilnego ICAO
w aneksie 16 określiła maksymalne dopuszczalne poziomy
hałasu emitowane przez śmigłowiec w zależności od masy
startowej. Dla śmigłowca PZL Sokół, którego masa startowa
wynosi 6400 kg należy zmierzyć hałas w trzech fazach lotu
śmigłowca:
• start,
• przelot wlocie poziomym na wysokości 150 m nad

ziemią,
• podejście do lądowania.

Tab. 1. Normy poziomu hałasu dla śmigłowca klasy PZL W3
Sokół

3. ŹRÓDŁA HAŁASU

Rozpatrując śmigłowiec jako źródło hałasu lotniczego na-
leży wyodrębnić emisję hałasu do wnętrza (kabina pilota
i przedział pasażerski) oraz na zewnątrz śmigłowca.

Hałas wewnętrzny śmigłowca zależny jest od hałasu emi-
towanego przez:
• silnik turbinowy,
• przekładnie główną,
• układ transmisji,
• urządzenia i agregaty pomocnicze.

Stan lotu Poziom dopuszczalny

Start 98,06 EPNdB

Przelot 97,06 EPNdB

Lądowanie 99,06 EPNdB
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Poziom hałasu zewnętrznego emitowanego przez śmi-
głowiec znajdujący się zarówno w ruchu, jak i w stanie sta-
cjonarnym z pracującym zespołem napędowym uwarun-
kowany jest przede wszystkim poziomem dźwięku emito-
wanym przez:
• wirnik nośny,
• śmigło ogonowe,
• silnik turbinowy,
• układy transmisji oraz drgania mechaniczne konstrukcji.

Hałas wewnątrz śmigłowca różni się od hałasu emito-
wanego na zewnątrz do otoczenia. Podróżując w śmigłowcu
doznamy innych wrażeń dźwiękowych. Rotacyjny hałas
wirnika nośnego jest zredukowany w kabinie śmigłowca,
ponieważ pasażerowie znajdują się bliżej źródła dźwięku.
Słyszalny jest podobny hałas spowodowany impulsem ciś-
nienia każdej łopaty oddziałującym na kadłub. W niektórych
śmigłowcach przybiera to formę „brzęczenia, bębnienia
osłony kabiny pilota” co nie tylko może być słyszalne ale
i widziane jako drganie cienkiego okna. Impulsywny hałas
spowodowany ściśliwością nacierającej łopaty nie jest sły-
szalny w kabinie pilota również impulsowy hałas spowo-
dowany oddziaływaniem łopata – wir może nie zawsze być
słyszalny. Dlatego cicha kabina nie daje gwarancji, że nie
ma problemu z hałasem na ziemi [3].

4. ANALIZA METOD ZMNIEJSZENIA
HAŁAŚLIWOŚCI

Zmniejszenie hałasu śmigłowca nie zależy tylko od kon-
struktorów ale również pilotów. Duży wpływ na zmniej-
szenie hałasu będą miały zmiany konstrukcyjne śmigłowca
dotyczące głównie wirnika nośnego i śmigła ogonowego.
Do najważniejszych modyfikacji które mogą przyczynić się
do zmniejszenia hałasu należą:
• zwiększenie liczby łopat,
• zmniejszenie prędkości końca łopat,
• zmiana profilu łopaty,
• zmiana końcówek łopat,
• nierównomierny rozstaw łopat wirnika,
• zmiany konstrukcyjne śmigła ogonowego lub zasto-

sowanie innych rozwiązań,
• zastosowanie lepszych materiałów izolacyjnych,
• procedury ograniczające hałas podczas użytkowania

śmigłowca.

4.1. Modyfikacja wirnika nośnego

Istotny wpływ na zmniejszenie hałasu ma zwiększenie
liczby łopat. Zakładając stałą wielkość ciągu ze wzrostem
liczby łopat zmniejsza się ciąg przypadający na jedną łopatę
a zatem i natężenie cyrkulacji wiru zewnętrznego. Zmniej-
sza się również rozstaw kolejnych łopat. Efektem tego jest
zmniejszenie intensywności oddziaływania wirów spływa-
jących z łopaty poprzedzającej na następującą oraz mniej
intensywne zwinięcie się w sznur wirowy śladu spływa-
jącego z końcówki łopaty. Przez zwiększenie liczby łopat
w wirniku wzrasta wypełnienie tarczy wirnika, dzięki czemu
możliwe jest zmniejszenie prędkości końca łopat, przy nie
pogorszonych osiągach co powoduje zmniejszenie hałasu.
Dzięki ciągle trwającym pracom i wdrażaniu nowych tech-
nologii zwłaszcza kompozytowych, możliwa jest optyma-
lizacja rozkładu profili wzdłuż łopat, oraz odpowiednie

kształtowanie końcówek łopat co w efekcie zmniejsza po-
ziom hałasu i negatywne zjawiska związane ze ściśliwością
i oderwaniem strug.

4.2. Modyfikacja śmigła ogonowego

Zmniejszenie hałasu emitowanego przez śmigło ogonowe
można uzyskać przez zastąpienie głowicy trójłopatowej,
głowicą typu X (nożycową). Głowica typu X powstała na
skutek połączenia ze sobą dwóch głowic wahliwych lub
występującymi pod inną nazwą huśtawkowych, które za-
wierają wspólny przegub poziomy. Rozwiązanie to zostało
zastosowane w śmigłowcach Mi-28 oraz AH-64 Apache.

Głowica typu X bazuje na dwóch dwułopatowych śmi-
głach, usytuowanych w różnych płaszczyznach i rozsta-
wionych względem siebie po kątem różnym od 90°. Kąt
zawarty pomiędzy łopatami śmigłowca Mi-28 wynosi
Ψ = 36°, natomiast AH 64 wynosi Ψ = 55°.

W całym zespole tworzącym wirnik nożycowy rozróżnia
się moduły (pary łopat) wewnętrzne usytuowane bliżej
piasty oraz zewnętrzne oddalone od piasty. Rozsunięcie mo-
dułów określa się na drodze eksperymentalnej dla uzyskania
najlepszych osiągów wirnika.

Rys. 1. Śmigło dwupłaszczyznowe dwuhuśtawkowe typu X

Z przeprowadzonych badań w locie na śmigłowcu Mi-28
podczas przechodzenia z prędkości µ = 0,13-0,21 do wyż-
szych prędkości µ = 0,3-0,37 wynika, że ciśnienie poziome
dźwięku wzrasta z 600 do 2000 Hz. Hałas wygenerowany
przez śmigłowiec z wirnikiem trójłopatowym wzrósłby
o 10 dB, natomiast hałas śmigłowca wyposażonego w wir-
nik nożycowy wzrósł o 3 dB. Redukcja skrajnego hałasu
zewnętrznego wynosiła ok. 3-5 EPNdB. Przeprowadzone
badania ujawniły ze oba wirniki wydają wąskopasmowe
widmo hałasu o ciśnieniu dźwięku f = 1,25Hz, uzyskując
częstotliwość zakresu słyszalnego 0-500 Hz.

Propozycja zastąpienia 3-łopatowego śmigła ogonowego
śmigłem 4-łopatowym dwuhuśtawkowym

Przyjęto najprostsze kryterium aby w 4-łopatowym roz-
wiązaniu dwuhuśtawkowym można było zrealizować ten
sam współczynnik ciągu co w klasycznym rozwiązaniu ale
przy zmniejszonych prędkościach obrotowych.

Dla masy śmigłowca 6400 kg, przy nie zmienianej geo-
metrii łopaty śmigła, ciągu śmigła ogonowego w zawisie
Ty = 5550 N , dla trzech łopat i prędkości końców łopat
U = 210 m/s współczynnik siły ciągu liczony wg [5]
ty = 0,138.
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Przy zmianie liczby łopat na 4 i prędkości końców ło-
pat U = 180 m/s współczynnik siły ciągu liczony wg [5]
ty = 0,134.

Rozważając możliwość wzrostu masy przy ewentualnym
projektowaniu wersji rozwojowych do 7000 kg ze zmodyfi-
kowanym śmigłem ogonowym 4-łopatowym typu X i ze
zmniejszoną prędkością obwodową śmigła do 180 m/s
otrzymujemy wielkość ty = 0,15, a więc na poziomie akcep-
towalnym.

Zastąpienie śmigła trójłopatowego śmigłem 4-łopatowym
typu X pozwala zmniejszyć prędkość śmigła ogonowego,
a zatem i hałas, przy zachowaniu siły ciągu na podobnym
poziomie. Dla większych mas śmigłowca zachowana jest
odpowiednia rezerwa nadmiaru ciągu. Ciąg bowiem kry-
tyczny oderwania strug dla tych warunków lotu wynosi wg
[5] tykr ~ = 0,3

5. OSIĄGOWA ANALIZA OBLICZENIOWA
ROZWIĄZAŃ ZMNIEJSZAJĄCYCH HAŁAS

Do analiz obliczeniowych założono możliwość zwięk-
szania liczby łopat wirnika nośnego do 7 i zmniejszania
prędkości obwodowej wirnika, tak aby zachować odpo-
wiedni zapas do oderwania strug na łopatach. Uwzględniono
możliwość zwięk- szenia masy śmigłowca do 7000 kg.
Oceniano zmiany zakresów obszarów zilustrowanych na
wykresach osiągów śmigłowców oraz zmiany mocy nie-
zbędnej pod wpływem zmian wybranych parametrów.

Analiza osiągowa
W analizie tej zmiennymi były parametry wejściowe jak:

liczba łopat, prędkość końca łopat wirnika nośnego oraz
masa śmigłowca. Głównym celem było otrzymanie takiego
zestawu parametrów aby przy jak najmniejszej prędkości
obrotowej wirnika nośnego zapewnić utrzymanie pułapu
oderwania na poziomie około 2000 m przy prędkości mak-
symalnej w locie poziomym. Kontrolowano następujące,
wynikowe parametry osiągowe:
Vmin – minimalna prędkość lotu,
Vmax – maksymalna prędkość lotu,
Vwmax – prędkość pozioma najlepszego wznosze-

nia,
Husl – górna granica oderwania (Upper Stall

Limit),
Hlsl – dolna granica oderwania (Lower Stall

Limit),
w0 – prędkość wznoszenia pionowego,
wmax – prędkość maksymalnego wznoszenia

skośnego,
VMkr – liczba Macha profilu na końcu łopaty na-

cierającej,
VMkr + 0,1 – przekroczenie liczby Macha profilu na

końcu łopaty nacierającej o 0,1,
VMkr + 0,15 – przekroczenie liczby Macha profilu na

końcu łopaty nacierającej o 0,15.

Przyrost mocy niezbędnej wskutek oderwania rośnie
liniowo począwszy od pojawienia się oderwań Hlsl na koń-
cu łopaty na azymucie 270° i osiąga wielkość równa mocy
profilowej wirnika przy górnej granicy oderwania USL.

Straty mocy na ściśliwość rosną w 3 potędze i zaczynają
się od osiągnięcia Makr; przy przekroczeniu liczby Macha
o 0,1osiągają 15% mocy niezbędnej całkowitej a przy prze-
kroczeniu o 0,15 osiągają 30% [5].

Poniżej przedstawiono wyniki obliczeń dla wybranych
wersji śmigłowców.

Rys. 2. Wykres osiągów śmigłowca z wirnikiem 4-łopatowym
z prędkością końca łopat 220 m/s, masa 6400 kg

Rys. 3. Wykres osiągów śmigłowca z wirnikiem 5-łopatowym
z prędkością końca łopat 205 m/s, masa 6400 kg

Rys. 4. Wykres osiągów śmigłowca z wirnikiem 6-łopatowym
z prędkością końca łopat 190 m/s, o masie 6400 kg.

Rys. 5. Wykres osiągów śmigłowca z wirnikiem7-łopatowym
z prędkością końca łopat 180 m/s, o masie 6400 kg.
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Rys. 6. Wykres osiągów śmigłowca z wirnikiem 7-łopatowym
z prędkością końca łopat 190 m/s, o masie 7000 kg

Analiza wpływu regulacji prędkości obrotowej wirnika
na moc niezbędną w zawisie

Rys. 7. Rozkład mocy minimalnej (niezbędnej Pn)w zawisie
w funkcji prędkości obrotowej wirnika nośnego na wysokości
H = 1000 m, Q = 6400kg

Na rysunku 7 zilustrowano porównanie zapotrzebowania
na moc niezbędną Pn potrzebną do zawisu na wysokości
1000 m, dla zadanej masy i dla wirników 4, 5, 6, 7-łopa-
towych (liczby łopat zaznaczono charakterem linii na wy-
kresie).

Z rozkładu mocy wynika, że zwiększenie liczby łopat
wraz ze zmniejszeniem prędkości obrotowej wirnika noś-
nego zmniejsza zapotrzebowanie na moc niezbędną. Istnieje
możliwość utrzymania jej na jednym poziomie dla wirni-
ków 4, 5, 6, 7-łopatowych, przy odpowiednim zmniejszeniu
prędkości obrotowej wirnika.

Analiza rozkładu mocy niezbędnej w funkcji prędkości
lotu w celu oceny bilansu energetycznego składowych mocy.

Rys. 8. Rozkład mocy niezbędnej do lotu dla wirników 4, 5, 6,
7-łopatowych dla wybranych prędkości końca łopat

Na rysunku 8 przedstawiono wyniki analizy rozkładu
mocy niezbędnej do lotu w funkcji prędkości lotu dla rozpa-
trywanych wirników nośnych. Jak wynika z przedsta-
wionego wykresu zwiększenie liczby łopat spowodowało
zmniejszenie mocy niezbędnej przy większej prędkości ze
względu na zmniejszenie głównie strat ściśliwości.

6. ANALIZA OBLICZENIOWA HAŁASU

Przeprowadzona modernizacja klasycznego 4-łopato-
wego wirnika nośnego na wirnik o większej ilości łopat za-
budowany na śmigłowcu PZL Sokół miała na celu zmniej-
szenie emitowanego hałasu. Ocena zmniejszenia hałasu
śmigłowca została przeprowadzona na podstawie wzorów
zawartych w książce Wayne Johnsona pt. „Helicopter
Theory”. Przedstawione są w niej wzory opracowane przez
Dawidsona i Hargesta w 1965 roku oraz Stuckey i Goddard
w 1967 roku. Przeprowadzone obliczenia za pomocą obu
wzorów dają zbliżone wyniki, co zostało przedstawione
poniżej.
Wzór Dawidsona i Hargesta

Wzór Stuckeya i Goddarda

Tab. 11. Zestawienie obliczeń hałasu różnych wersji śmigłowca

7. WNIOSKI

Zwiększenie liczby łopat wirnika nośnego i śmigła ogo-
nowego obniży hałas emitowany przez śmigłowiec.

Zwiększy zapas na rozkręcenie wirnika (z dotychcza-
sowego 9 % do ponad 20 %) co zwiększy margines bezpie-
czeństwa przy gwałtownych manewrach.

Znacznie zmniejszy się poziom drgań przenoszonych
z wirnika na kadłub co ma istotny wpływ na żywotność śmi-
głowca.

Zmniejszy się również obciążenie układu sterowania (mię-
dzy innymi w wyniku zmniejszenia efektów ściśliwości).

Zwiększy się (mimo zmniejszenia prędkości obrotowej)
energia kinetyczna inercyjnego układu wirnika nośnego
J(ωn

2 – ωk
2) poprawiając warunki lądowania autorota-

cyjnego i zmniejszenie strefy HV.
Zwiększy się zapas do granicy flatteru.

Wirnik nośny Śmigło
ogonowe

Masa
Q

ωR
W.N.

Liczba
łopat
W.N.

ωR
Ś.O.

Liczba
łopat
Ś.O.

Wzór
D/H
[dB]

Wzór
S/G
[dB]

Wzór
D/H
[dB]

Wzór
S/G
[dB]

6400 220 4 210 3 86,71 87,5 70,6 72,2
6400 205 5 195 4 84,16 85,07 67,46 69,09
7000 205 5 195 3 84,94 85,72 70,56 71,67
700 190 7 180 4 81,36 82,41 68 69,2

SPL R A Ct dB
b150

6 1 6610 39 7= 



 −log ( ) ( / ) ,,Ω σ

SPL R A Ct dB
b150

6 210 36 7= −log[( ) ( / ) ] ,Ω σ
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Wymienione wyżej rozwiązania w istotny sposób pro-
wadzą do zmniejszenia hałasu. Jednak wprowadzenie tych
modyfikacji prowadzi do rozbudowy konstrukcji co niesie
za sobą:
– zwiększenie względnej masy układu,
– względna komplikacja układu,
– trudności eksploatacyjne (np. składanie łopat).
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G. Golon

THE ANALYSIS OF THE POSSIBILITIES
OF HELICOPTER NOISE DECREASE

ON THE EXAMPLE OF PZL W3 FALCON
HELICOPTER

Summary
In the article is performed the analysis of the possibilities

of noise decrease broadcasted by the PZL W3 Falcon heli-
copter. Itemized were noise sources occurring on the heli-
copter with the selection on the noise sources broadcasting
noise to within and on the outside of the helicopter. Proposed
are the solutions, which in the essential manner will con-
tribute to the decrease of noise level, with helicopter per-
formance and pilotage properties not changed. Submitted
proposals refer to the lifting rotor and tail rotor design
changes. The computational analysis of noise level and he-
licopter performance regarded with proposed solutions was
made.

Г. Голон

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПОНИЖЕНИЯ
УРОВНЯ ШУМА ВЕРТОЛЁТА
НА ПРИМЕРЕ PZL W3 SOKOŁ

Резюме
В статье проводится анализ возможности понижения

уровня шума вертолёта PZL W3 Sokoł. Перечислены
источники шума вертолёта с разделением на внутренние
и наружные источники шума. Предложены решения,
которые значительно понизят уровень шума при незна-
чительных изменениях лётных характеристик пилотаж-
ных свойств вертолёта. Представленные предложения
связны с изменениями конструкции несущего винта
и хвостового винта. Представлен расчётный анализ уро-
вня шума и характеристик вертолёта с учётом пред-
ложенных изменений.
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ZASTOSOWANIE OPTYMALIZACJI
WIELOKRYTERIALNEJ DO DOBORU
PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW
ŚMIGŁOWCA W FAZIE PROJEKTU
KONCEPCYJNEGO

Tomasz GORECKI
Politechnika Lubelska

W publikacji podano przykład doboru podstawowych pa-
rametrów śmigłowca na etapie projektu koncepcyjnego wy-
korzystując procedurę optymalizacyjną losowej selekcji
wartości parametrów w zadanych prze konstruktora grani-
cach. Jako funkcję celu wytypowano osiągi śmigłowca na
małych i dużych prędkościach oraz własności pilotażowe.
Zmienne parametry dotyczą wielkości promienia łopaty wir-
nika, wypełnienia, prędkości kątowej wirnika oraz sprężys-
tości mocowania łopat w przegubie poziomym.

1. OPTYMALIZACJA I SYSTEM
PROJEKTOWANIA

Optymalizacja projektowania śmigłowców rozpoczęła się
w latach 1960 i 1970, nie była ona jednak rozwijana i wpro-
wadzana do działającego w tamtych czasach systemu pro-
jektowania. Projektowano śmigłowce metodami tradycyjny-
mi, nawet w przodujących na świecie firmach śmigłowco-
wych, przy arbitralnym dobieraniu jego układu i wielkości
parametrów przy kontrolnym przeliczaniu jego własności.
Przyczyny można by upatrywać w niedostatecznym stopniu
skomputeryzowania zakładów wytwarzających śmigłowce,
w konserwatywnym i inercyjnym sposobie myślenia zespo-
łów konstrukcyjnych, ale głównym powodem była nie-
współmiernie wyższa skala trudności wprowadzania opty-
malizacji do projektowania śmigłowców niż w innych
dziedzinach lotnictwa.

Trudności te wynikają ze złożoności zjawisk fizycznych
zachodzących podczas lotu śmigłowca. Spowodowane są
one wielofunkcyjnością jego głównych elementów (np.
wirnik łączy funkcje wytwornicy sił ciągu i sterowania,
pełni rolę akumulatora energii, a także stanowi najintensyw-
niejsze źródło drgań), sprzężeniami o dużej intensywności
zachodzącymi np. w układzie sterowania. Obserwuje się
także silny wpływ tych samych parametrów konstruk-
cyjnych na różne własności, nakładanie się i przenikanie
zjawisk o charakterze aeroelastycznym, dynamicznym oraz
wynikającym z asymetrii konstrukcji o złożonej strukturze
mechanicznej a także asymetrii trójwymiarowego opływu
zaburzonego układem śladów wirowych.

Opóźnienie to wynika również z gwałtownego postępu
w dziedzinie tworzenia nowych struktur śmigłowców, przy
wykorzystaniu nowych materiałów trudnych do modelo-
wania matematycznego, wyprzedzających niekiedy tempo
budowy modeli obliczeniowych. Niemniej jednak, właśnie
trudności arbitralnej oceny układu śmigłowca czy koniecz-
ność stosowania niezwykle kosztownej, eksperymentalnej
metody prób i błędów oraz znaczne osiągnięcia w matema-
tycznym opisie struktury i funkcjonowania śmigłowca
sprawiły, że rozwój wspomagania komputerowego procesu
projektowania śmigłowców w kilku ostatnich latach stał się
szczególnie intensywny.

W projektowaniu śmigłowców stosuje się kilka metod
optymalizacyjnych. Jest to uwarunkowane tym iż sam pro-
ces obliczeniowy jest uzależniony od wielu parametrów jak
i od wielofunkcyjności zagadnienia. Poniższy schemat przed-
stawia strukturę typowego procesu optymalizacji stosowa-
nego w projektowaniu śmigłowców.

W poniższym schemacie można wyróżnić podstawowe
elementy takie jak: biblioteka ocen właściwości śmigłowca
w formie programów komputerowych, zestaw oprogra-
mowania poszukującego ekstremum jednocelowych i wielo-
parametrowych oraz zbiór programów koordynujących dla
optymalizacji wielokryterialnej. Sporządzenie takiej biblio-
teki, wykorzystującej wspólny bank danych i umożliwia-
jącej wyprowadzenie wyników jako informacji wysoko
selekcjonowanych, pozwala konstruktorowi na efektywne
korzystanie z systemu optymalizacji na każdym etapie
procesu projektowania.
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Rys. 1. Schemat systemu optymalnego projektowania śmigłowca

Na etapie projektu koncepcyjnego i wstępnego, naj-
większe znaczenie mają techniki optymalizacji wielokryte-
rialnej i wieloparametrowej, w tej fazie bowiem podejmuje
się podstawowe decyzje dotyczące struktury układu i doboru
jej głównych parametrów (promienie wirników, wypełnie-
nia, prędkości obrotowe, profile, masy itp.). Konieczność
pogodzenia, niejednokrotnie sprzecznych wymagań (np.
własności w pionie i w locie poziomym), wynikających ze
sprzężenia zbioru parametrów konstrukcyjnych śmigłowca
z jego różnymi własnościami, powoduje niezbędność pro-
wadzenia jednoczesnych ocen różnych funkcji celu.

2. WŁASNOŚCI ŚMIGŁOWCA TRAKTOWANE
JAKO FUNKCJE CELU

Jako podstawowe własności śmigłowca, wybrano:
• własności osiągowe przy małych prędkościach lotu repre-

zentowane przez pułap zawisu na mocy startowej H0 albo
prędkość pionowego wznoszenia w0 albo prędkość wzno-
szenia przy prędkościach roboczych wR najważniejszych
przy pracach rolniczych lub podczas ewakuacji ratow-
niczych w akcjach w terenie zurbanizowanym,

• własności osiągowe przy dużych prędkościach lotu repre-
zentowane przez prędkość maksymalną na mocy nomi-
nalnej Vmax, dla warunku aby przy tej prędkości wy-
sokość lotu przy której następuje graniczna wielkość
obszaru oderwania strug na łopatach wirnika była więk-
sza od założonej konstrukcyjnie wysokości Hkr > Hkr dop,

• własności pilotażowe gdzie na wykresie oceny sterow-
ności – tłumienie ruchów kątowych śmigłowca w funkcji
czułości sterowania E(M), dla jednostkowego impulsu
sterowania, maksymalizowana jest wielkość promienia
sterowania rs = sqrt(E2 + M2) a akceptowane są punkty
S(M,E) znajdujące się między granicznymi wielkościa-
mi prędkości przemieszczeń kątowych śmigłowca

.

Własności osiągowe ocenia się zweryfikowanymi mo-
delami obliczeń osiągów śmigłowca [2] i należą do kla-
sycznych metod obliczeń. Ocenę własności pilotażowych
przeprowadzono następująco.
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Rys. 2. Własności osiągowe

Rys. 3. Własności pilotażowe

W badaniach procesów sterowania śmigłowcem wymaga
się oceny sterowności w warunkach normalnych i gra-
nicznych, stateczności statycznej i dynamicznej, własności
pilotażowych oraz szeregu pomocniczych zagadnień zwią-
zanych ze sterowaniem, jak ocena kąta wyprzedzenia czy
wpływu odkształcalności układu sterowania i łopat na
własności śmigłowca. Rutynowe analizy sterowności, pro-
wadzone według wymagań przepisów i według metod zna-
nych w literaturze, są tylko, w miarę potrzeb, zasygnalizo-
wane, a celem jest pokazanie możliwości, jakie daje technika
wspomagania modelami symulacyjnymi.

Podstawą oceny własności pilotażowych śmigłowca są
wielkości momentu sterowania i tłumienia, w wyniku pręd-
kości kątowych wywołanych obrotem śmigłowca względem
osi poprzecznej, podłużnej i pionowej. Wielkości te ujęte są
we współczynnikach równań ruchu śmigłowca dla obrotu
względem wspomnianych osi. Przykładowo dla kierunku
pochylania (dla pozostałych kanałów sterowania – podob-
nie) będzie to równanie o postaci:

(1)

gdzie dla kierunku pochylania:
Iy – moment bezwładności kadłuba,
J – przemieszczenie kątowe kadłuba,
MJ – moment tłumienia od wirnika, powstały w wy-

niku prędkości kątowej kadłuba ,
Mydy – moment akcyjny wywołany przemieszcze-

niem drążka o wielkość δy.

ω ϑy =
&

I M M
y J y y
&& &&ϑ ϑ δ− =
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Momenty akcyjne i tłumienia wirnika wywołane są od-
chyleniem wektora ciągu od środka masy (wielkość domi-
nująca w przypadku wirników przegubowych) i momentem
gnącym głowicę – wynikającym z rozstawu przegubów po-
ziomych oraz ze skutków sprężystego mocowania łopat i ich
odkształceń giętnych w płaszczyźnie ciągu.

Po podzieleniu obu stron równania (1) przez Iy i dla jed-
nostkowego impulsu sterowania otrzymuje się postać
równania typową dla interpretacji kryteriów własności pilo-
tażowych:

(2)

gdzie
– względna wielkość tłumienia ruchu

na kierunku pochylania,
(dla δ = 1) – względna wielkość jed-

nostkowego impulsu pochylania.

Wielkości te, dla wirników o sztywnych łopatach zawie-
szonych przegubowo lub sprężyście, można względnie łat-
wo i z dostatecznym przybliżeniem ocenić, stosując model
łopaty zastępczej. Dla wirników bezprzegubowych i aero-
elastycznych, wskazane jest obliczanie tych momentów we-
dług ścisłych modeli.

Sterowność na kierunku pochylania i przechylania
Stosowanie sprężystego mocowania łopat i/lub rozstawu

przegubów poziomych, zwłaszcza o dużych wielkościach,
może wywoływać niekorzystne zjawiska takie jak: niesta-
bilność lotów przy dużych prędkościach, wzrost drgań śmi-
głowca ze względu na wzbudzanie układu okresowo zmien-
nymi momentami gnącymi piastę, nadmierną czułość stero-
wania, pojawiające się sprzężenia ruchów łopaty w płasz-
czyźnie ciągu, obrotów i skręcenia (flap-lag-torsion), mo-
gące wywołać niestabilność aeroelastyczną zwaną „flat-
terem cięciwowym”. Dlatego też konstruktorzy starają się
projektować wirniki tak, aby korzyści płynące z wprowa-
dzenia momentu sterowania w głowicę przeważały nad
wadami, co na ogól prowadzi do wprowadzania minimalnie
niezbędnych sprężystości mocowania łopat (a tym samym
ekwiwalentnych odległości przegubu poziomego). Drugim
z kryteriów doboru wielkości sprężystości mocowania łopat
jest jej wpływ na własności pilotażowe. Na wykresie wią-
żącym moment sterowania i tłumienie ruchów kątowych,
przy naniesionych granicach – kryterium, można określić
obszary optymalne, w których powinien znaleźć się pro-
jektowany śmigłowiec, aby podczas wykonywania manew-
rów jego pilotaż nie sprawiał trudności (rys. 7, 11, 15, 19).
Momenty sterowania i tłumienia ruchów kątowych dla tego
kryterium wyznacza się dla jednostkowego przemieszczenia
sterownic (np. o 1 cal lub mm).

Interesujący jest przykład zmian własności pilotażowych
śmigłowca Bo-105, który latał początkowo wyposażony
w wirnik przegubowy, następnie bezprzegubowy.

W celu zmniejszenia zbyt dużej czułości sterowania po
zamontowaniu wirnika bezprzegubowego zmniejszono prze-
łożenie sterownia wprowadzając w ten sposób śmigłowiec
w obszar optymalnych własności pilotażowych.
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3. PRZYKŁADOWA ILUSTRACJA PROCESU
OPTYMALIZACJI KONCEPCYJNEGO
PROJEKTU ŚMIGŁOWCA

Poniżej przedstawiono dane wejściowe do procesu opty-
malizacji.

Jako funkcje celu maksymalizowane są funkcje –
prędkość maksymalna na mocy nominalnej – Vmax ,
prędkość wznoszenia przy prędkościach roboczych wR,
własności pilotażowe na kierunku pochylania (na wykresie
oceny sterowności maksymalizowana jest wielkość
promienia sterowania rs a akceptowane są punkty S(My, Ey)
znajdujące się między granicami prędkości pochylenia

), masa śmigłowca oraz pułap zawisu

H0max. Warunek ograniczeń w formie nierówności dotyczy
pułapu oderwania przy prędkości maksymalnej Hkr > Hkrdop.

Dla każdej funkcji-kryterium przypisane są wagi od 1÷10
zwiększające subiektywną istotność wyboru kolejnych wa-
riantów założoną przez prowadzącego proces.

Zmieniane w procesie optymalizacji parametry śmigłow-
ca obejmują: liczbę łopat, prędkości końca łopat, cięciwę
łopaty na 0.7R, promień łopaty, masę śmigłowca, sprę-
żystość mocowania łopaty i przełożenie między przemiesz-
czeniem rękojeści drążka sterowego a przemieszczeniem
kątowym tarczy sterującej. Dla każdego parametru trzeba
założyć dopuszczalne granice ich zmienności według oceny
konstruktora.

Sterowanie procesem polega na doborze: kroku zakresu
zmienności parametrów, liczby losowań i doborze począt-
kowej liczby generatora liczb losowych.

W czasie losowego doboru zmiany parametrów śmi-
głowca w założonych granicach z założonym krokiem
zmian oblicza się własności śmigłowca i przypisuje się
wypadkowej funkcji celu sumę ważoną pojedynczych funk-
cji celu. Pomijane są te wybory, które nie spełniają wyma-
gań zadanych w formie nierówności oraz te których funkcje
celu w bieżącym cyklu mają mniejszą wartość niż w po-
przednim.

Przykładowe dane wprowadzone do procesu optyma-
lizacji
– 10 – waga dla prędkości maksymalnej
– 1 – waga dla pułapu zawisu
– 1 – waga dla ciężaru śmigłowca
– 1 – waga dla prędkości wznoszenia
– 1 – waga dla promienia sterowania
– 11 – wartość początkowa generatora liczb losowych

– .05,25000 – krok przeszukiwania obszaru zmienności
parametrów i liczba losowań generatora

– 7.0,8.0 – granice przedziału zmienności promienia
wirnika

– .40, .50 – granice przedziału zmienności cięciwy
wirnika

– 4,7 – granice przedziału zmienności liczby ło-
paty wirnika

– 170,230 – granice przedziału zmienności prędkości
końca łopaty wirnika

– 5900,7000 – granice przedziału zmienności ciężaru
śmigłowca

– 0, .100000 – granice przedziału zmienności sztywności
w przegubie poziomym

& & &ϑ ϑ ϑ
y y ymin max
< <



ZASTOSOWANIE OPTYMALIZACJI WIELOKRYTERIALNEJ ... 259

–0,1.0 – granice przedziału zmienności przełożenia
sterowania FX (przechylanie)

–0,1.0 – granice przedziału zmienności przełożenia
sterowania FY (pochylanie).

Wykaz oznaczeń na wykresach uzyskanych w wyniku
obliczeń osiągów śmigłowca:

B07W – cięciwa na 0,7R [m]
G – masa śmigłowca [kg]
HMAX – maksymalna wysokość lotu [km]
KW – liczba łopat
RW – promień wirnika nośnego [m]
UW – prędkość końca łopaty [km/h]
Vmin – minimalna prędkość lotu [km/h]
Vmax – maksymalna prędkość lotu [km/h]
Vwmax – pozioma prędkość śmigłowca, przy której

uzyskuje się największe wznoszenie[km/h]
wmax – maksymalna prędkość pionowego wznoszenia

[m/s]
Vp – prędkość przelotowa [km/h]
w0 – maksymalna prędkość pionowego wznoszenia

bez wpływu ziemi [m/s]
VMkr – prędkość śmigłowca, przy której na końcu

łopaty nacierającej osiąga się krytyczną liczbę
Macha [km/h]

4. PRZYKŁADOWE OBLICZENIA
OPTYMALIZACYJNE DLA ŚMIGŁOWCA
KLASY PZL SOKÓŁ

Dobór parametrów dla maksymalizacji prędkości mak-
symalnej Vmax

Rys. 4. Wartości własności dla maksymalizacji prędkości mak-
symalnej Vmax

Rys. 5. Wartości parametrów dla maksymalizacji prędkości mak-
symalnej Vmax

Rys. 6. Osiągi dla najlepszych parametrów powyższego procesu
optymalizacji Vmax

Rys. 7. Własności pilotażowe śmigłowca dla pierwszej serii opty-
malizacyjnej Vmax



260 PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA Nr 194 – 195

Dobór parametrów dla maksymalizacji pułapu zawisu
Hmax.

Rys. 8. Wartości własności dla maksymalizacji pułapu zawisu
Hmax

Rys. 9. Wartości parametrów dla maksymalizacji pułapu zawisu
Hmax

Rys. 10. Własności pilotażowe śmigłowca dla drugiej serii opty-
malizacyjnej Hmax

Rys. 11. Osiągi dla najlepszych parametrów powyższego procesu
optymalizacji Hmax
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Dobór parametrów dla maksymalizacji masy śmigłowca G.

Rys. 12. Wartości własności dla maksymalizacji masy śmigłowca
G

Rys. 13. Wartości parametrów dla maksymalizacji masy śmi-
głowca G

Rys. 14. Własności pilotażowe śmigłowca dla drugiej serii opty-
malizacyjnej G

Rys. 15. Osiągi dla najlepszych parametrów powyższego procesu
optymalizacji G
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Dobór parametrów dla maksymalizacji prędkości piono-
wego wznoszenia w.

Rys. 16. Wartości własności dla maksymalizacji prędkości pio-
nowego wznoszenia w

Rys. 17. Wartości parametrów dla maksymalizacji prędkości pio-
nowego wznoszenia w

Rys. 18. Własności pilotażowe śmigłowca dla czwartej serii opty-
malizacyjnej w

Rys. 19. Osiągi dla najlepszych parametrów powyższego procesu
optymalizacji w

Rys. 20. Porównanie wartości podstawowych osiągów przy zmia-
nie generatora liczb losowań q dla cyklu Vmax

Rys. 21. Porównanie wartości podstawowych osiągów przy
zmianie generatora liczb losowań q dla cyklu Vmax
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Rys. 22. Porównanie wartości podstawowych osiągów przy zmia-
nie generatora liczb losowań q dla cyklu Vmax

Powyższe wykresy obrazują wpływ wartości początko-
wej generatora liczb losowych q na wartości podstawowych
osiągów śmigłowca. Na wykresach porównano wartości ko-
lejno dla wysokości maksymalnej Hmax, prędkości maksy-
malnej V oraz UW prędkość końca łopaty.

5. WNIOSKI

Proces optymalizacji jest wielkim ułatwieniem dla kon-
struktora na etapie pierwszych decyzji konstrukcyjnych. Za
pomocą metod numerycznych można określić mocne i słabe
strony w przyszłości produkowanej konstrukcji, a także
pozwala na wczesną weryfikację projektu. Dzięki takim
metodom zespół konstruktorski może zyskać czas jaki
potrzebny jest na stworzenie właściwej propozycji kon-
strukcyjnej i zmniejszyć koszty projektowania. Wyprze-
dzające analizy tego typu umożliwiają wytworzenie kon-
strukcji konkurencyjnej rynkowo a ponadto zaprojektowanie
już na tym etapie wersji rozwojowych śmigłowca. Zasto-
sowane oprogramowanie optymalizacyjne, pozwala na do-
bór parametrów wirnika nośnego w taki sposób aby uzyskać
kompromis między maksymalizacją różnego rodzaju włas-
ności śmigłowca. Można też zaproponować zespołowi kon-
strukcyjnemu pewną niewielką grupę najlepszych rozwią-
zań, spełniających wymagania postawione w procesie stero-
wania doborem parametrów wirnika. Ostateczna decyzja
podejmowana jest zawsze subiektywnie przez zespół pro-
jektujący ale unika się nadmiaru informacji po wstępnej
selekcji kolejnych wersji projektu.
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T. Gorecki

APPLICATION OF MULTICRITERIA
OPTIMISATION TO SELECTION

OF HELICOPTER BASIC PARAMETERS
IN THE PERIOD OF CONCEPT PROJECT

Summary
In publication is given the example of basic parameters of

helicopter selection on the stage of concept project utilizing
the optimization procedure of a random selection of the
values of parameters in the borders inflicted through the
designer. As the target function the performance of heli-
copter on low and high speeds was chosen and its pilotage
properties. The variable parameters refer to the dimension of
the rotor blade radius, the rotor solidity ratio, of the angular
rotor speed and resilience of mounted blades in the hori-
zontal hinge.

Т. Горецки

ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ
ОПТИМАЛИЗАЦИИ ПРИ ВЫБОРЕ ОСНОВНЫХ

ПАРАМЕТРОВ ВЕРТОЛЕТА В КОНЦЕПЦИОННОЙ
ФАЗЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Резюме
В публикации представлен пример подбора основных

параметров вертолета в концепционной фазе проекти-
рования, используя оптимализационную процедуру ло-
терейной секвенции стоимости параметров в заданных
конструктором границах. Как функцию целя выбрано
технические характеристики вертолета при больших
и малых скоростях и летные характеристики. Изменя-
ющиеся параметры относятся к радиусу лопастей ро-
тора, заполнения, угловой скорости ротора и упругости
закрепления лопастей горизонтальном шарнире.
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PROJEKT AERODYNAMICZNY
ŚMIGŁOWCA BEZZAŁOGOWEGO
O UDŹWIGU 15 KG

Katarzyna GRZEGORCZYK
Politechnika Lubelska
mgr Jan BRONOWICZ
PZL Świdnik S.A.

W pracy przedstawiono projekt aerodynamiczny śmi-
głowca, dla którego wielkości podstawowych parametrów
wyznaczono za pomocą metody statystycznej. Następnie dla
przyjętej konfiguracji parametrów obliczono osiągi. Porów-
nania i analizy prowadzone były w oparciu o dane dostęp-
nych na rynku śmigłowców lekkich i bezzałogowych oraz
modeli śmigłowców. Poniższe opracowanie poza doborem
i charakterystykami osiągowymi zawiera również ogólne
informacje na temat bezzałogowych statków latających,
w tym ich charakterystykę.

1. WSTĘP

Poniższe opracowanie projektu aerodynamicznego mo-
delu śmigłowca, którego ładunek płatny wynosi 15 kg, opie-
ra się na wyznaczeniu zależności masy płatnej, promienia
i cięciwy wirnika nośnego, promienia i cięciwy śmigła ogo-
nowego, mocy silnika, współczynników wypełnienia tarczy
WN i SO, prędkości końców łopat w funkcji masy startowej.
Wiedząc, jak w przypadku innych śmigłowców kształtują
się te zależności, da się oszacować przybliżone wartości pa-
rametrów. Obliczenie osiągów modelu wykonano za pomo-
cą programów komputerowych „OKSA 21” oraz „OKSA 30”,
stosowanych w Zakładzie PZL Świdnik SA.

1.1. Charakterystyka statków bezzałogowych

UAV (ang. Unmanned Aerial Vehicle) nazywany apara-
tem latającym lub dronem jest bezzałogowym, silnikowym,
sterowanym zdalnie lub automatycznie statkiem powietrz-
nym przeznaczonym do wielokrotnego użytku (definicja nie
obejmuje aparatów jednorazowych). Za UAV uznaje się wy-
łącznie nieuzbrojone bezzałogowe pojazdy latające, które
nie są wyposażone w sprzęt do prowadzenia walki. Bojowe
bezzałogowe aparaty latające oznacza się dla odróżnienia
ang. skrótem UCAV (Unmanned Combat Aerial Vehicle).

Dzisiejsze samoloty, w tym również śmigłowce bezzało-
gowe, są całkowicie zautomatyzowane. Samolotem steruje
komputer, wykorzystując ciągły pomiar położenia Global-
nego Systemu Lokalizacyjnego (GPS – Global Positioning
System). Wyposażone są w sprzęt obserwacyjny optyczny,
w tym na podczerwień lub ultrafiolet, akustyczny i radiowy
(różnego typu kamery TV i termowizyjne, aparaty fotogra-
ficzne, czujniki, odbiorniki do wykrywania i zakłócania pra-
cujących środków łączności i stacji radiolokacyjnych).
Przeznaczone są do przenoszenia różnego rodzaju wypo-
sażenia i ładunków użytecznych.

Zaletami tych urządzeń są: stosunkowo małe wymiary
oraz ciężar (a dzięki temu bardzo mała wykrywalność
optyczna, dźwiękowa, termiczna oraz radarowa), możliwość
startu i lądowania praktycznie w każdym miejscu, duża
mobilność, niższy koszt budowy i użytkowania. Przede
wszystkim jednak, wysyłanie ich nie wiąże się z narażeniem
życia czy zdrowia pilota (np. nad tereny skażone promie-
niowaniem).

Ze względu na swoje cechy konstrukcyjne dużą grupę
wśród bezzałogowych obiektów latających stanowią wiro-
płaty. W zasadzie tylko one mają możliwość pionowego
startu i lądowania, a także lotu z małą prędkością i wyko-
nania zawisu. Jest to szczególnie ważne w misjach obserwa-
cyjnych i ratowniczych. Pozwala również na ich użytkowa-
nie w obszarach trudnodostępnych i o małej powierzchni.

1.2. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH
STATKÓW POWIETRZNYCH

Poniżej przedstawiono zbiór danych technicznych na te-
mat śmigłowców, których parametry zostały wykorzystane
w tej pracy. Charakterystyka obejmuje geometrię i osiągi sa-
molotów o masie startowej poniżej 2000 kg. Są wśród nich
latające modele śmigłowców, obiekty załogowe i bezza-
łogowe.
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Dane techniczne statków powietrznych

1. Copter 1b – SurveyCopter

masa startowa 15 [kg]
średnica WN 1,80 [m]
długość 2,20 [m]
wysokość 0,5 [m]
pułap 1500 [m]
zasięg 5 [km]
prędkość przelotowa 40 [km/h]

2. SR100 VTOL – Rotomotion

masa startowa 25 [kg]
średnica WN 2,01 [m]
długość 1,47 [m]
wysokość 0,67 [m]
długotrwałość 45 [min]
zasięg 0,8 [km]
prędkość max. 50 [km/h]

3. SR200 VTOL – Rotomotion

masa startowa 48 [kg]
średnica WN 3,00 [m]
długość 2,79 [m]
wysokość 0,86 [m]
długotrwałość 4 [h]
zasięg 0,8 [km]
prędkość max. 80 [km/h]

4. DP4 – Dragonfly

masa startowa 63,5 [kg]
średnica WN 2,59 [m]
długość 2,41 [m]
wysokość 1,04 [m]
długotrwałość 1 [h]
pułap 1200 [m]
prędkość max. 161 [km/h]

5. R 50 – Yamaha

masa startowa 67 [kg]
średnica WN 3,07 [m]
długość 3,58 [m]
wysokość 1,08 [m]
długotrwałość 30 [min]
pułap 900 [m]
prędkość przelotowa 20 [km/h]

6. RMAX – Yamaha

masa startowa88 [kg]
średnica WN3,115 [m]
długość3,63 [m]
wysokość1,08 [m]
długotrwałość60 [min]
pułap100 [m]
prędkość przelotowa20 [km/h]
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7. Kvand – Husky

masa startowa 90 [kg]
średnica WN 3,20 [m]
długość 3,40 [m]
wysokość 1,00 [m]
długotrwałość 1,2 [h]
pułap 1800 [m]
prędkość max. 150 [km/h]

8. S-100 – Camcopter

masa startowa 200 [kg]
średnica WN 3,40 [m]
długość 3,60 [m]
wysokość 1,60 [m]
długotrwałość 1,2 [h]
pułap 5400 [m]
prędkość max. 220 [km/h]

9. RPH 2 – FUJI

masa startowa 305 [kg]
średnica WN 4,80 [m]
długość 5,40 [m]
wysokość 1,80 [m]
długotrwałość 1 [h]
pułap 2000 [m]
prędkość max. 120 [km/h]

10. Heliot – CAC Systems Dragon Fly

masa startowa 450 [kg]
średnica WN 6,70 [m]
długość 7,86 [m]
wysokość 2,36 [m]
długotrwałość 2,5 [h]
pułap 20 [km]
prędkość 126 [km/h]

11. Vigilante 502 – SAIC

masa startowa 500 [kg]
średnica WN 7,00 [m]
długość 6,30 [m]
wysokość 2,40 [m]
długotrwałość 8 [h]
pułap 1194 [m]
prędkość max. 217 [km/h]

12. Robinson R 22

masa startowa 590 [kg]
średnica WN 7,70 [m]
długość 6,30 [m]
wysokość 2,70 [m]
zasięg 386 [km]
pułap 4265 [m]
prędkość przelotowa 153 [km/h]
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13. Robocopter 300 – Kawada

masa startowa 794 [kg]
średnica WN 8,18 [m]
długość 9,40 [m]
wysokość 2,64 [m]
długotrwałość 1,4 [h]
pułap 3000 [m]
prędkość przelotowa 130 [km/h]

14. Schweitzer 300C

masa startowa 976 [kg]
średnica WN 8,18 [m]
długość 9,40 [m]
wysokość 2,65 [m]
długotrwałość 3,8 [h]
pułap 3292 [m]
prędkość przelotowa 159 [km/h]

15. Hugnes 500MD Defender

masa startowa 1157 [kg]
średnica WN 8,03 [m]
długość 7,00 [m]
wysokość 2,70 [m]
zasięg 590 [km]
pułap 4390 [m]
prędkość przelotowa 217 [km/h]

16. MQ-8B Fire Scout – Northrop Grumman

masa startowa 1430 [kg]
średnica WN 8,38 [m]
długość 6,98 [m]
wysokość 2,87 [m]
długotrwałość 200 [km]
pułap 6100 [m]
prędkość max. 231 [km/h]

17. Bell 206B Jet Ranger

masa startowa 1450 [kg]
średnica WN 10,10 [m]
długość 9,50 [m]
wysokość 2,90 [m]
zasięg 550 [km]
pułap 4115 [m]
prędkość max. 216 [km/h]

18. A160 Hummingbird – Boeing

masa startowa 1950 [kg]
średnica WN 11,00 [m]
długość 10,70 [m]
wysokość 2,80 [m]
zasięg 3150 [km]
pułap 8530 [m]
prędkość 260 [km/h]
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2. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU
I PROJEKT WSTĘPNY

Cechy konstrukcyjne śmigłowców bezzałogowych są
bardzo zbliżone do obiektów załogowych. Podobieństwo
polega na zbieżności przeznaczenia i zasady działania głów-
nych zespołów śmigłowca. W obu typach konstrukcji pod-
czas projektowania wykorzystuje się więc te same zależ-
ności aerodynamiczne i metody obliczeniowe. Jedną z nich
jest zastosowana w tej pracy metoda statystyczna, która
umożliwia oszacowanie wielkości w sposób przybliżony.

Przed rozpoczęciem analizy statystycznej zostały poczy-
nione pewne założenia konstrukcyjne. Ograniczenia doty-
czyły układu wirnika nośnego, kształtu i liczby łopat oraz
rodzaju zespołu napędowego. Przyjęto układ jednowir-
nikowy ze śmigłem ogonowym, stosowany w większości
śmigłowców załogowych i modeli zdalnie sterowanych.
Zarówno w przypadku wirnika nośnego jak i śmigła ogo-
nowego przyjęto dwie łopaty prostokątne. Ostatnie założe-
nie dotyczyło wyboru tłokowego zespołu napędowego. Jak
wynika ze statystyki (rys. 1.), wśród bezzałogowych obiek-
tów latających najczęściej stosuje się silniki tłokowe.

Rys.1. Rozkład zastosowań różnych typów silników w przypadku
obiektów bezzałogowych

2.1. Statystyczny dobór wielkości paramatrów

Poniżej zamieszczono wykresy sporządzone na podstawie
danych statystycznych: zależność masy płatnej w funkcji
masy startowej (rys. 2), promienia wirnika nośnego w funkcji
masy startowej (rys. 3), promienia śmigła ogonowego
w funkcji masy startowej (rys. 4), współczynnika wypeł-
nienia tarczy WN w funkcji masy startowej (rys. 5),
współczynnika wypełnienia tarczy śmigła ogonowego
w funkcji masy startowej (rys. 6), prędkości obrotowej
w funkcji średnicy wirnika nośnego (rys. 7), mocy silnika
w funkcji masy startowej (rys. 8). Na podstawie tych krzy-
wych wyznaczone zostały wzory statystyczne, umożliwia-
jące obliczenie wartości stanowiących pierwsze przybliżenie
rozwiązania.

Rys. 2. Wykres zależności masy płatnej w funkcji masy startowej

Rys. 3. Wykres zależności długości promienia wirnika nośnego w
funkcji masy startowej

Rys. 4. Wykres zależności długości promienia śmigła ogonowego
w funkcji masy startowej

Rys. 5. Wykres wypełnienia tarczy WN w funkcji masy startowej



PROJEKT AERODYNAMICZNY ŚMIGŁOWCA ... 269

Rys. 6. Wykres wypełnienia tarczy SO w funkcji masy startowej

Rys. 7. Wykres prędkości obrotowej w funkcji średnicy wirnika
nośnego

Tab 2. Wielkości parametrów wyznaczone metodą statystyczną

WYZNACZONA
WIELKOŚĆ

WZÓR STATYSTYCZ-
NY/EMPIRYCZNY

WARTOŚĆ
OBLICZONA

WARTOŚĆ
PRZYJĘTA

masa startowa MPŁ = 0,5978 × MST 0,8398 Mst = 46 [kg] Mst = 45 [kg]

promień WN RWN = 0,3738 × MST0,3428 RWN = 1,37 [m] RWN = 1,35[m]

promień SO RSO = 0,0801 × MST0,83077 RSO = 0,25 [m] RSO = 0,24 [m]

wsp. wypełnienia WN σWN = 0,0241 × e 0,0006xM σWN = 0,025[m] σWN = 0,028[m]

wsp. wypełnienia SO σSO = 0,1673 × e -0,0003xM σSO = 0,16 [m] σSO = 0,11 [m]

cięciwa łopaty WN
σ

π
=

⋅
⋅
N c
R

cWN = 0,0594 [m] cWN = 0,06 [m]

cięciwa SO cSO = 0,0414 [m] cSO = 0,04 [m]

prędkość końców łopat WN V = ω × R Vk = 113 [m/s] Vk = 120 [m/s]

prędkość kątowa ω = (π × n) / 30 ω = 84 [1/s]

prędkość obrotowa n = 4474,3 × e -0,0007xD n = 680 [obr/min] n = 800 [obr/min]

moc silnika PS = 0,1623 × MST0,9979 Ps = 7,16 [kW] Ps = 7 [kW]

Rys. 8. Wykres mocy silnika w funkcji masy startowej
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3. ANALIZA AERODYNAMICZNA PROJEKTU

Dla założonej w poprzedniej części pracy konfiguracji
parametrów projektowanego modelu śmigłowca zostały
obliczone osiągi w zawisie i w locie do przodu. W wyniku
tych obliczeń udało się uściślić niektóre z uprzednio wyzna-
czonych wielkości (tab. 3).

Tab. 3. Zestawienie parametrów uznanych za ostateczne

Z uwagi na to, iż doświadczalnej charakterystyki wysoko-
ściowej silnika małej mocy nie odnaleziono, konieczne było
wyznaczenie tej zależności na drodze obliczeniowej. Cha-
rakterystyka wysokościowa dla dobranego silnika tłokowego
o mocy PS = 7 kW przedstawiona została na rysunku 9.

Rys. 9. Charakterystyka wysokościowa silnika o mocy PS = 7 kW

Poniżej znajdują się charakterystyki, na podstawie
których można wnioskować o osiągach projektowanego
modelu śmigłowca.

Rys. 10. Biegunowa wirnika nośnego dla zwisu

Rys. 11. Zależność ciągu wirnika od wysokości ciśnieniowej

PS = 7 kW σσWN = 0,033 RWN = 1,35 m CWN = 0,07 m Vk = 140 m/s

Rys. 12. Krzywa wznoszenia

Rys. 13. Biegunowa autorotacji

Dla przyjętej konfiguracji parametrów uzyskano następu -
jące osiągi śmigłowca:
• prędkość ekonomiczna [km/h] Vek = 69,
• prędkość optymalna [km/h] Vopt = 112,
• prędkość maksymalna [km/h] Vmax = 155,
• prędkość oderwania [km/h] Vne = 163,
• prędkość wznoszenia z Vek [m/s] Vy = 8,
• prędkość opadania w autorotacji [m/s] Vz = 6,3,
• pułap zawisu OGE [km] HOGE = 2,45,
• pułap zawisu IGE [km] HIGE = 3,
• pułap praktyczny[km] H = 5,45,
• pułap teoretyczny[km] H = 5,6.
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K. Grzegorczyk, J. Bronowicz

AERODYNAMIC PROJECT OF UNMANNED
HELICOPTER WITH 15 KG LIFT FORCE

Summary
In the paper the aerodynamic project of the helicopter is

submitted, for which the basic parameters were defined with
the help of statistic method. Then, for assumed helicopter
configuration of parameters the machine performance was
estimated. The comparisons and analyzes were led on the
basis of the data of light and unmanned helicopters acces -
sible on market and the models of helicopters. This paper
beyond parameters selection and performance characte-
ristics contains also general information on the subject of
unmanned aircraft, including their characteristics and many
examples of design solutions.

К. Гжегорчык , Я. Бронович

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ БЕСПИЛОТНОГО
ВЕРТОЛЁТА С ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 15 КГ

Резюме
В работе представлен аэродинамический проект вер -

толёта, основные параметры которого, были установ -
лены с помощью статистического метода. Далее для
принятой конфигурации параметров были вычислены
технические параметры вертолёта. Сравнения и анализ
проводились на основании данных доступных на рынке
вертолётов лёгких и беспилотных, а также моделей
вертолётов. Представленная разработка кроме подбора
и лётных характеристик, включает общие информации
по беспилотным летающим аппаратам, а также их ха -
рактеристику и большое количество примеров кон -
струк   ционных решений.
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UWAGI DO WERYFIKACJI MODELU
OBLICZENIOWEGO DRGAŃ UKŁADÓW
STEROWANIA ŚMIGŁOWCÓW

dr inż. Wiesław KRZYMIEŃ
Instytut Lotnictwa

Projektowanie śmigłowca wymaga prowadzenia wszech-
stronnej analizy właściwości drganiowej konstrukcji. W ar-
tykule zawarto szereg informacji i uwag dotyczących wła-
ściwości drganiowych układów sterowania w oparciu o do-
świadczenia z badań przeprowadzonych w Instytucie
Lotnictwa.

Wśród konstrukcji lotniczych śmigłowce wymagają
szczególnie wnikliwej analizy właściwości drganiowych.

Analiza właściwości drganiowych śmigłowców obejmuje:
– obliczenia symulacyjne,
– badania rezonansowe konstrukcji,
– pomiary drgań podczas eksploatacji.

Obliczenia prowadzone są na każdym etapie projekto-
wania śmigłowca, natomiast badania i pomiary dotyczą
zespołów lub całej konstrukcji śmigłowca (w wersji proto-
typowej a także ostatecznej).

1. BADANIA REZONANSOWE

Badania rezonansowe mają na celu określenie właści-
wości drganiowych fragmentu lub całej, rzeczywistej kon-
strukcji. Metody pomiarowe zwykle opierają się na właści-
wościach modelu liniowego, co oznacza, że wyniki nie
muszą odzwierciedlać występujących nieliniowości drgań
konstrukcji, a ponadto wzbudzanie drgań nie musi odpo-
wiadać wielkościom sił występujących w rzeczywistości (tj.
podczas eksploatacji śmigłowca). O ile łatwo jest wskazać
miejsca powstania sił wzbudzających drgania konstrukcji, to
jednak odwzorowanie ich wielkości, kierunku, widma i fazy
nie jest proste. Ponadto szczególnie w przypadku śmigłow-
ców istnieje sprzężenie pomiędzy siłami wzbudzającymi
drgania konstrukcji (siły od wirnika nośnego i śmigła ogono-
wego) a jej odpowiedzią drganiową (ugięcie kadłuba, belki
ogonowej i łopat).

Typowe badania rezonansowe stanowią wystarczającą
podstawę pierwszego przybliżenia – liniowych właściwości
modelu obliczeniowego. Dlatego celowe jest rozszerzenie
zakresu i metody pomiarów tak, by możliwe było określenie
nieliniowości drgań konstrukcji oraz jej podatności dyna-
micznej, czyli wyznaczenia wielkości odkształceń (amplitu-
dy drgań) w zależności od siły wzbudzania. W niektórych
przypadkach celowy jest też pomiar tłumienia drgań, także
w funkcji amplitudy drgań.

Badania rezonansowe śmigłowca dotyczą:
– całej konstrukcji,
– układów sterowania,
– układu śmigłowiec-ziemia.

Jako oddzielne można traktować badania rezonansowe
łopat wirnika nośnego (WN) i śmigła ogonowego (SO),
gdyż ich podatność dynamiczna różni się istotnie od pozo-
stałej części śmigłowca.

2. POMIARY DRGAŃ EKSPLOATACYJNYCH

Pomiary amplitudy i częstotliwości (widma) drgań pod-
czas eksploatacji obejmują zarówno typowe jak i ekstre-
malne stany lotu i maja na celu przede wszystkim określenie
warunków obciążeń zmęczeniowych elementów konstruk-
cji. Wyniki takich pomiarów mówią o efekcie końcowym
projektu i powinny raczej potwierdzać słuszność przyjętych
rozwiązań oraz potwierdzać właściwości konstrukcji,
zapewniając przede wszystkim bezpieczeństwo i komfort
lotu.

3. OBLICZENIA SYMULACYJNE

Obliczenia symulacyjne najczęściej wykonywane są me-
todą elementów skończonych wykorzystując model wytrzy-
małościowy całej konstrukcji lub jego fragmentu.
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W czasie od projektu wstępnego do wdrożenia i certy-
fikacji konstrukcji model obliczeniowy podlega ciągłej we-
ryfikacji: podlega zmianom wraz z wprowadzanymi zmia-
nami konstrukcyjnymi jak i „dostrojeniu” (czyli wprowa-
dzaniu odpowiednich poprawek) modelu w celu doprowa-
dzenia do zgodności wyników obliczeń z wynikami po-
miarów.

Na poprawność tworzonego modelu mają wpływ:
– dokładność i rodzaj przeprowadzonych badań,
– doświadczenie inżynierów zarówno prowadzących po-

miary jak i tworzących model obliczeniowy,
– indywidualne właściwości danej konstrukcji.

Rys. 1. Uproszczony model masowo-sztywnościowy śmigłowca
Mi-2M

Właściwości drganiowe układów sterowania śmigłowców
Układ sterowania w śmigłowcu może mieć różnorodną

konstrukcję: układ popychaczy, napęd linkowy, ze wzmac-
niaczem albo siłownikiem w ciągu sterowania a nawet jako
drążek mocowany bezpośrednio do tarczy sterującej (w przy-
padku małych śmigłowców lub wiatrakowców).

Układ popychaczowy charakteryzuje się wieloma stop-
niami swobody: poza drganiami wzdłużnymi całego ciągu,
każdy z drążków może drgać w obydwu kierunkach po-
przecznych do osi. Ponadto własne oscylacje mogą wyko-
nywać łączniki i podpory. Nie bez wpływu na te drgania jest
podatność samej konstrukcji śmigłowca, w szczególności
kadłuba. Model masowo-sztywnościowy typowego śmi-
głowca to (w uproszczeniu) przestrzenny układ dwóch mas
połączonych sztywnością kadłuba. Masami tymi są od dołu:
podwozie, zbiornik paliwa i wyposażenie (np. akumulatory,
awionika, fotele) a od góry: silniki, przekładnia i agregaty.
Wzajemne przemieszczanie się tych mas może oddziaływać
na układ sterowania prowadząc nawet do sprzężenia drgań.

W przeciwieństwie do układów sterowania małej i śred-
niej wielkości samolotów układy popychaczowe śmigłow-
ców tworzą linię łamaną. Na ich sztywność istotny wpływ
mają połączenia kątowe: sztywność dźwigni i ich podparcia.

Na wielkość masy drgającej układu sterowania ma
wpływ: drążek (relatywnie duża bezwładność względem osi
obrotu) oraz łopaty wraz z przegubami osiowymi głowicy
WN i tarczą sterującą.

Badania rezonansowe układów sterowania śmigłowca
maja na celu weryfikację podatności dynamicznej układów:
sterowania podłużnego, sterowania poprzecznego, skoku
ogólnego oraz sterowania skokiem SO.

Specjalne cechy posiadają wzmacniacze hydrauliczne
wprowadzone do ciągów sterowania. Wzmacniacze mają

własną częstotliwość drgań wzbudzenia, która jest sto-
sunkowo wysoka (zwykle powyżej 25 Hz) i zależy głównie
od właściwości suwaka sterującego zaworami. Drgania te
trudno jest wzbudzić od strony tarczy sterującej, natomiast
łatwiej poprzez drążek sterowania wywołując drgania o du-
żej amplitudzie i nieliniowej charakterystyce.

Badania rezonansowe układów sterowania przeprowadza
się wraz z badaniami rezonansowymi śmigłowca, stojącego
na podwoziu. Ze względów na sposób wykorzystania
wyników wskazane jest wykonanie pomiarów w kombi-
nacji:
– osobno dla każdego ciągu sterowania,
– dla wirnika z łopatami oraz dla wirnika z masami

zastępczymi (modelującymi moment bezwładności oraz
masę łopat),

– bez oraz z masą zastępującą masę ręki pilota na drążku
(albo nóg w przypadku układu sterowania SO),

– przy włączonych i wyłączonych wzmacniaczach hydrau-
licznych (jeśli są).
Wzbudzanie drgań realizuje się przy pomocy wzbud-

ników (o odpowiednio dużej sile) zwykle poprzez dźwignie
przy przegubach sterowania kątem natarcia łopat albo za
krawędź spływu łopaty. Podczas badań łopaty WN powinny
być elastycznie podwieszone do pozycji poziomej.

Interesującą informacją do obliczeń mogą być dane z wy-
ników badań rezonansowych całego wirnika nośnego z ło-
patami wraz z układami sterowania i sztywnością wału.
W takim przypadku do obliczeń można zastosować uprosz-
czony model struktury śmigłowca.

Przyjęcie do obliczeń uproszczonego modelu struktury
śmigłowca jako szkieletu do obliczeń właściwości układów
sterowania powinno ułatwić proces analizy wyników i po-
równania wariantów rozwiązań i modyfikacji.

Na rysunku 1 przedstawiono przykładowy uproszczony
model masowo-sztywnościowy śmigłowca Mi-2M. Jakość
takiego uproszczonego modelu obliczeniowego jest wystar-
czająca, o czym świadczy zgodność właściwości drganio-
wych modelu z wynikami badań rezonansowych i pomiarów
drgań w locie (poniżej 5 % dla podstawowych postaci drgań)
przeprowadzonymi dla śmigłowców dla Mi-2M i W-3
Sokół.

Na właściwości drganiowe układu sterowania ma także
wpływ luz oraz tłumienie w licznych przegubach.

Tłumienie występujące w układach sterowania jest nieco
większe niż samej konstrukcji i wynosi (przeciętna wielkość
względnego współczynnika tłumienia):
– popychaczowy układ sterowania 4÷7%,
– układ ze wzmacniaczem hydraulicznym 3÷4% (przy nie-

liniowości typu „układ sztywniejący ze wzrostem am-
plitudy”),

– sterowanie statecznikiem 3÷4%.
Mniejsze tłumienie wykazują drgania popychaczy po-

przeczne do ich osi (w obydwu kierunkach). Względny
współczynnik tłumienia wynosi zwykle około 1%, co
oznacza łatwość wzbudzania tych drgań podczas eksplo-
atacji śmigłowca.
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Właściwości drganiowe układu sterowania
stoiska do badań WN

Wszystkie wymienione powyżej cechy układów stero-
wania uwypukliły się podczas przygotowań do badań wir-
nika nośnego na stoisku pomiarowym w Instytucie Lot-
nictwa. Stoisko posiada jeden ciąg sterowania (popycha-
czowy), którego łączna długość wynosi ponad 19.5 m.

Rys. 2. Model obliczeniowy ciągu sterowania stoiska do badań

Wyniki przeprowadzonych badań rezonansowych różniły
się znacznie od spodziewanych. Analizując prosty model
obliczeniowy mocowania drążka, kolumny stoiska oraz
ciągu sterowania określono najbardziej „miękkie” miejsca,
które wymagały dodatkowego usztywnienia. Ponadto część
przegubów wymagało zmniejszenia luzów i wymiany
smaru. W efekcie powtórzono badania rezonansowe uzys-
kując pożądany efekt w postaci braku drgań o charakterze
rezonansowym w czasie badań tj. w całym badanym zakre-
sie obrotów wału WN.

Rys. 3. Wzbudzanie drgań podczas badań rezonansowych „szyw-
nego” ciągu sterowania
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W. Krzymień

SOME REMARKS ON THE VERIFICATION
OF A MODEL CALCULATING THE VIBRATION

OF THE HELICOPTERS CONTROL SYSTEMS

Summary
Helicopter design requires a comprehensive analysis of

vibration properties of the construction. This paper includes
information and remarks concerning the vibration properties
of control systems, based on the research performed in the
Institute of Aviation. Design of helicopters needs leading
versatile analysis of vibration's property of construction.
This paper included many information and remarks concern
vibration's property of control systems, based on researches
performed in Institute of Aviation. Helicopter design
requires a comprehensive analysis of vibration properties of
the construction. This paper includes information and
remarks concerning the vibration properties of control
systems, based on the research performed in the Institute of
Aviation.

В. Кжымень

ПРИМЕЧАНИЯ К ВЕРИФИКАЦИИ
РАСЧЁТНОЙ МОДЕЛИ КОЛЕБАНИЙ

СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ВЕРТОЛЁТОМ

Резюме
Проектирование вертолёта требует проведения все-

стороннего анализа колебательных свойств конструкции.
Статья содержит перечень информации и замечаний, ка-
сающихся колебательных свойств систем управления,
основанных на опыте, полученном во время исследо-
ваний проведённых в Институте Авиации.
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RADAROWY MIERNIK ODLEGLOŚCI
DO PRZESZKODY DLA ŚMIGŁOWCÓW
RATOWNICZYCH

mgr inż. Andrzej MIODUSZEWSKI
Instytut Lotnictwa

W artykule opisano radarowy miernik odległości będący
częścią systemu zapewniającego bezpieczne wykonywanie
operacji ratowniczych z wysokich budynków przy pomocy
śmigłowców. Zasygnalizowano podstawowe równanie tech-
niki radarowej, i zależności pomiaru odległości przy modu-
lacji FM/CW. Podano podstawowe parametry modułu mi-
krofalowego 24 GHz i jego sygnały. Szczegółowo opisano
metody eliminacji sygnału modulacji FM i uzyskania uży-
tecznego sygnału odległości. Zaprezentowano schemat blo-
kowy miernika odległości do przeszkody Radar Obstacle
Detector ROD–08 i zasadę jego działania. Omówiono głów-
ne ograniczenia warunkujące prawidłowe jego funkcjo-
nowanie. Omówiono wyniki badań funkcjonalnych miernika
odległości przeprowadzone na różnych etapach projekto-
wania. Zaprezentowano doraźne rozwiązanie umożliwiające
pomiar odległości do najbliższego obiektu. Przedstawiono
wnioski dotyczące problemów pomiaru odległości do prze-
szkód w postaci kilku budynków i kierunków rozwoju kon-
strukcji z zastosowaniem FFT.

1. TECHNIKA RADAROWA W POMIARACH
ODLEGŁOŚCI

Użytkowanie śmigłowców podczas akcji ratowniczych
w pobliżu wysokich budynków, doprowadziło do wniosku
o potrzebie posiadania systemu pokładowego zapewnia-
jącego bezpieczne wykonywanie operacji w tych szczegól-
nych warunkach. Jednym z elementów tego systemu, jest
układ radarowej oceny odległości śmigłowca od ścian ota-
czających budynków, potrzebny szczególnie w przypadku
niemożności oceny wzrokowej np. przy zadymieniu strefy
operacji. Założono włączenie do systemu mikrofalowego
radarowego miernika odległości do przeszkody, który mie-
rzyłby odległość od końca łopat wirnika do ściany budynku,
a opracowanie tego przyrządu powierzono mojej skromnej
osobie. Na wstępie kilka uwag o technice radarowej i wła-
ściwościach mikrofal. Możliwości detekcji obiektów przez
radar wyznacza równanie:

(1)

gdzie:
PR – moc sygnału odbieranego,
PT – moc sygnału nadawanego,
G – zysk anteny,
λ – długość fali sygnału nadawanego (12 mm

przy 24 GHz),
σ – efektywna powierzchnia odbijająca obiektu,
D – odległość do obiektu.

Tak więc moc sygnału odbieranego jest odwrotnie pro-
porcjonalna do czwartej potęgi odległości i jest wprost pro-
porcjonalna do efektywnej powierzchni odbijającej obiektu.
Przy częstotliwości 24 GHz efektywna powierzchnia odbi-
jająca przykładowych obiektów wynosi:
– człowiek lub zgnieciona puszka po napojach ok. 0,5 m2,
– samochód w zależności od kierunku 1 do 5 m2,
– płyta metalowa o powierzchni 1m2 > 100 m2.

Należy przypomnieć że mikrofale ze względu na małą
długość fali zachowują się jak światło, to znaczy ulegają
ugięciu, całkowitemu odbiciu, odbiciu w innym kierunku,
interferencji, a poza tym są przez różne materiały przepusz-
czane lub pochłaniane. Zjawiska te kształtują obraz rada-
rowy obiektu. Zastosowanie techniki radarowej do lokali-
zacji wysokich budynków, które są konstrukcjami żelbeto-
nowymi z dużą ilością zewnętrznych, płaskich, powierzchni
szklanych jest obarczone pewną niewiadomą. Niepewność
polega na możliwości odbicia się wiązki mikrofalowej od
powierzchni tafli szklanej w przestrzeń lub prześwietlenia
tafli szklanej i odbiciu się dopiero od struktur wewnętrznych
budynku. Nadzieję że tak nie będzie i wiązka radarowa
odbije się od elementów zewnętrznych ściany budynku
i wróci do anteny odbiorczej dają elementy metalowe jak
ramy i sama stalowa konstrukcja budynku. Uwarunkowania
powyższe zostały uwzględnione przy konstrukcji radaro-
wego miernika odległości do przeszkody.

Dla detekcji obiektów stacjonarnych na odległościach do
kilku kilometrów powszechnie stosuje radary wykorzystu-
jące technikę fali ciągłej modulowanej częstotliwościowo
FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave). W przy-
padku modulacji częstotliwości nadajnika przebiegiem trój-
kątnym obowiązuje następująca zależność:
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(2)

przy czym:

– częstotliwość różnicowa ,
D – odległość obiektu,

– dewiacja częstotliwości nadajnika,
– częstotliwość przebiegu modulującego,

c0 – prędkość światła.

Utrzymując stałą wartość dewiacji częstotliwości i stałą
częstotliwość przebiegu modulującego uzyskujemy układ
pomiarowy gdzie miarą odległości do obiektu jest często-
tliwość różnicowa.

(3)

gdzie K jest stałą miernika odległości.
Układ ten zastosowano w mierniku odległości do bu-

dynków opisanym poniżej.

2. RADAROWY MIERNIK ODLEGŁOŚCI
DO PRZESZKODY

Radarowy miernik odległości do przeszkody (Radar Ob-
stacle Detektor) ROD-08 jest częścią systemu pokładowego
zapewniającego bezpieczne wykonywanie akcji ratow-
niczych z wysokich budynków przy pomocy śmigłowców.
Miernik ROD-08 jest miniaturowym radarem mierzącym
odległość do przeszkody w zakresie od 5 m do 55 m (od koń-
ca łopat wirnika śmigłowca do 50 m). Radar pracuje w paś-
mie częstotliwości 24,000÷24,250 GHz wykorzystując tech-
nikę falą ciągłej modulowanej częstotliwościowo (FMCW).

Głównym zespołem miernika jest mikrofalowy moduł
nadawczo-odbiorczy K-Band VCO Transceiver IVS-148
firmy Innocent. Zawiera on generator VCO umożliwiający
pracę w trybie CW/FSK/FMCW i może być przestrajany
w zakresie większym niż 24,0÷24,5 GHz przy napięciu prze-
strajającym 0 V÷8 V. Efektywna moc promieniowana (z uw-
zględnieniem zysku antenowego) wynosi +20 dBm – 100 mW
i emitowana jest przez 30 elementową antenę mikro-
paskową. Szerokość wiązki w azymucie wynosi 12°, a w
elewacji 25°. Druga identyczna antena usytuowana tuż obok
anteny nadawczej służy do odbioru sygnałów odbitych od
obiektów. Moduł może pracować w zakresie temperatur -40
do +85°C i przy zasilaniu +5 V pobiera 60 mA.

Nadajnik modułu mikrofalowego modulowany jest prze-
biegiem trójkątnym o częstotliwości 100 Hz o wartości oko-
ło 3Vpp, tak dobranej aby uzyskać dewiację częstotliwości
VCO równą ±75 MHz. Napięcie stałe około 2,5 V ustala war-
tość częstotliwości środkowej nadajnika na 24,125 GHz.
Tak dobrane parametry modulacji wyznaczają stałą mier-
nika równą 200 Hz/m zgodnie ze wzorem (2). Oznacza to, że
zmiana odległości mierzonej o 1 m spowoduje zmianę czę-
stotliwości sygnałów wyjściowych odbiornika I/Q o 200 Hz.
Rozdzielczość pomiaru odległości przy takich parametrach
modulacji wynosi 1 m.

Odbiornik modułu mikrofalowego posiada mieszacz
kwadraturowy na którego wyjściu dostępne są dwa sygnały
I/Q przesunięte w fazie względem siebie o 90°.Umożliwia to
wykrycie kierunku ruchu obiektu w przypadku zastosowania
modułu do pomiaru prędkości. Sygnały I/Q są wstępnie
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wzmacniane 30dB w paśmie 50 Hz ÷ 100 kHz, przy czym
składowa stała na wyjściu wzmacniacza wynosi 2,5 V.
Typowe kształty sygnałów pokazano na rysunku 1. Sygnał B
powstaje przy odbiciu od ściany odległej o 2,5 m, a sygnał D
przy odbiciu od obiektu odległego o 8,5 m. Sygnały I/Q na-
łożone są na przebieg A sygnału modulacji 100 Hz o po-
ziomie około 0,5 Vpp, który pojawia się wskutek skończonej
izolacji mieszaczy odbiornika dla sygnałów nadajnika. Wi-
docznym jest, że odzyskanie sygnału użytecznego jest trud-
ne i wymaga skutecznego odfiltrowania przebiegu modu-
lującego i jego harmonicznych.

Rys. 1. Typowe kształty sygnałów modułu mikrofalowego przy
pomiarze odległości 2,5 m i 8,5 m

Uzyskano to stosując kilka sposobów.
• Pierwszy polegał na odwróceniu znaku sygnału I i zsu-

mowaniu z sygnałem Q. Zredukowano w ten sposób
o >20 dB przebieg modulujący 100 Hz i uzyskano syg-
nały odległości C i F, jak na rysunku 1.

• Drugim sposobem było odfiltrowanie sygnału modulu-
jącego 100 Hz przez górnoprzepustowy filtr LC o często-
tliwości granicznej 800 Hz i tłumieniu > 36 dB często-
tliwości mniejszych od 400 Hz.

• Trzecim sposobem było zastosowanie ogniwa różniczku-
jącego RC wprowadzającego tłumienie 6 dB na oktawę po-
niżej częstotliwości 14 kHz. Tłumienie sygnałów 100 Hz
wynosi około 40 dB.
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• Filtr LC o częstotliwości granicznej 15 kHz i nachyleniu
około 40 dB na oktawę odcina szumy i sygnały odległości
większych niż 70 m.
Uzyskanie wartościowego sygnału użytecznego było pod-

stawą do poprawnego działania miernika odległości. Wy-
klucza to jednak możliwość pomiaru odległości mniejszych
od 4 m.

Poziom sygnałów I/Q przy pomiarze odległości do ściany
oddalonej o 5 m wynosi ok. 100 mVpp przy czym składowa
modulacji 100 Hz wynosi 0,5 Vpp, powierzchnia opromie-
niowana ma wymiary około 1m x 2 m. Przy większych odle-
głościach mierzonych i takiej samej skutecznej powierzchni
odbijającej moc sygnału odległości maleje proporcjonalnie
do czwartej potęgi odległości, tak więc przy odległości 50 m
będzie ona 104 razy mniejsza, czyli napięcie sygnału wy-
niesie około 1 mVpp. Jednakże powierzchnia opromienio-
wana wynosi wtedy 10 m x 20 m i moc sygnału odbieranego
może być tylko 100 mniejsza, czyli napięcie sygnału wy-
niesie 10 mV. Liniowe wzmocnienie sygnału odległości do
poziomu 24 Vpp wymaga wzmocnienia toru około 68 dB
przy częstotliwości 10 kHz i 48 dB przy częstotliwości
1kHz. Zastosowana korekta wzmocnienia 6dB / oktawę
wydaje się być optymalna. Zmiany skutecznej powierzchni
odbijającej wywołane materiałem i strukturą obiektu zało-
żono na poziomie 20 dB (10x) takie jak w przypadku radio-
wysokościomierzy lotniczych. Poziom sygnału odległości
na wyjściu wzmacniacza będzie zawarty w granicach 24 Vpp–
– 2,4 Vpp. Ogranicznik diodowy normalizuje amplitudę syg-
nału odległości na poziomie 2,4 Vpp.

Tak wyfiltrowany sygnał wysokości w postaci impulsów
o częstotliwości proporcjonalnej do wysokości podawany
jest na scalony przetwornik częstotliwość – napięcie
TC 9402. Częstotliwości od 800 Hz do 12 000 Hz są prze-
twarzane liniowo w napięcie stałe 0,4 do 6,0 V tworząc sy-
gnał wyjściowy odległości sterujący wskaźnikiem.
Pracą toru przetwarzania częstotliwości na napięcie steruje
układ detektora poziomu sygnału , który odłącza wejście
przetwornika przy spadku sygnału poniżej 0,8 Vpp i przełącza
go na sygnał 11,0 kHz (55 m) z generatora Testu / prze-

kroczenia zakresu odległości. Powoduje to, że w przypadku
braku sygnału lub jego spadku poniżej użytecznego pozio-
mu przyrząd wskazuje wysokość 50 m (zero wskaźnika na
5 m), a wskaźnik sygnalizuje odpowiedni stan. Schemat
blokowy miernika odległości do przeszkody ROD-08 po-
kazano na rysunku 2.

3. WSKAŹNIK

Wskaźnik miernika odległości do przeszkody prezentuje
odległość do przeszkody analogowo i cyfrowo. Z prawej
strony wskaźnika znajduję się symboliczna sylwetka śmi-
głowca z czterema zielonymi łopatami z diod świecących.
Kolor łopat zmienia się na czerwony przy odległości mniej-
szej niż 4 m.

Zero wskaźnika odpowiada końcom łopat wirnika i jest
regulowane i ustawiane dla danego typu śmigłowca. Prze-
suwający się ruchomy słupek o wysokości 20 mm i grubości
2 mm z czterech diod luminescencyjnych obrazuje prze-
szkodę (ścianę budynku). Jego odległość od symbolicznej
sylwetki śmigłowca pokazuje odległość do przeszkody.
Słupek zmienia swoje położenie co 2 m. Słupek pierwszy
zaświeci się przy odległości 2 m i będzie świecił aż do 4 m
kiedy zaświeci się słupek drugi. Słupek dwudziesty zaświeci
się przy 40 m i będzie się świecił przy każdej odległości
większej niż 40 m, np.43 m, 56 m, o ile tylko przyrząd mie-
rzy daną odległość. Słupki są zróżnicowane kolorystycznie
i tak odległości od 2 m do 8 m sygnalizowane są klorem
czerwonym, odległości od 8 m do 12 m kolorem pomarań-
czowym, odległości od 12 m do 22 m kolorem żółtym,
a odległości od 22 m do 42 m kolorem zielonym. Zakres po-
miarowy przyrządu ograniczony jest do około 60 m ( mier-
nik wchodzi w nasycenie). Odległości większe niż około
42 m, będą skutkowały świeceniem się słupka 40 m i war-
tością wyświetlacza odpowiadającą mierzonej odległościo
ile sygnał odbity od przeszkody będzie wystarczająco silny.

Równolegle do wskazań analogowych odległość do prze-
szkody prezentowana jest w zakresie do 60 m z rozdziel-
czością 1 m na żółtym wyświetlaczu cyfrowym. Spadek sy-
gnału poniżej poziomu użytecznego sygnalizowany jest czer-
woną diodą nad wyświetlaczem cyfrowym i wyświetlaną
wysokością 50 m.

Rys. 2. Schemat blokowy miernika odległości do przeszkody ROD-08
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Układ elektroniczny wykorzystuje układ przetwornika
napięcie –cyfra ICL7107 i 2 sterowniki linijki diodowej
LM3914. Próby funkcjonalne pokazały, że rozdzielczość
linijki diodowej jest wystarczająca.

4. PRÓBY FUNKCJONALNE ROD-08

Przeprowadzono próby działania przyrządu w pomiesz-
czeniach zamkniętych i w terenie otwartym na różnych eta-
pach projektowania. Początkowo napotkano trudności z osi-
ągnięciem rozwiązania które zapewniało jednoznaczny stan
wyłączenia w przypadku braku przeszkody (np. anteny skie-
rowane w niebo) w połączeniu z dużą czułością wykry-
wania. Skuteczne rozwiązanie problemu było możliwe po
zastosowaniu wspomnianych wcześniej czterech metod eli-
minacji sygnału modulacji.

Przy próbach niezastąpiony okazał się analizator widma.
Szybko potwierdził się fakt, że sygnał wysokości zawiera
w swoim widmie informację o wszystkich obiektach bliż-
szych i dalszych dających odbicie radarowe. Nawet w sto-
sunkowo czystym eksperymencie kiedy z okna budynku na
trzecim piętrze mierzono odległość 20 m do budynku po dru-
giej stronie ulicy analizator widma pokazywał silne i wąskie
widmo obiektu ale także dużo słabsze >26dB rozmyte
widmo sygnału podwójnej odległości między budynkami.
Nie wpływało to znacząco na wynik pomiaru. Dużo gro-
źniejsze zjawisko występowało w sytuacji kiedy mierzono
odległość ok. 20m do narożnika lub ostatniego piętra bu-
dynku za którym stał wyższy lub większy budynek. Widmo
echa radarowego budynku dalszego było o 10 dB słabsze ale
znacznie szersze i wyraźnie wpływało na wynik pomiaru,
który był średnią odległością do budynków. Z powodu sła-
bego tłumienia listków bocznych zauważalny był wpływ
obiektów odległych o kilka metrów poza głównym kie-
runkiem promieniowania, których echo potrafiło wpłynąć na
wynik pomiaru. Potwierdziło się istnienie wszystkich szko-
dliwych zjawisk właściwych technice FM/CW znanych kon-
struktorom i występujących przy eksploatacji radiowysoko-
ściomierzy lotniczych.

Eksperymenty potwierdziły zasadność stosowania ana-
lizy FFT, która pozwoliłaby rozróżnić odległości do kilku
obiektów. Prace w tym kierunku są prowadzone w Instytucie
Lotnictwa.

Doraźnie zdecydowano się na zastosowanie rozwiązań
opanowanych. Zaadaptowano układ stosowany w radiowy-
sokościomierzach i objęty patentem Ilot, znany pod nazwą
selektora impulsów. Jest to układ analogowo-cyfrowy, który
z widma sygnału przekształconego na ciąg impulsów o róż-
nej długości potrafi wyeliminować wszystkie impulsy krót-
sze niż połowa impulsów odpowiadających częstotliwości
środkowej widma. Układ ma właściwości dolnoprzepu-
stowego filtru śledzącego przestrajającego się w zakresie
częstotliwości 100 : 1. Zastosowanie układu wyraźnie osła-
biło wpływ echa dalszych obiektów na wynik pomiaru
odległości obiektów bliższych. Miernik w tej konfiguracji
może służyć skutecznie do pomiaru odległości śmigłowca
do ścian wysokich budynków podczas akcji ratowniczych.

5. WNIOSKI

1. Wykonany prototyp radarowego miernika odległości od
ścian otaczających budynków podczas akcji ratowniczych
przy pomocy śmigłowców został sprawdzony funkcjo-
nalnie podczas prób naziemnych i działa zgodnie z zało-
żeniami. Pomiary odległości przeprowadzono z okien
trzypiętrowego budynku do budynków sąsiednich.

2. Pomiar odległości do najbliższego budynku jest pra-
widłowy o ile wyższy budynek w tle jest w odległości
około dwukrotnie większej, co zwykle ma miejsce.

3. Sygnał echa radarowego zawiera informacje o wszyst-
kich obiektach opromieniowanych przez wiązkę nadajni-
ka o szerokości 25° w azymucie i 12° w elewacji w za-
kresie odległości od 5 do 50 m. W szczególnych przy-
padkach widoczne są dwa budynki stojące w podobnych
odległościach. Miernik poda wtedy średnią odległość do
budynków.

Rys. 3. Miernik odległości do przeszkody ROD-08 – gabaryty
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4. Rozróżnienie odległości do kilku obiektów położonych
w różnych odległościach możliwe jest w przypadku
analizy sygnału przy wykorzystaniu Szybkiej Transfor-
maty Fouriera. Prowadzone są prace w tym kierunku.
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A. Mioduszewski

RADAR DISTANCE TO OBSTACLE METER
FOR RESCUE HELICOPTERS

Summary

This paper describes the radar distance meter that is the
element of a system to ensure safe performance of rescue
operations from the high-rise buildings with the help of heli-
copters. Indicated is the basic equation of radar technology
and dependence of the distance measurement with the
FM/CW modulation .Given are the basic parameters of the
24GHz microwave module and it's signals. The methods of
the FM signal modulation elimination are described in detail
and the ways to obtain useful distance signal. Presented is
a block diagram of the distance to the obstacle meter, named:
„Obstacle Radar Detector ROD-08” and the principle of its
operation. Discussed are the main constraints to ensure
a proper instrument functioning. Discussed are also the re-
sults of distance meter functional studies carried out at the
various stages of it's design. Presented is the ad hoc solution
to the nearest object distance measurement. The conclusions
concerning the problems of measuring the distance to ob-
stacles in the form of a group of buildings and directions of
the instrument structure development using FFT algorithm
are given.

А. Медушевски

РАДАРНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ РАСТОЯНИЯ
ДО ПРЕГРАДЫ ДЛЯ ВЕРТОЛЕТОВ

СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ

Резюме
В статье описан радарный измеритель расстояния,

который является частью системы, которая гарантирует
безопасное выполнение операций служб спасения с вы-
соких зданий с использованием вертолетов. Описано
основные уравнения радарной техники, и математи-
ческие зависимости измерения расстояния при моду-
ляции FM/CM. Представлено основные параметры ми-
кроволнового модуля 24 GHz и его сигналы. Детально
описан метод элиминации сигнала модуляции FM и по-
лучения пригодного сигнала расстояния. Показано
принципиальную схему измерителя расстояния до пре-
грады Radar Obstacle Detektor ROD-08 и принцип его
работы. Оговорено основные ограничения обуславли-
вающие исправное его функционирование. Оговорено
результаты функциональных исследований измерителя
расстояния проведенных на разных этапах прое-
ктирования. Представлено временное решение дающее
возможность измерения расстояния к ближайшему
объекту. Представлено также заключающие выводы
касающиеся проблем измерения расстояния до пре-
грады в виде нескольких зданий и направлений развития
конструкций с использованием FFT.
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NOWOCZESNE WIELOŁOPATOWE
ŚMIGŁO OGONOWE
DO ŚMIGŁOWCA IS-2

mgr inż. Mirosław Bernard PIŁAT
Politechnika Lubelska

W artykule została przedstawiona koncepcja nowoczes-
nego śmigła ogonowego wielołopatowego do śmigłowca lek-
kiego IS-2. Proponowane rozwiązanie konstrukcyjne skupia
w sobie najważniejsze cechy nowoczesnego śmigła ogono-
wego zgodnego z powszechnieobowiązującymi tendencjami.
Przedstawiono opis zaproponowanej konstrukcji wraz z ra-
mowym zarysem technologicznym oraz wyniki wstępnych
analiz obliczeniowych.

1. WSTĘP

Artykuł przedstawia modyfikację 4-łopatowego śmigła
ogonowego śmigłowca lekkiego IS-2 poprzez zastąpienie
elastomerowego tłumika-podpory ułożyskowaniem promie-
niowym nasady łopaty z zachowaniem torsjonowego prze-
noszenia sił odśrodkowych. Aktualny projekt przewiduje 4-
-łopatowe obudowane śmigło typu DTR (Ducted Tail Rotor
= otunelowane śmigło ogonowe), które poddano modyfika-
cji konstrukcyjnej.

Analizując koncepcję nowego śmigła ogonowego wpro-
wadzono tylko niezbędne zmiany a wykorzystano te istnie-
jące rozwiązania oraz zespoły konstrukcji, które spełniają
wszystkie wymogi obecnie stosowanej technologii wytwa-
rzania. Podczas analizy nowego śmigła ważne jest aby speł-
niały warunki rozwojowości wersji i łatwej ich modyfikacji
konstrukcyjnej, szczególnie w odniesieniu do zwiększania
wielołopatowości.

2. ZAŁOŻONA KONSTRUKCJA
ŚMIGŁA OGONOWEGO

Wstępne założenia projektowo-konstrukcyjne:
– śmigło typu DTR, (śmigło pracuje w obudowie, która

jest częścią statecznika pionowego),
– 4 lub 6 łopat (6 łopat dotyczy wersji rozwojowej śmi-

głowca IS-2 o większej masie i większej mocy napędu),
– zastosowanie nowoczesnego profilu na łopaty śmigła ogo-

nowego opracowanego przez Instytut Lotnictwa [6, 7],
– wyeliminowanie łożysk promieniowych (kulkowych,

wałeczkowych, igiełkowych) i przegubów a tym samym
zredukowanie liczby części zespołu śmigła ogonowego,

– zastosowanie kompozytowego torsjonu, który zastąpi
role przegubów w osi i przekręceń łopaty,

– kompozytowa budowa łopat,
– niesymetryczny rozstaw łopat śmigła ogonowego.

Wstępny schemat przedstawiono na rysunku 1. Opis
w tekście. Zaproponowana koncepcja skupia w sobie wszyst-
kie cechy jakie powinno posiadać śmigło ogonowe. Podsta-
wowym elementem jest cylinder na którego promieniu
umieszczone są łopaty. Całość cylindra składa się z okrągłej
płyty (1) przykręconej do głowicy (2). Głowica (2) osadzona
jest na wale wirnika (3) i połączona jest z węzłem spinającym
torsjony (5) (węzeł łączy moduły dwułopatowe). Moduł
łopaty (4) składa się z dwóch łopat i jednego wspólnego
torsjonu. U nasad łopat zamocowany jest przegub osiowy (6)
osadzony w gnieździe (7) (gniazdo jest dzielone na dwie
części), ułożyskowanym (8) dwoma łożyskami ślizgowymi.
Tuleja/przegub osiowy posiada gniazdo łączenia dźwigni
przekręceń (9) oraz ciężarek ustawiający łopatę na właściwy
kąt natarcia podczas utraty sterowania przez pilota. Płyta (1),
gniazdo przegubu (7) skręcone są śrubami (10) razem z płytą
zewnętrzną (11) o kształcie płaskiego pierścienia. Całość
zakrywa pokrywa (12). Przedstawione rozwiązanie może być
konfiguracją zarówno 4- jak i 6-łopatową, do przedstawionej
koncepcji można dołożyć dodatkowy moduł łopat (13).
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3. WSTĘPNY DOBÓR PARAMETRÓW
ŚMIGŁA OGONOWEGO

Jako, że powstawały już wcześniej rozwiązania konstruk-
cji śmigłowca IS-2 pewne parametry dotyczące śmigła ogo-
nowego zostały przyjęte. Proponowane rozwiązanie jest
nową koncepcją posiadającą pewne cechy konstrukcyjno
projektowe już istniejące takie jak statecznik pionowy,
prędkość obrotowa wału śmigła, przekładnia kątowa, pro-
mień śmigła ogonowego czy też konstrukcja łopat.

Liczba łopat śmigła
Najczęściej liczba łopat śmigła ogonowego wynosi śred-

nio 2/3 łopat wirnika głównego. W pracy rozważany war-
ianty wielołopatowego śmigła ogonowego uwzględnia śmi-
gło 4-łopatowe jako wariant podstawowy dla wersji istnie-
jącej śmigłowca IS-2 oraz wariant 6-łopatowy dla śmigłow-
ca w wersji rozwojowej cięższej/większej.

Ze względu na budowę łopat śmigła jaką przyjęto do pro-
jektu można było uwzględniać śmigło ogonowe o parzystej
liczbie łopat (krotność modułów łopat, 2 lub 3 moduły).

Kąty rozstawienia łopat
Jako podstawowe kąty pomiędzy łopatami założono

55º/125º dla śmigła 4-łopatowego. W przypadku wersji pod-
stawowej śmigła ogonowego (4 łopaty) przyjęto wstępnie
rozstaw kątów taki sam jaki występuje na śmigłowcu AH-64
Apache oraz Mi-28, co wg literatury istotnie wpłynęło na
obniżenie emisji hałasu tych śmigłowców.

Promień śmigła
Promień wirnika śmigła ogonowego można wyznaczyć

z teorii strumieniowej lub teorii elementu łopaty. Przy pro-
ponowanym rozwiązaniu śmigła ogonowego przyjęto pro-
mień r = 0.432m (taki promień wyznaczono we wcześniej-
szych rozważaniach dotyczących śmigła ogonowego) z tego
obszar czynny aerodynamicznie wynosi ~60% promienia
całego śmigła. Część nieczynną aerodynamicznie stanowi
cylinder. Cylinder zajmuje ~40% promienia wirnika. W roz-
wiązaniu typu Fenestron istnieją podobne proporcje.

Rys. 1. Schemat koncepcyjny 4-łopatowego śmigła ogonowego IS-2
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Profil aerodynamiczny łopaty
Podstawowym wymaganiem projektowym profilu łopaty

śmigła ogonowego jest uzyskanie możliwie dużych wartości
współczynnika maksymalnej siły nośnej w zakresie liczb
Macha Ma = 0.5÷0.6, co jest bardzo trudne ze względu
występowania w tych warunkach silnych niekorzystnych
efektów ściśliwości na dużych kątach natarcia. Przyjmo-
wane ograniczenia momentowe profili łopaty śmigła ogo-
nowego mogą być, jak to wynika z literatury, znacznie
łagodniejsze niż dla profilu wirnika nośnego. Jednakże w
literaturze brak jakichkolwiek danych liczbowych.

Ustalając, że dla liczby Ma = 0.5 wartość momentu po-
chylającego na nos powinna być większa od -0.05 kiero-
wano się dążeniem do około dwukrotnego zmniejszenia
wartości tego momentu profilu NACA63414, zastosowa-
nego w śmigle ogonowym śmigłowca AH-64 Apache, który
charakteryzuje się podwyższonymi współczynnikami Czmax
w wyżej wspomnianym zakresie liczb Macha. Ponadto
ustalono, że projektowany profil łopaty śmigła ogonowego
powinna cechować możliwie wysoka doskonałość aerody-
namiczna. Na rysunku 2 [6, 7]przedstawiono porównanie
współczynników maksymalnej siły nośnej profilu ILT212,
klasycznych profili NACA0012 i NACA23012, konwen-
cjonalnie stosowanych w łopatach śmigła ogonowego oraz
profilu ILH312 łopaty wirnika nośnego. Wszystkie porów-
nywane rezultaty prezentowane na rysunku 3.8 uzyskane
w badaniach w tunelu N-3 Instytutu Lotnictwa dla tych sa-
mych wartości liczb Reynoldsa, Re = 4 · M · 106.

Rys. 2. Porównanie zależności współczynnika Czmax od liczby
Macha dla profili ILT212 i ILH312 oraz klasycznych profili
NACA0012 i NACA 23012

Ogólnie można stwierdzić, że profil ILT212 charak-
teryzuje się znacznie zmniejszonym wpływem liczby Macha
w zakresie M = 0.3÷0.6. W tym zakresie liczb Macha
współczynniki Czmax zachowują w przybliżeniu stałą
wartość 1.23÷1.28, z wyjątkiem liczby Macha Ma = 0.55 dla
której osiąga wartość 1.41. Rozpatrując węższy zakres liczb
Macha tj. Ma = 0.5÷0.6, taki jak przyjęto w kryterium,

można stwierdzić, że profil ILT212 osiąga wysokie wartości
współczynnika Czmax równe 1.27÷1.41. W stosunku do
profilu konwencjonalnego NACA23012 współczynnik
Czmax profilu ILT212 jest większy o 18% od liczy Macha
0.5, a w przedziale Ma = 0.5÷0.6 aż około 41%. Jeszcze
większy przyrost współczynnika Czmax występuje w sto-
sunku do profilu NACA0012 od około 40% dla Ma = 0.5 do
54% dla Ma = 0.6. Można więc stwierdzić, że podstawowe
wymagania profilu łopaty śmigła ogonowego są w pełni
spełnione przez ILT212. Większe wartości doskonałości
profilu ILT212 niż profilu ILH312 występują już dla sto-
sunkowo małych wartości współczynników siły nośnej
równych 0.2÷0.3. Wyraźna przewaga doskonałości profilu
ILT212 nad ILN312 utrzymuje się praktycznie w całym
badanym zakresie liczb Macha do Ma=0.65. Doskonałość
aerodynamiczną profilu ILT212 i profilu NACA23012 dla
liczby Ma = 0.6, Cz = 0.6 przedstawia tabela poniżej.

Doskonałość profilu ILT212 jest wyższa o około 58% niż
klasycznego profilu NACA23012. Można więc stwierdzić, że
profil ILT212 łopaty śmigła ogonowego posiada bardzo
wysokie wartości doskonałości aerodynamicznej. Kąt zerowej
siły nośnej dla profilu ILT212 wynosi ~2,5°. Pozwala to na
uzyskanie względnych kątów nastawienia względem cięciwy
aerodynamicznej przy mniejszym (o ten kąt zerowej siły noś-
nej) przekręceniu konstrukcyjnym łopaty. Jest to ważne dla
rozwiązań posiadających torsjon, gdyż zmniejsza moment
pochylający przy zmianie kąta skoku ogólnego łopaty.

Rodzaj śmigła
Śmigło obudowane typu DTR zostało przyjęte głównie ze

względów bezpieczeństwa i możliwości zmniejszenia hała-
su. Śmigło pracuje w obudowie, która jest zarówno osłoną
śmigła jak i statecznikiem pionowym. Wzorowano się na
najnowszych rozwiązaniach współczesnych śmigłowców.
W wyniku prowadzonych badań eksperymentalnych stwier-
dzono możliwość korzystnej współpracy aerodynamicznej
śmigło – obudowa zwiększającej ciąg do kilkunastu procent.

Otunelowane śmigła
W śmigłowcu IS-2 śmigło ogonowe znajduje się nisko

nad ziemią co stanowi istotne niebezpieczeństwo dla osób
poruszających się wokół stojącego na ziemi śmigłowca. Było
to powodem umieszczenia śmigła ogonowego w stateczniku
pionowym przez co stworzono otunelowanie, które może
jednocześnie zwiększyć jego sprawność aerodynamiczną.
Zgodnie z danymi z literatury [4] zwiększenie sprawności
spowodowane obecnością obudowy może posiadać liczącą
się wartość ale zależy od wielu czynników, z których najwa-
żniejszymi są: szczelina pomiędzy końcem łopatki a obu-
dową, grubość obudowy oraz przesunięcie płaszczyzny
śmigła względem obudowy. Parametry te mają również istot-
ny wpływ na hałas generowany przez śmigło ogonowe [4].

Rozwiązanie takie jest istotne dla małego śmigłowca ze
względu na bezpieczeństwo osób poruszających się wokół
śmigłowca (ponieważ znajduje się ono nisko nad ziemią),
a jednocześnie może zwiększyć sprawność śmigła przez co
„zabierać” mniej mocy wirnikowi nośnemu. Może również
zmniejszyć intensywność generowanego hałasu.

Profil ILT212 NACA23012
K dla Cz = 0.6 i Ma = 0.6 68 43
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Każde śmigło ogonowe śmigłowca posiada dwie wady:
odbiera moc od wirnika nośnego (w każdym manewrze zwi-
ększeniu mocy na wirniku nośnym towarzyszy konieczność
zrównoważenia powiększonego momentu obrotowego) oraz
wytwarza hałas (w zakresie wyższych częstości). Zwięk-
szenie sprawności śmigła o kilka procent oraz obniżenie
generowanego hałasu o kilka decybeli jest sprawą istotną.

Biorąc pod uwagę rozważania konfiguracji śmigło ogo-
nowe w stateczniku pionowym będący jednocześnie jego
obudową nie jest już istotne rozważanie konfiguracji, jak
w przypadku śmigła ogonowego swobodnego umieszczone-
go przed lub za statecznikiem lub belką.

W śmigle otunelowanym końce łopat nie poruszają się
w swobodnym powietrzu, ale są otoczone kołowym pierście-
niem, podobnie jak w wentylatorze. Dlatego przy prowa-
dzeniu obliczeń takiego śmigła parametry przepływu przy
końcach łopatek rozważa się tak, jak w wentylatorach i sprę-
żarkach osiowych. Oznacza to, że istnieje oddziaływanie
otunelowania na opływ łopatek wirnika. A więc istnieje
również oddziaływanie odwrotne: przepływu przez śmigło
na ścianki otunelowania. Zagadnienie to jest powszechnie
znane ale w obliczeniach wentylatorów czy sprężarek przyj-
muje się, że długość otunelowania jest duża w stosunku do
średnicy wirnika. Natomiast długość otunelowania śmigła
ogonowego śmigłowca jest porównywalna z długością cię-
ciwy końca łopaty, a więc nie można założyć równomier-
nego rozkładu prędkości na wlocie ani pod względem wiel-
kości prędkości ani pod względem kierunku.

Obrys łopaty śmigła
Optymalnym obrysem łopaty z punktu widzenia aero-

dynamiki jest obrys eliptyczny. W projekcie pracy przyjęto,
że obrys łopaty będzie miał obrys bliski prostokątnemu ze
względu na prostsze jego wykonanie. Ponieważ śmigło
pracuje w obudowie a kanał ma regularny przekrój walca,
końcówki zaokrąglone są względem krzywizny kanału. Od-
ległość końcówki łopaty od pierścienia obudowy powinna
być jak najmniejsza. Zaproponowano doklejenie do koń-
cówki łopaty lekkiej pianki odpowiednio wyprofilowanej,
co pozwala na uzyskanie szczeliny bliskiej zeru oraz za-
bezpiecza śmigło przed zaklinowaniem w razie kontaktu
z obudową.

Skręcenie geometryczne łopaty
Stosowanie ujemnych kątów skręcenia geometrycznego

łopaty poprawia rozkład prędkości indukowanej wzdłuż
promienia śmigła umożliwiając uzyskanie większego ciągu
w warunkach lotu silnikowego. Podczas lotu autorotacyj-
nego oraz przy wykonywaniu manewru kierunkowego w
kierunku przeciwnym do kierunku obrotów wirnika nośne-
go, skręcenie takie działa niekorzystnie, pogarsza charakte-
rystyki aerodynamiczne śmigła przy ujemnym ciągu śmigła.
Przyjęto brak skręcenia geometrycznego śmigła ogonowego.
Ważnym argumentem mogącym utrudnić wykonanie łopaty
ze skręceniem geometrycznym jest jego konstrukcja, w
której torsjon kompozytowy w sposób ciągły przechodzi w
dźwigar łopaty.

Konstrukcja łopaty

Łopata śmigła posiada konstrukcję kompozytową, wyko-
nywaną techniką worka podciśnieniowego, gdzie dźwigar
łopaty wiodącej i torsjon kompozytowy komponują element
piasty, wraz z łopatą przeciwstawną stanowią integralną
całość [5].

Łopaty wykonano z włókna węglowego okopertowanego
tkaniną szklaną a torsjon/dźwigar z rowingu szklanego.

W takiej technologii możemy wykonać moduł, który skła-
da się z dwóch łopat i jednego torsjonu. Do uprzednio wyko-
nanego torsjon doklejane są elementy struktury łopat a całość
formowana jest w przyrządzie/formie i sklejona z wykorzy-
staniem worka podciśnieniowego i utwardzenia.

Torsjon konstrukcyjnie jest płaski a jego przekrój w na
każdym odcinku jest prostokątny. Zwiększenie przekroju tor-
sjonu w miejscu mocowania w piaście obrotu przez dokle-
jenie nakładek zwiększa jego sztywność oraz pozwala na
dociśniecie go w węźle mocowania piasty do wału.

Rys. 3. Schemat budowy modułu łopat; a) torsjon; b) moduł ło-
paty po sklejeniu

Przeguby śmigła
Założona konstrukcja śmigła nie posiada przegubów

wahań i odchyleń, natomiast posiada tylko przegub osiowy.
Elementami umożliwiającymi osiowe przekręcanie łopaty
(zmiana kątów nastawienia łopaty) jest przegub osiowy z ło-
żyskami ślizgowymi ale i elastyczny kompozytowy torsjon
umożliwiający obrót w zadanym zakresie kątów. Prze-
mieszczenie przegubu wzdłuż promienia łopaty unie-
możliwia torsjon będący częścią łopaty (dźwigarem), który
zamocowany jest do węzła piasty wirnika. Tuleja/przegub
zamocowana jest na stałe do łopaty. Konstrukcja modułu
łopaty może być wykonana w dwóch wariantach (rys. 4).

Rys. 4. Wizualne przedstawianie budowy dwóch typów modułów

Na rysunku 4 przedstawiono dwa rodzaje modułów,
moduł nr 1 posiada budowę integralną. Obszar czynny aero-
dynamicznie (profil łopaty) przechodzi bezpośrednio w cy-
lindryczny kształt o okrągłym przekroju. Unika się tym spo-
sobem węzła łączącego tuleję z rękawem. Łopaty modułu
łączone tuleją byłyby formowane jako połówki i sklejane
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razem oraz owijane (okopertowane). Aby wprowadzić po-
prawnie momenty gnące w płaszczyźnie mniejszej sztyw-
ności należy pogrubić ścianki tulei od górnej i dolnej strony
profilu kształtując je w formę dźwigarów. Owinięcie można
wykonać z kompozytu z implantami bezsmarnymi, tak aby
po przetoczeniu, zewnętrzna powierzchnia stanowiła bieżnię
łożyska ślizgowego.

Tuleja kompozytowa jest bardziej elastyczna na zginanie
niż metalowa i należy brać pod uwagę elastyczne łożyska
ślizgowe niemetalowe. Klasyczne metalowe, sztywne wy-
wołają nierównomierne naciski po wygięciu się tulei.

Przy końcu tulei formowane jest ucho dźwigni przekrę-
ceń łopaty i/lub wklejamy metalowy element podczas pro-
cesu formowania łopaty. Diagnozowanie i wyprodukowanie
takiego typu łopaty może okazać się trudniejsze niż łopaty
z tuleją metalową (moduł nr 2, rys. 4). Na chwilę obecną są
trudności z uzyskaniem informacji i danych odnoście ela-
stycznych łożysk ślizgowych niemetalowych. Istnienie tego
typu łożysk potwierdzono podczas oględzin śmigłowca
EC 120 (rys. 5).

Rys. 5. Elastyczne łożysko kompozytowe stosowane na śmigłowcu
EC-120

Budowa modułu nr 2 rysunku 4 jest równie łatwa pod
względem technologicznym, jak modułu nr 1 (rys. 4). Tuleję
metalową należy nałożyć przed sklejeniem torsjonu z ło-
patkami. Zgrubienie (miejsce chwytu łopaty) wykonać na-
leży przed nasunięciem metalowej tulei przez doklejanie
kolejnych warstw tworzywa u jej nasady. Po nasunięciu tulei
na łopatę należy wykonać otwory pod sworznie mocujące
łopatkę w gnieździe tulei. Sworznie mają wprowadzić siłę
skupioną pochodzącą od masy tulei w torsjon. W tym wa-
riancie można zastosować łożyska ślizgowe metalowe
dostępne na rynku.

Głowica śmigła ogonowego
Głowica śmigła ogonowego założonego rozwiązania

w swojej konstrukcji i budowie nie przypomina klasycznych
głowic śmigieł ogonowych stosowanych na śmigłowcach.
Podobne rozwiązanie można zobaczyć w konstrukcjach typu
Fenestron czy FANTAIL™ [4]. Głowica ukształtowana jest
na kształt bębna, na którego obwodzie rozmieszczone są
łopaty. Tego typu rozwiązanie zapewnia prawidłowe funk-
cjonowanie mechanizmu zmiany kąta nastawienia łopat
i przekazywania momentu obrotowego oraz kontroli kąta
nastawienia łopat w przypadku uszkodzenia mechanizmu
zmiany skoku śmigła. Posiada również w swojej konstrukcji

gniazda przegubów osiowych wyposażonych w łożyska
ślizgowe metalowe (w przypadku stosowania modułu nr 1
przedstawionego na rysunku 5 łożyska ślizgowe kompozy-
towe).

Prędkość obwodowa końców łopat
Zwiększając prędkość obrotową śmigła uzyskuje się

większy ciąg przy tym samym promieniu śmigła. Niekorzys-
tne zjawisko jakie wywołuje zwiększenie prędkości obroto-
wej to zwiększenie pobieranej mocy przez śmigło ogonowe,
efekt ściśliwości na końcówce łopaty, spadek sprawności
śmigła, erozja oraz poziom hałasu. Dla śmigłowca IS-2
założona prędkość obwodową łopat śmigła ogonowego jest
bliska prędkości obwodowej wirnika nośnego i wynosi
180 m/s. Dobór odpowiedniej wielkości wypełnienia śmigła
pozwalający na utrzymanie tak niskiej prędkości obwo-
dowej umożliwia spełnienie wymagań niskiego poziomu
hałasu wytwarzanego przez śmigło.

Rodzaj pracy śmigła
Ze względu na umiejscowienie śmigła ogonowego w otwo-

rze statecznika nie przewiduje się niekorzystnego przesło-
nięcia tarczy śmigła przez statecznik a zatem i niekorzyst-
nego wpływu statecznika na pracę śmigła [1].

Kierunek obrotów śmigła
Kierunek obrotów śmigła ogonowego, którego dolna

łopata obraca się w kierunku „do przodu” (patrząc od prawej
lub lewej strony belki ogonowej/śmigłowca) wykazuje lep-
szą jakość aerodynamiczną i jest mniej czułe na wpływ śladu
zawirnikowego wirnika nośnego.

4. WIZUALNE PRZEDSTAWIENIE
ANALIZOWANEGO ŚMIGŁA OGONOWEGO

Dla lepszej wizualizacji nowego śmigła ogonowego stwo-
rzono trójwymiarowy model przestrzenny. Tego typu forma
projektowania zapewnia uzyskanie analizy dokładnej maso-
wej oraz pozwala na optymalizację konstrukcji. Posiadając
modele trójwymiarowe poszczególnych detali, zespołów
możemy poddać je dokładnym analizom używając technik
MES. Rysunki 6÷9 przedstawiają najważniejsze detale śmigła
natomiast rysunek 10 przedstawia wstępny wariant układu
zmiany skoku łopat (układ dźwigni).

Rys. 6. Śmigłowiec IS-2 z nowym śmigłem ogonowym
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Rys. 7. Śmigło ogonowe oraz usterzenie pionowe

Rys. 8. Widok na głowicę śmigła ogonowego

Rys. 9. Widok na głowicę śmigła ogonowego (bez pokrywy)

Rys. 10. Widok układu sterowania śmigła ogonowego

5. PODSUMOWANIE

Zaproponowane rozwiązanie konstrukcyjne łączy w so-
bie cechy nowoczesnego śmigła ogonowego zgodnie z obo-
wiązującymi tendencjami w rozwoju śmigłowców. W tym
celu poddano przeanalizowaniu rozwiązania dotyczące kon-
strukcji śmigieł ogonowych oraz posłużono się nabytymi
doświadczeniami ze wcześniejszych rozwiązań dotyczących
śmigła ogonowego IS-2.

Przeprowadzono analizy osiągów, drgań łopat, oraz ste-
rowności śmigłowca [2, 3]. Wykonano wstępne obliczenia
wytrzymałościowe elementów głowicy śmigła ogonowego z
wykorzystaniem nowoczesnych technik obliczeniowych [2].
Zebrane obliczenia mają stanowić podstawę do optyma-
lizacji konstrukcji. Na podstawie przeprowadzonych analiz
stwierdzono, że zaproponowana konstrukcja może być reali-
zowana w projekcie śmigłowca. Konstrukcja ta składającą
się z modułów dwułopatowych i może być wykorzystana do
rozwojowej wersji śmigłowca IS-2 jako sześciołopatowa.

Zastosowanie nożycowego rozstawu łopat w wersji pod-
stawowej 4-łopatowej śmigła powinno wpłynąć na zmniej-
szenie emisji hałasu, to samo dotyczy wersji 6-łopatowej dla
wersji rozwojowej śmigłowca zachowując nierównomierny
rozstaw łopat.

Wady proponowanej konstrukcji łopat wiążą się koniecz-
nością stosowania parzystej liczby łopat. Głowica śmigła
ogonowego odbiega wyglądem i konstrukcją od klasycz-
nych rozwiązań. Przy opracowywaniu wstępnej konstrukcji
wzorowano się na nowoczesnym rozwiązaniu typu Fenes-
tron i Fantail. Moduły w swojej budowie posiadają przegub
osiowy i element sprężysty (torsjon kompozytowy), są łatwe
i tanie w produkcji. Moduł ten można łatwo wymienić
w przypadku uszkodzenia. Brak informacji na temat łożysk
kompozytowych wymusza stosowanie klasycznych łożysk
ślizgowych oraz metalowej tulei przegubu osiowego łopaty.
Proponowane rozwiązanie „integralnej” łopaty z elementem
bezsmarnym oraz łożysk kompozytowych zmniejszy masę
oraz uprości technologię wykonania, zmniejszy liczbę
elementów i jest to rozwiązanie nowoczesne, trudnością
może okazać się diagnostyka takiego układu-modułu. No-
woczesny profil aerodynamiczny zastosowany na łopatach
śmigła jest konkurencyjny w stosunku do powszechnie sto-
sowanych i wykazuje bardzo dobre właściwości aerody-
namiczne.

Charakterystyki użytkowe śmigła w wersji podstawowej
oraz rozwojowej dają zadowalające wyniki. Założone kry-
teria zostały spełnione nawet z dużym zapasem.

Obudowa śmigła będąca jednoczenie otunelowaniem
oraz częścią statecznika pionowego poprawia charakterys-
tyki pracy śmigła i bezpieczeństwo użytkowania. Statecznik
pionowy w swojej konstrukcji ze względu na zastosowany
profil aerodynamiczny i kąt zaklinowania, generuje siła
nośna odciążającą śmigło ogonowe w locie poziomym.

Niektóre parametry takie jak przesuniecie płaszczyzny
śmigła ogonowego wewnątrz tunelowania oraz profil tunelu
należy uściślić na drodze badań prototypowych, Na
podstawie badań ustalono, że przesuniecie wpływa istotnie
na cechy użytkowe śmigła (zmniejszenie pobieranej mocy,
wzrost ciągu).
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M. B. Piłat

MODERN MULTIBLADE TAIL ROTOR

Summary
In this paper the concept of the modern multi blade tail

rotor of IS-2 light helicopter is presented. The proposed
design solution brings together the most important features
of the modern tail rotor, which are conforming to common
trends. A description of the proposed design, together with
the manufacturing framework outline and results of a pre-
liminary analysis is presented.

М. Б. Пилат

СОВРЕМЕННЫЙ МНОГОЛОПАСТНЫЙ ВИНТ
ДЛЯ УЛЬТРА-ЛЁГКОГО ВЕРТОЛЁТА

Резюме
В статье представлена концепция современного,

многолопастного хвостового винта для лёгкого вер-
толёта IS-2. Представленное конструкционное решение
включает в себя самые главные свойства современного
хвостового винта, согласно повсеместно принятым
тенденциям. Представлено описание предлагаемой
конструкции, вместе с рамовым технологическим очер-
танием, а также результаты предварительных расчётных
анализов.
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UPROSZCZONA PIASTA
DLA ŚMIGŁOWCA O MASIE
STARTOWEJ 7000 KG

mgr inż. Radosław RACZYŃSKI
PZL Świdnik S.A.

W artykule przedstawiono koncepcję rozwiązania bez-
łożyskowego śmigła ogonowego śmigłowca wielozadanio-
wego klasy PZL Sokół. Podano analizy obliczeniowe tor-
sjonu kompozytowego metodą MES.

1. WSTĘP

Projekt nowego śmigłowca o masie startowej 7000kg
opartego na konstrukcji obecnego śmigłowca PZL Sokół
wymaga zaprojektowania nowego wirnika sterującego, gdyż
obecna konstrukcja, dla większej masy śmigłowca, nie
spełnia podstawowych wymagań charakteryzujących zdat-
ność do lotu.

Zwiększenie masy śmigłowca, przy projektowych zało-
żeniach osiągowych, wymaga zwiększenia mocy silników,
co automatycznie powoduje wzrost momentu reakcyjnego,
który musi zostać zrównoważony przez śmigło ogonowe.

Śmigło ogonowe, oprócz tego, że powinno równoważyć
moment reakcyjny i zapewniać sterowanie kierunkowe śmi-
głowca we wszystkich założonych warunkach lotu, powinno
również charakteryzować się takimi cechami jak:
– niską masą konstrukcji,
– wysoką niezawodnością,
– niskim kosztem wytwarzania i eksploatacji.

Zaproponowane rozwiązanie powinno spełniać wyżej
wymienione założenia.

W celu obniżenia kosztów wykonania prototypu oraz
prób związanych z jego weryfikacją projekt zakłada:
– wykorzystanie łopatek śmigła ogonowego ze śmigłowca

PZL Kania,
– możliwość zamocowania śmigła ogonowego na śmigłow-

cu PZL Sokół. Wymaga to zachowania geometrii moco-
wania do przekładni końcowej oraz zastosowania, jak
w Sokole podatnego systemu przekazania ruchów stero-
wych z zachowaniem skoku trzonu sterującego. Ponadto
wykorzystanie prototypowego rozwiązania na już istnie-
jącym śmigłowcu zdecydowanie obniży koszty badań,

– wykorzystanie jak największej ilości elementów wcho-
dzących w skład obecnego rozwiązania wirnika ste-
rującego śmigłowca PZL Sokół, w celu obniżenia kosz-
tów związanych z projektowaniem.

W konstrukcji nowej piasty zakładane jest wykorzystanie
nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych, eliminujących
takie elementy, jak: łożyska i przeguby oraz elementy
współpracujące z nimi, które są bardzo kłopotliwe pod
względem technologicznym i eksploatacyjnym, a wykona-
nie ich wymaga zastosowania wiele różnych procesów tech-
nologicznych oraz wykwalifikowanego personelu, co zna-
cząco wpływa na koszty i cenę produktu finalnego.

2. ZAŁOŻENIA KONSTRUKCYJNE
ŚMIGŁA OGONOWEGO

W tabeli 2.1. przedstawione są założenia projektowe i osią-
gowe związane z nowym śmigłowcem klasy PZL Sokół.

Założenia osiągowe i konstrukcyjne śmigłowca z wyko-
rzystanie łopatek ze śmigłowca Kania determinuje osiągi
projektowanego śmigła ogonowego. Na rysunku 2.1 przed-
stawione są możliwości nowego śmigła ogonowego w funk-
cji wysokości lotu oraz kąta nastawienia.

Analiza energetyczna zaproponowanego układu 4-łopa-
towego śmigła ogonowego, wykazała dobre osiągi w pro-
jektowanym zakresie eksploatacyjnym oraz duży zapas siły
ciągu DT. Zapas siły ciągu DT = 5000 [N] na wysokości
H = 0 m zapewnia dużą manewrowość śmigłowca, co jest
bardzo istotne w przypadku wykorzystania nowego wirnika
sterującego w wojskowych śmigłowcach, szczególnie pod-
czas wykonywania manewrów NOE na małej wysokości.
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Tab. 2.1. Wstępne założenia projektowe śmigłowca klasy PZL
Sokół do którego projektowane jest śmigło ogonowe

Podstawowe dane techniczne zawarte są w tabeli 2.1 pod
względem rozwiązania konstrukcyjnego, w proponowanej
modyfikacji, piasta zamocowana jest na sztywno do wału
przekładni śmigła ogonowego. Łopata jest zamocowana do
piasty sprężyście (na zginanie oraz skręcanie) oraz na sztyw-
no w płaszczyźnie obrotu.

Rys. 2.1. Wykres osiągów energetycznych śmigła ogonowego

3. MODELE MES WĘZŁA MOCUJĄCEGO
ŁOPATY ŚMIGŁA

W celu określenia zapasu nośności statycznej podsta-
wowych elementów konstrukcyjnych takich, jak ramię ela-
styczne piasty, konieczne jest przeprowadzenie obliczeń
wytrzymałościowych na obciążenia statyczne, które mogą
wystąpić w warunkach eksploatacyjnych wirnika sterują-
cego.

Podstawowe przypadki obliczeniowe to:
– rozciąganie dwukrotną siłą odśrodkową CF,
– zginanie ramienia piasty w płaszczyźnie ciągu, z uwzględ-

nieniem wpływu siły odśrodkowej CF,
– zginanie ramienia piasty wywołane podmuchem wiatru

podczas postoju śmigłowca,
– zginanie ramienia piasty w płaszczyźnie obrotu wywo-

łane momentem reakcyjnym na śmigle ogonowym,
– obciążenia wywołane zmianą kąta nastawienia łopaty,
– analiza sprawdzająca ścinania międzywarstwowego.

Jako materiał na ramiona sprężyste wybrano włókno
szklane ze względu na dużą technologiczność tego mater-
iału, jak i dobre własności wytrzymałościowe. Do obliczeń
użyty został modelu kompozytu, który został zdefiniowany
jako tzw. materiał orotropowy 3D o własnościach mecha-
nicznych różnych na swoich kierunkach.

W rzeczywistości jest to wiązka zbudowana z włókien
szklanych przesycanych żywicą epoksydową o nazwie han-
dlowej ER3005. W tabeli 3.1 przedstawione są podstawowe
parametry wytrzymałościowe rovingu.

Tab. 3.1. Dane charakteryzujące pasy wiązek szklanych ER3005
oraz syciwa epoksydowego

Poniżej przedstawiony został przykład budowy modelu
przeznaczonego do analizy MES.

Rys. 3.1. Budowa modelu MES do obliczeń naprężeń w ramio-
nach piasty

Rys. 3.2. Wyniki obliczeń naprężeń w ramionach elastycznych
piasty przeprowadzone metodą MES

Jednym z przykładów obciążeń jakie mogą wystąpić
podczas eksploatacji jest zginanie wywołane podmuchem
wiatru o prędkości 40m/s.
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Rys. 3.3. Model obciążeń działających na ramię piasty w analizie
MES

Rys. 3.4. Wynik obliczeń poziomu naprężeń wg metody MES zgi-
nania w płaszczyźnie ciągu wywołane podmuchem wiatru

Projekt wirnika sterującego wymaga zapewnienie zmiany
kąta nastawienia łopaty w zakresie od -10° do +20 °. Ze
względu na cykliczność pracy, wartość naprężeń jakie mogą
wystąpić na skutek zmiany kata jest tutaj bardzo istotna, ze
względu na wytrzymałość zmęczeniową ramienia piasty.
Zmiana kąta nastawienia łopaty realizowana jest poprzez
odkształcenia sprężyste ramion piasty. W analizie naprężeń
powstałych podczas przekręcania, wzięte zostały pod uwagę
dwie modyfikacje konstrukcyjne, 1 – odsztywniona końców-
ka ramienia piasty, 2 – dosztywniona końcówka ramienia
piasty.

Aby wyznaczyć wartości naprężeń, jakie występują pod-
czas zasterowania łopaty na określony kąt nastawienia, ko-
nieczne jest zbudowanie modelu obliczeniowego. Niestety
nie można określić bezpośrednio wartości naprężeń skrę-
cających, jakie występują przy odpowiednim kącie nasta-
wienia. Metoda wymaga wprowadzenia pary sił, które spo-
wodują skręcenie ramion o odpowiedni kąt mierzony w sto-
sunku do położenia zerowego. Zmiana wartości pary sił
spowoduje zmianę kąta zasterowania, dzięki temu można
wyznaczyć wartość naprężeń skręcających w całym zakresie
sterowania. W obliczeniach nie została uwzględniona siła
odśrodkowa.

Rys. 3.5. Wyniki obliczeń wg metody MES skręcania ramienia
piasty dla układu z odsztywnioną końcówką

Rys. 3.6. Wynik obliczeń wg. metody MES naprężeń w ramieniu
piasty, od zmiany kąta nastawienia dla układu z dosztywnioną
końcówką

Rys. 3.7. Naprężenia skręcające związane ze zmianą kąta zaste-
rowania

Rys. 3.8. Wartość pary sił przyłożonych do układu w celu zmiany
kąta zasterowania bez uwzględnienia siły odśrodkowej
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Wprowadzenia dosztywnienia końcówki było zabiegiem
konstrukcyjnym mającym na celu ułatwienia wykonania
ramienia elastycznych oraz konieczność polepszenia warun-
ków współpracy z innymi zespołami wchodzącymi w skład
wirnika sterującego. Nowy projekt wirnika sterującego za-
kłada wykorzystanie wzmacniaczy hydraulicznych wspoma-
gających realizację zmiany kąta zasterowania ze względu na
duże opory związane ze sztywnością wiązek rovingowych
(rys. 3.8). Dodatkową zaletą takiego rozwiązania jest wyeli-
minowanie układu niwelującego moment przegubowy na
śmigle ogonowym.

4. ANALIZY OBLICZENIOWE
(DRGANIA WŁASNE I OBLICZENIA
WYTRZYMAŁOŚCIOWE)

Do wyznaczenia częstości drgań własnych układu użyty
został program AMPL.

Metodyka programu oparta jest na metodzie podziału ło-
paty na odcinki. Na długości każdego odcinka wartość
sztywności w płaszczyźnie ciągu, obrotu, wartość kąta na-
stawienia łopaty jest stała. Skupiona masa umieszczona jest

na krańcach odcinków, wartość masy skupionej równa się
sumie połowie mas odcinków przylegającej do krawędzi od-
cinka.

Wartościami wejściowymi do obliczeń są dane zawartew
dokumencie obliczeniowym K/B0-154 „Obliczenia charak-
terystyk rezonansowych łopaty S.O nr rys. 90.38.000.00.01
śmigłowca PZL Kania oraz dane uzyskane z numerycznej
analizy masowej projektowanego zespołu piasty nr rys.
34.39.800.000.01.

W przypadku określenia wartości sztywności ramion
rovingowych, w celu zweryfikowania otrzymanych anali-
tycznie wyników użyta została metoda MES.

Wszystkie powyższe metody oszacowania wartości mas,
momentów bezwładności i sztywności przeprowadzone zo-
stały w programie CATIA V5 R16.

Na poniższych rysunkach zostały przedstawione wyniki
obliczeń w postaci wykresów rezonansowych.

Rys. 4.1. Wykres rezonansowy śmigła ogonowego dla kata nastawienia łopaty 0°
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Jednym z problemów napotkanych podczas projekto-
wania był rezonans łopaty śmigła ogonowego z 2 harmo-
niczną w płaszczyźnie obrotu. W celu odsunięcia się od czę-
stości granicznej zastosowany został manewr polegający na
dodaniu masy na końcu łopaty w celu zwiększenia siły do-
środkowej usztywniającej układ. Zabieg zwiększenia masy
w przypadku projektowanego śmigła o 0,35 kg skutecznie
odsuną częstość drgań własnych łopaty od częstości rezo-
nansowej.

Rys. 4.3. Zmiana wypadkowego współczynnika wzmocnienia
z prędkością obrotową s.o w układzie z dodatkową masą

W celu oszacowania obciążeń dynamicznych spływają-
cych z łopaty na piastę konieczne jest określenia wartości
współczynnika wzmocnienia dynamicznego, odpowiedzial-
nego za wartość zmiennego momentu gnącego w płaszczyź-
nie obrotu.

W poniższej tabeli przedstawione zostały wyniki obliczeń
wartości zmiennego momentu gnącego w płaszczyźnie cią-
gu. Obliczenia zostały przeprowadzone dla dwóch układów:
1- układ bez dodatkowej masy, 2- układ z dodatkową masą.

Tab. 4.1. Wyniki porównawcze dwóch układów

Rys. 4.2. Wykres rezonansowy śmigła ogonowego dla kata nastawienia łopaty 20°
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Znając wartość zmiennego momentu gnącego w płasz-
czyźnie obrotu, wyznaczone zostały wartości naprężeń. Po-
niższe rysunki obrazują rozkład naprężeń w ramieniu piasty.

Rys. 4.4. Wyniki obliczeń poziomu naprężeń wg metody MES
ramienia piasty przy kącie nastawienia 20 [deg]

Rys. 4.5. Wyniki obliczeń poziomu naprężeń wg metody MES
w ramieniu piasty dla układu z dodatkową masą przy kącie
nastawienia 20[deg]

Wyniki porównawcze z obliczeń MES zostały przedsta-
wione w tabeli 4.2.

Tab. 4.2. Zestawienie porównawcze wyników analizy

Na poniższym wykresie przedstawiono warunki pracy
zmęczeniowej ramienia elastycznego, odniesionego do licz-
by cykli.

Dodatkowa masa md = 0,350 kg spowodowała obniżenie
naprężeń średnich w przypadku obrotów nominalnych z 520
MPa do 280 MPa, przy kącie nastawienia łopaty 0°, a przy
kącie 20° naprężenia spadły z 157 do 90 MPa, co w przy-
padku 0° kąta nastawienia występuje bardzo istotny spadek
obciążeń. Modyfikacja układu znacznie zmniejszyła poziom
obciążeń zmiennych w całym zakresie prędkości roboczych
oraz biegu jałowego oraz w całym zakresie kątów zastero-
wania. Wstępna analiza wytrzymałości zmęczeniowej wyka-
zała trzykrotny wzrost resursu wynikający ze znacznego
obniżenia naprężeń związanych z obciążeniami zmiennymi.

5. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE

Na poniższych rysunkach przedstawiona została bezło-
żyskowa piasta śmigła ogonowego.

Rys. 5.1. Piasta bezłożyskowa śmigła ogonowego

Rys. 4.6. Wykres zmęczeniowy dla
próbki wiązek z włókien szklanych, dla
106 cykli
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Rys. 5.2. Piasta bezłożyskowa śmigła ogonowego

Rys. 5.3. Układ sterujący piasty

Rys. 5.4. Schemat układu ramienia elastycznego piasty śmigła
ogonowego

Rys. 5.5. Widok ogólny belki ogonowej śmigłowca PZL Sokół ze
zmodernizowanym wirnikiem sterującym

Rys. 5.6. Widok ogólny belki ogonowej śmigłowca PZL Sokół ze
zmodernizowanym wirnikiem sterującym

Rys. 5.7. Widok ogólny śmigłowca PZL Sokół ze zmoderni-
zowanym wirnikiem sterującym

Zastosowanie piasty bezprzegubowej powoduje znaczące
obniżenie masy na samej piaście wirnika sterującego o 21 kg
(wstępne wyniki, które w miarę rozwoju konstrukcji mogą
ulec zmianie), co dodatkowo powoduje obniżenie balastu
znajdującego się w nosie śmigłowca o 15 kg. Zysk na masie
jest znaczący, według wstępnych obliczeń masa konstrukcji
w porównaniu z pierwotną wersją W-3, wyniesie 36 kg.
Należy zaznaczyć, iż elementy piasty wirnika były liczone
na śmigłowiec o masie startowej 7000 kg, a masa startowa
PZL Sokół wynosi 6400 kg, co może jeszcze bardziej obni-
żyć masę wirnika sterującego ze względu na mniejsze siły
występujące w układzie.
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R. Raczyński

SIMPLIFIED TAIL ROTOR HUB FOR HELICOPTER
WITH 7000KG TAKE-OFF MASS

Summary
This article presents the design concept of bearingless tail

rotor propeller hub for multitask class helicopter PZL Sokół.
An computational analysis for composite torsion bar per-
formed with FEM method is given.

Р. Рачиньски

УПРОЩЕННАЯ СТУПНИЦА ДЛЯ ВЕРТОЛЕТА
СО СТАРТОВОЙ МАССОЙ 7000 КГ

Резюме
В статье представлена концепция бесподшипникого

хвостового винта многоцелевого вертолета класса PZL
Sokół. Предъявлен расчетный анализ композиционного
торсиона методом МКЭ.
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ŚMIGŁOWCE EKSPERYMENTALNE –
LATAJĄCE LABORATORIA NA BAZIE
ŚMIGŁOWCA IS-2

mgr inż. Konrad ROMAN
Politechnika Lubelska

W publikacji przedstawiono rozwojową wersję śmigłow-
ca IS-2 z zespolonym układem napędowym. Scharakteryzo-
wano niezbędne modyfikacje standardowego śmigłowca
oraz ich wpływ na osiągi maszyny. Dodatkowo omówiono
problematykę lotu śmigłowca ze złożonym układem napę-
dowym.

1. WPROWADZENIE

Podczas prac badawczych nad nowymi rozwiązaniami
konstrukcyjnymi, biura konstruktorskie często wykorzystują
istniejące już konstrukcje lotnicze. Lekkie śmigłowce wyko-
rzystywane są często przy próbach badawczych ze względu
na swoje zalety:
• niskie koszty wytwarzania,
• niskie koszty użytkowania,
• prostota budowy.

Niskie koszty przeprowadzania prób w locie stanowią
główną zaletę lekkich śmigłowców. W porównaniu z więk-
szymi maszynami, przy tych samych nakładach finan-
sowych instytucji badawczych, wykorzystując śmigłowce
o małych kosztach użytkowania można przeprowadzić
o większą liczbę testów na ziemi oraz w powietrzu. Do-
świadczenie zebrane podczas lotów eksperymentalnych
stanowi największy kapitał w inżynierii lotniczej.

Dodatkowo śmigłowiec IS-2 posiada typ strukturalny
kadłuba w postaci układu kratownicowo-dźwigarowego,
o dużej liczbie węzłów. Budowa taka odznacza się szeroką
gamą wprowadzania zmian strukturalnych w kadłubie, co
stanowi ogromną zaletę w perspektywie wprowadzania
poważnych modyfikacji w główne układy śmigłowca.

2. ANALIZA MOŻLIWOŚCI ADAPTACJI IS-2
JAKO LATAJĄCEGO LABORATORIUM

Śmigłowiec IS-2 jest lekkim, dwumiejscowym śmigłow-
cem napędzany 4-cylindrowym silnikiem tłokowym. Jed-
nostka napędowa umieszczona jest w centralnej części kad-
łuba. Moment obrotowy przekazywany jest do jednostop-
niowej przekładni głównej za pomocą przekładni pasowej,
z wbudowanym mechanizmem napinania pasa, który pełni
rolę sprzęgła. Zbiorniki paliwa umieszczone są po obu stro-
nach przekładni głównej [1].

Rys. 1. Uproszczony schemat układu napędowego IS-2: 1 – silnik
tłokowy; 2 – zbiorniki paliwa; 3 – kratownica; 4 – układ prze-
niesienia napędu

Podczas lotów badawczych mających na celu testowanie
nowych rozwiązań konstrukcyjnych, śmigłowiec ekspery-
mentalny będzie potrzebował moc przewyższającą możli-
wości standardowej 120 kW jednostki napędowej. Na po-
trzeby łatającego laboratorium oraz wersji rozwojowych
śmigłowca przewiduje się zabudowanie dwóch silników tur-
binowych.
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Rys. 2. Koncepcja zabudowy dwóch silników turbinowych oraz
zbiorników paliwa: 1 – zbiornik paliwa; 2 – przestrzeń ładunko-
wa; 3 – silniki turbinowe; 4 – przekładnia główna

Projekt koncepcyjny zakłada umieszczenie silników tur-
binowych po obu stronach przekładni głównej. Powiększony
zbiornik paliwa zostanie umieszczony pod przekładnią
główną, w osi obrotu wirnika nośnego oraz środka ciężkości
śmigłowca, aby zmiany ilości paliwa miały jak najmniejszy
wpływ na wyważenie śmigłowca. Pusta przestrzeń pozostała
po silniku tłokowym może być wykorzystana jako prze-
strzeń do przewożenia ładunku lub aparatury pomiarowej,
służącej podczas lotów eksperymentalnych. Standardowa
przekładnia główna maszyny wprowadza odgraniczenie
w przenoszeniu mocy do 152 kW. Wymusza to przydławie-
nie mocy dwóch jednocześnie pracujących silników i jedno-
cześnie stwarza możliwość oddławiania mocy wraz ze wzro-
stem wysokości (do wartości maksymalnej 152 kW), dzięki
czemu niezauważalny może być wpływ wysokości lotu na
moc silników.

3. CHARAKTERYSTYKA ŚMIGŁOWCA
Z ZESPOLONYM UKŁADEM NAPĘDOWYM

Śmigłowiec z zespolonym układem napędowym jest to
hybryda złożona z podzespołów występujących oddzielnie
w różnych statkach powietrznych. W skład zespolonego
układu napędowego śmigłowca wchodzą:
• wirnik nośny z systemem równoważenia momentu reak-

cyjnego,
• dodatkowe powierzchnie nośne,
• dodatkowy ciąg wytwarzany przez śmigła lub silniki

odrzutowe.

Zespolone układy napędowe nazywane są również kom-
binowanymi, złożonymi lub układami compound [2].

Śmigłowiec z zespolonym układem napędowym, ze
względu na występowanie dodatkowych urządzeń napędo-
wych oraz sterujących, posiada możliwość wykonywania
manewrów niemożliwych do wykonania dla śmigłowców
z napędem klasycznym. Poszerzony zbiór manewrów wpły-
wa na pojawienie się sytuacji niebezpiecznych związanych
z ekstremalnym wykorzystaniem śmigłowca z napędem
zespolonym.

Śmigłowiec w czasie lotu znajduje się w kilku charakte-
rystycznych fazach:
• zawis i lot pionowy,
• wznoszenie i opadanie,
• rozpędzanie śmigłowca,
• lot z dużą prędkością postępową.

Dla śmigłowca wyposażonego w skrzydło lot pionowy
oraz zawis są specyficznymi stanami lotu, ze względu na
wzajemne oddziaływanie między sobą ruchomych oraz
stałych powierzchni nośnych. Projektowymi warunkami
pracy skrzydła jest powietrze opływające wzdłuż profil płata
z dużymi prędkościami napływu. Aby skrzydło spełniało
swoje zadanie, musi poruszać się z określoną prędkością
postępową w otaczającym powietrzu. Natomiast podczas
zawisu oraz lotu pionowego śmigłowca skrzydło pracuje na
kątach natarcia bliskich 90°, z zatem w zakresie pełnego
oderwania. Zachodzi wtedy zjawisko dociążania wirnika
nośnego przez skrzydło, czyli powstawania na skrzydle siły
powiększającej wartość ciągu wirnika nośnego.

Rys. 4. Lot pionowy śmigłowca compound: T – ciąg wirnika noś-
nego; Z1 – siła na skrzydle, wg [2]

Rys. 3. Ogólna zasada działania śmigłowca z kombinowanym układem napędowym: V– prędkość lotu; T – ciąg wirnika nośnego; Z1 –
siła nośna na wirniku nośnym; F1 – siła ciągu na wirniku nośnym; Z2 – siłą nośna na skrzydle; F2 – siła ciągu dodatkowych śmigieł;
G – ciężar śmigłowca
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Następnym charakterystycznym etapem lotu śmigłowca
jest lot poziomy podzielony na trzy fazy:
• lot z małą prędkością postępową,
• lot ze średnią prędkością postępową,
• lot z dużą prędkością postępową.

Podział na fazy lotu poziomego dokonany jest w zależ-
ności od prędkości lotu, ponieważ od niej zależy rodzaj
współpracy wirnik-skrzydło. Należy zwrócić uwagę na obec-
ność skrzydła w śladzie wirowym pozostawionym przez
wirnik nośny.

Pierwszy etap lotu, ze względu na pozostanie skrzydła
w strefie zawirnikowego, podobny jest do zawisu. Prędkość
postępowa jest zbyt mała, aby skrzydło wyszło z cienia
śladu wirowego, ponieważ kąt odchylenia strugi zawir-
nikowej jest zbyt mały. Dlatego skrzydło pracuje na bardzo
dużych kątach natarcia, dociążając dodatkowo wirnik nośny.

Rys. 5. Lot poziomy z mała prędkością: T – ciąg wirnika nośnego;
Z1 – siła na skrzydle; V – prędkość postępowa; F – ciąg śmigła,
wg [2]

Kolejnym charakterystycznym punktem jest faza lotu,
w której skrzydło wychodzi z cienia zawirnikowego. Ozna-
cza to, że skrzydło zaczyna być opływane przede wszystkim
wzdłuż swojego profilu, czyli kąty natarcia zaczynają przyj-
mować swoje nominalne wartości. Od tego momentu skrzy-
dło zaczyna częściowo odciążać wirnik nośny.

Rys. 6. Lot poziomy ze średnią prędkością lotu: T – ciąg wirnika
nośnego; Z1 – siła na skrzydle; V – prędkość postępowa; F – ciąg
śmigła, wg [2]

Przy coraz większym zwiększaniu prędkości to skrzydło
przejmuje część odpowiedzialności za wytwarzanie siły
nośnej. Podczas lotów z dużą prędkością pracuje ono na
nominalnych kątach natarcia. Dodatkowy ciąg sprawia, że
kąty pochylenia kadłuba są o wiele mniejsze niż w śmi-
głowcach wyposażonych tylko w dodatkowe skrzydło. Spo-
wodowanejest to małym wychyleniem płaszczyzny

wirowania łopat wirnika nośnego, gdyż nie musi on wy-
twarzać poziomej składowej siły ciągu do uzyskiwania pręd-
kości postępowej. Jednocześnie kąt odchylenia strug zawir-
nikowych nie jest duży, więc skrzydło pracuje poza śladem
zawirnikowym i w znacznej mierze odciążą wirnik.

Rys. 7. Lot poziomy z dużymi prędkościami lotu: T – ciąg wirnika
nośnego; Z1 – siła na skrzydle; V – prędkość postępowa; F – ciąg
śmigła, wg [x]

Jednym ze stanów lotu wyróżniającym śmigłowiec z na-
pędem kombinowanym od klasycznego śmigłowca jest lot
wznoszący. Śmigłowiec compound może realizować dwa
typy wznoszenia:
• śmigłowcowy,
• ze wspomaganiem samolotowym.

Pierwszy rodzaj wznoszenia charakterystyczny jest dla
klasycznych śmigłowców oraz śmigłowców wyposażonych
w pomocnicze skrzydło. W tym przypadku dociążenie
skrzydła może niekorzystnie wpłynąć na pracę wirnika
nośnego. Jeżeli wirnik nośny w locie poziomym pracuje
w pobliżu nośności krytycznej, w locie wznoszącym skrzy-
dło może spowodować zerwanie strug na łopatach wirnika
nośnego. Ryzyko zjawiska wzrasta wraz ze wzrostem pręd-
kości wznoszenia. Wznoszenie tego typu jest charaktery-
styczne dla śmigłowców klasycznych.

Rys. 8. Wznoszenie śmigłowcowe śmigłowca compound: T – ciąg
wirnika nośnego; V – prędkość lotu; Z1 – siła na skrzydle; θ – kąt
toru lotu; wg [2]

Drugi rodzaj wznoszenia jest możliwy tylko dla śmigłow-
ców z compound z dodatkowym ciągiem marszowym. Sa-
molotowy typ wznoszenia realizowany jest dla dużych pręd-
kości lotu. W tym przypadku wytwarzanie dodatkowej siły
nośnej przejmuje skrzydło oraz ciąg pomocniczy.
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Rys. 9. Wznoszenie ze wspomaganiem samolotowym śmigłowca
compound: T – ciąg wirnika nośnego; V – prędkość lotu; Z1 – siła
na skrzydle; F – siła ciągu marszowego; θ – kąt toru lotu; wg [2]

Następnym stanem lotu wymagającym omówienia jest
opadanie śmigłowca compound. Tutaj również można zau-
ważyć wzajemne oddziaływanie na siebie układu wirnik-
skrzydło. Szczególnie niebezpiecznymi fazami lotu dla śmi-
głowca compound jest autorotacja oraz opadanie na więk-
szych prędkościach. Podczas opadania śmigłowcowego, bez
dodatkowego ciągu, skrzydło pracuje na dużych kątach
natarcia. Oznacza to znaczne odciążenie wirnika nośnego
oraz wraz z odchyleniem wektora ciągu wirnika nośnego do
tyłu może skutkować zakłóceniem równowagi prędkości
obrotowej wirnika nośnego. Ponadto zerwanie strug na
skrzydłach przy dużych siłach nośnych może spowodować
asymetrię powstawania obciążeń i w rezultacie zakłócenie
równowagi poprzecznej kadłuba. Dodatkowo przy dużych
prędkościach opadania, elementy łopat mogą pracować w
śladzie wirowym skrzydła, co może prowadzić do powsta-
wania nierównomiernego rozkładu obciążeń lokalnych na
łopatach [2].

Podsumowując specyficzne stany lotu śmigłowca com-
pound, należy zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia
niebezpiecznych sytuacji podczas lotu, związanych z wza-
jemnym oddziaływaniem na siebie układu wirnik nośny-
skrzydło. Do sytuacji niebezpiecznych, szczególnie na śmi-
głowcu z przegubową głowicą wirnika nośnego, w jaką jest
wyposażony eksperymentalny śmigłowiec IS-2, należą fazy
lotu w których może nastąpić zbyt duże odciążenie wirnika
nośnego. Do niebezpiecznych faz lotu można zaliczyć: stro-
me opadanie autorotacyjne na dużych prędkościach lotu,
gwałtowne zadarcie śmigłowcem oraz manewr tzw. górki,
czy gwałtownego zwiększenia wysokości lotu wraz z wyha-
mowaniem a następnie strome opadanie wraz z rozpędza-
niem maszyny. W wyżej opisanych sytuacjach może na-
stąpić utrudnienie lub wręcz brak możliwości sterowania
śmigłowcem oraz niedopuszczalny spadek obrotów wirnika
nośnego. W momencie utraty odpowiedniej wartości ciągu
na wirniku nośnym, z powodu bardzo dużego odciążenia
wirnika przez skrzydło, wirnik nośny traci możliwość gene-
rowania odpowiednich momentów sterujących. Aby zapo-
biec sytuacją niebezpiecznym możliwe są rozwiązania
powodujące:
• zmniejszenie siły nośnej powstającej na skrzydle,
• wprowadzenie dodatkowego systemu sterowania nieza-

leżnego od wartości ciągu wirnika nośnego.
Aby zmniejszyć siłę nośną na skrzydle stosuje się kon-

strukcję skrzydeł z możliwie małymi krytycznymi kątami
natarcia i małymi maksymalnymi współczynnikami siły

nośnej oraz wyposażonymi w odpowiednie mechanizmy
zmniejszające maksymalną nośność skrzydła, takie jak: tur-
bulizatory czy klapolotki. Dodatkowy system sterowania
w śmigłowcach z przegubowo zawieszonymi łopatami na
wirniku nośnym może opierać się na całkowicie nowym
układzie sterowania typu samolotowego lub dodaniu ele-
mentów sprężystych w przegubach mocowania łopat, tak
aby zapewnić przynajmniej minimalną sterowność przy
zerowym ciągu na wirniku nośnym [2].

4. PROJEKT KONCEPCYJNY IS-2
Z NAPĘDEM ZESPOLONYM

Projekt koncepcyjny śmigłowca IS-2 z napędem kombi-
nowanym stanowi rozwinięcie eksperymentalnej wersji IS-2
z dwoma silnikami turbinowymi, która jest bardzo dobrym
wariantem wyjściowym do budowy latającego laboratorium
do testowania zespolonego układu napędowego. Zabudo-
wane silniki turbinowe zaczną być w pełni wykorzystane
przy dostarczaniu nadmiaru mocy do dodatkowych śmigieł.
Całkowita moc, którą są w stanie dostarczyć silniki będzie
rozdzielana między przekładnię główna śmigłowca oraz
przekładnie pośredniczące w napędzie dodatkowych śmi-
gieł.

Projekt koncepcyjny śmigłowca IS-2 z kombinowanym
układem napędowym zakłada zabudowanie dwóch otune-
lowanych śmigieł po obu stronach kadłuba oraz dodatko-
wych skrzydeł poniżej każdego ze śmigieł. Ponadto planuje
się zdemontowanie śmigła ogonowego, natomiast usterzenie
pionowe na końcu belki ogonowej ma służyć jako ster kie-
runku. Dodatkowo w sterowaniu śmigłowcem mają służyć
klapolotki na skrzydłach oraz ster wysokości na belce ogo-
nowej. Śmigłowiec będzie odznaczał się dwoma fazami
lotu:

• faza lotu śmigłowcowego, w której na wirniku nośnym
powstają siły: nośna, ciągu oraz służące sterowaniu
podłużnemu i poprzecznemu. Sterowanie kierunkowe
oraz równoważenie momentu reakcyjnego wirnika
nośnego będzie realizowane za pomocą pary otune-
lowanych śmigieł. Wirnik nośny pracuje na nominalnej
prędkości obrotowej:

Rys. 10. Faza lotu śmigłowcowego eksperymentalnego śmigłowca
IS-2: T – ciąg wirnika nośnego; F1 – ciąg lewego śmigła; F2 –
ciąg prawego śmigła
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• fazy lotu kombinowanego ze znacznymi prędkościami
lotu, w której wirnik nośny będzie pracował na auto-
rotacji, zaś siła nośna będzie wytwarzana na skrzydłach
w 30÷70% całkowitego ciągu. Siła ciągu poziomego bę-
dzie wytwarzana przez dodatkowe śmigła. Sterowanie
podłużne będzie realizowane za pomocą steru wysokoś-
ci, sterowanie poprzeczne za pomocą klapolotek na
skrzydłach natomiast sterowanie kierunkowe za pomocą
steru kierunku na końcu belki ogonowej:

Rys. 11. Faza lotu kombinowanego eksperymentalnego śmigłowca
IS-2: F1 – dodatkowa siła ciągu śmigieł; Z1 – siła nośna na
skrzydłach; S1 – siły powstające przy wychylaniu klapolotek odpo-
wiedzialna za sterowanie poprzeczne maszyny; S2 – siły powstające
przy wychylanie steru wysokości odpowiedzialne za sterowanie
podłużne maszyny; S3 – siły powstające przy wychylaniu steru
kierunku odpowiedzialne za sterowanie kierunkowe maszyny

4.1. Dodatkowe skrzydło

Przy doborze pomocniczego skrzydła na śmigłowcu com-
pound głównymi parametrami doboru są położenie skrzydła
w stosunku do płaszczyzny wirowania wirnika nośnego oraz
powierzchni płata skrzydła. Jednym z kryteriów wzajemnego
położenia skrzydła i wirnika nośnego jest zależność [2]:

(1)

gdzie:
h – odległość skrzydła od wirnika,
R – promień wirnika.

Powierzchnię skrzydła określa się, znając minimum mo-
cy pobieraną przez skrzydło, znajdujące się w opływie za-
wirnikowym, przybliżonym wzorem [3]:

(2)

gdzie:
Ns – moc pobierana przez skrzydło,
ρ – gęstość powietrza,
ν – prędkość lotu,
S – powierzchnia płata,
CX0 – współczynnik minimalnego oporu skrzydła,
Pz – siła nośna na skrzydle,
K – współczynnik obrysu geometrycznego skrzy-
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λ – wydłużenie skrzydła,
ε – średni kąt odchylenia strug powietrza.

Na podstawie wzoru (2) uzyskano wykres (rys. 12) z któ-
rego określono powierzchnię płata równą około 1,5 m2.

Rys. 12. Wykres mocy pobieranej przez skrzydło w funkcji po-
wierzchni płata

4.2. Dodatkowy ciąg

Projekt koncepcyjny śmigłowca IS-2 z napędem kombi-
nowanym zakłada wytwarzanie dodatkowego ciągu w lotach
postępowych z dużymi prędkościami za pomocą pary obu-
dowanych śmigieł umieszczonych po obu stronach kadłuba
w środkowej jego części. Ponadto śmigła w czasie lotu śmi-
głowcowego miały by spełniać rolę układu równoważącego
moment reakcyjny powstający na wirniku nośnym śmigłow-
ca. Podstawowym kryterium doboru pomocniczych śmigieł
jest możliwość wytwarzania określonej siły ciągu potrzebnej
na poruszanie się śmigłowca ze znacznymi prędkościami
lotu oraz zapewnienie sterowności kierunkowej śmigłowca.

Rys. 13. System równoważenia momentu reakcyjnego na ekspe-
rymentalnym IS-2 z napędem zespolonym: ωWN – prędkość
obrotowa wirnika nośnego; MR – moment reakcyjny na wirniku
nośnym; F1 – ciąg śmigła lewego; F2 – ciąg śmigła prawego; l –
odległość między wektorami ciągów śmigieł; MS – moment re-
akcyjny równoważący MR
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Projekt przewiduje podjęcie próby wykorzystania roz-
wojowej wersji śmigła ogonowego przeznaczonego dla przy-
szłościowej wersji IS-2 o większej masie. Celem projektu jest
sprawdzenie zdolności adaptacyjnych 6-łopatowego śmigła
w celu zastosowania go do wytwarzania ciągu marszowego
oraz równoważenia momentu reakcyjnego wirnika nośnego.

Na podstawie siły oporu stawianej przez śmigłowiec,
która w przypadku IS-2 wynosi około 2600 N, oszacowano
minimalny ciąg jednego śmigła, który wynosi około 1300 N.
Dobór śmigła przeprowadzono metodą wg charakterystyk
aerodynamicznych śmigieł. Uzyskany ciąg dla pojedyn-
czego 6-łopatowego śmigła to około 1980 [N] czyli z ponad
30% zapasem w stosunku do wymaganego ciągu do uzys-
kania zakładanej prędkości około 300 km/h.

Dodatkowo przeprowadzono ocenę sterowności kierun-
kowej śmigłowca. Uzyskano notę poniżej 6 (wg skali Coope-
ra-Harpera) dla sterowania poprzez antysymetryczne wywo-
łanie składowych wektorów ciągu. Ocena ta jest zbliżona do
oceny uzyskanej przez system równoważenia momentu reak-
cyjnego przez śmigło ogonowe standardowego IS-2.

4.3. Modyfikacje układu przeniesienia napędu

Śmigłowiec IS-2 z napędem kombinowanym w stosunku
do śmigłowca z dwoma silnikami turbinowymi nie wymaga
większych zmian w układzie napędowym. Klasyczny układ
napędowy z wersji z zabudowanymi dwoma silnikami tur-
binowymi pozostaje bez zmian ,jeżeli chodzi o jednostki na-
pędowe, przekładnię główną oraz przeniesienie momentu
obrotowego z silników do przekładni. Koncepcja zakłada
zabudowę dwóch silników turbinowyh o łącznej mocy po-
nad 305 kW. Ograniczenie przekładni do 152 kW umożliwia
przekazywanie nadmiaru mocy na dodatkowe śmigła wy-
twarzające ciąg marszowy. Ponadto możliwy będzie do
wykonania lot, start oraz zawis po awarii jednego silnika. Ze
względów bezpieczeństwa umożliwi to uzyskanie pierwszej
klasy osiągowej maszyny. Śmigłowiec z zespolonym ukł-
adem napędowym zostaje pozbawiony klasycznego śmigła
ogonowego, dlatego też cała część układu przeniesienia na-
pędu odpowiedzialna za napędzanie śmigła ogonowego jest
zbędna. W porównaniu z klasycznym IS-2 napęd śmigła ogo-
nowego w postaci wału transmisyjnego zostaje zamieniony
na układ pasowy. Biorąc pod uwagę fakt, że do zapewnienia

sterowności kierunkowej wykorzystana zostanie para śmi-
gieł, zdemontowanie śmigła ogonowego wraz z wałem przy-
nosi korzyść w postaci zmniejszenia ciężaru oraz zmniej-
szenie prac obsługowych. W układ pasowy zostanie wbudo-
wany mechanizm napinania pasa, który może być wykorzy-
stywany jako sprzęgło, zmiana napięcia pasa będzie umo-
żliwiać przenoszenie momentu z wału silnika bądź rozłączać
połączenie z wałem silnika. Dodatkowo należałoby wprowa-
dzić w układ przeniesienia napędu urządzenie sterujące prze-
łożeniem wirnika nośnego oraz śmigieł wytwarzających
dodatkowy ciąg w lotach ze nacznymi prędkościami postę-
powymi. Mechanizm miałby na celu zmniejszanie prędkości
obrotowej wirnika nośnego, podczas gdy śmigła praco-
wałyby na maksymalnych prędkościach obrotowych.

Rys. 14. Widok ogólny z tyłu na środkową część kadłuba IS-2
z napędem zespolonym: 1 – silnik turbinowy; 2 – obudowane śmi-
gło; 3 – wał napędowy śmigła; 4 – pas transmisyjny

4.5. Analiza osiągów

Porównując osiągi klasycznego IS-2 z napędem tłoko-
wym (rys. 15) oraz IS-2 z napędem zespolonym (rys. 16)
można zauważyć wyraźną poprawę osiągów, w tym przede
wszystkim prędkości maksymalnej. Należy również zauwa-
żyć, że prędkość maksymalna musi zostać ograniczona ze
względu na zjawiska ściśliwości pojawiające się na łopacie
nacierającej wirnika nośnego, mimo iż prędkość obrotowa
wirnika została obniżona. Mimo ograniczenia, wzrost pręd-
kości maksymalnej jest znaczny, zwiększona o ponad 1/3
w stosunku do klasycznego IS-2 z napędem tłokowym na
poziomie morza.

Rys. 15. Wykres osiągów IS-2 z jednym
silnikiem tłokowym: VMAX – prędkość
maksymalna [km/h]; VMIN – prędkość
minimalna [km/h]; VWMAX – pozioma
prędkość najlepszego wznoszenia [km/h];
WMAX – prędkość wznoszenia mak-
symalna [m/s]; w0 – prędkość piono-
wego wznoszenia na mocy startowej
[m/s]; Makr – prędkość początku poja-
wienia się zjawisk ściśliwości na łopacie
nacierającej [km/h]; HUSL – górna
granica oderwania [km]
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Przedstawiony na rysunku 17 wykres jest wynikowym
zestawieniem osiągów dla śmigłowca z zespolonym układem
napędowym. Na rysunku 18 umieszczono wykres mocy nie-
zbędnej w funkcji prędkości lotu. Wynika z niego, że pręd-
kość około 225 km/h jest punktem granicznym lotu śmi-

głowcowego. Powyżej tej prędkości zapotrzebowanie w moc
do lotu jest większe od możliwości przeniesienia mocy
przekładni głównej. Aby kontynuować lot z większą prędkoś-
cią, należy przejść na technikę lotu kombinowanego, dla któ-
rej maksymalna moc rozporządzalna wynosi 305 kW.

Rys. 16. Wykres osiągów koncepcyjnego
IS-2 z kombinowanym układem napędo-
wym o zmniejszonej prędkości obrotowej
wirnika nośnego

Rys. 17. Wykres osiągów połączonych
technik lotu śmigłowca z kombinowa-
nym układem napędowym

Rys. 18. Moc niezbędna do lotu w funkcji
prędkości: ■■■– moc ograniczona przez
przekładnie główną dla lotu śmigłowco-
wego 152 kW; ■■ – moc dla lotu kombi-

nowanego305 kW; ··· – moc niezbędna do
lotu
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5. OCENA KRYTYCZNA PROJEKTU

Prędkość maksymalna na poziomie morze jest ograni-
czona przez zjawiska zachodzące na wirniku nośnym. Mimo
zastosowania skrzydła odciążającego wirnik oraz zmniej-
szenia prędkości obrotowej wirnika nośnego, zjawiska ści-
śliwości oraz oderwanie determinują osiągi śmigłowca eks-
perymentalnego. Zmiana parametrów pracy wirnika nośnego
oraz wspomaganie dodatkowych powierzchni nośnych
wpłynęły na zmianę przebiegu krzywej oderwania. Dodat-
kowo zmniejszenie prędkości obrotowej wirnika nośnego
wpłynęło na zmniejszenie prędkości końca łopaty, co obni-
żyło hałaśliwość wirnika, szczególnie podczas lotów z pręd-
kością przelotową.

W związku z zabudową skrzydeł oraz śmigieł, należało
mieć na uwadze przenoszenie sił na kratownicę. W analizie
wytrzymałościowej elementów nośnych należy uwzględnić
dodatkowego obciążenia pochodzącego od skrzydeł i śmi-
gieł. Gruntownym modyfikacjom musi zostać poddany
układ sterowania śmigłowca, ponieważ w śmigłowcach
kombinowanych z przegubowymi głowicami wirników
nośnych, niezbędne jest zabudowanie samolotowego układu
sterowania, ze względu na specyfikę lotu statku powietrz-
nego ze złożonym układem napędowym.
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K. Roman

EXPERIMENTAL HELICOPTERS –
FLYING LABORATORIES ON THE BASE

OF IS-2 HELICOPTER

Summary
In the publication the developed version of IS-2 heli-

copter with the complex propulsion system is submitted.
Characterized are the indispensable modifications of a stan-
dard helicopter and their influence on the machine per-
formance. Additionally the problems of the helicopter flight
with the complex driving system is mentioned.

К. Роман

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ВЕРТОЛЁТЫ –
ЛЕТАЮЩИЕ ЛАБОРАТОРИИ НА БАЗЕ

ВЕРТОЛЁТА IS-2

Резюме
В публикации представлена перспективная версия

вертолёта IS-2 с сочленённой силовой установкой.
Охарактеризовано необходимые модификации стан-
дартного вертолёта, и их влияние на характеристики
в полёте. Кроме того, оговаривается проблематика по-
лёта вертолёта со сложной силовой установкой.
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ANALIZA WPŁYWU WYBRANYCH
PARAMETRÓW ŚMIGŁOWCA
NA ODPOWIEDŹ DYNAMICZNĄ ŁOPATY
PODCZAS PODMUCHÓW WIATRU
PRZY MAŁYCH PRĘDKOŚCIACH
OBROTOWYCH WIRNIKA NOŚNEGO

mgr inż. Izabela SACEWICZ
Instytut Lotnictwa

W artykule przedstawiono analizę możliwości wpływu
zmian pewnych parametrów śmigłowca na dynamikę ruchu
łopaty w przypadku silnych podmuchów atmosferycznych
przy małych prędkościach obrotowych wirnika nośnego.
Takie warunki sprzyjają powstaniu zjawiska aeroelastycz-
nego zwanego „żeglowaniem łopat” (ang. blade sailing).
Głównym zagrożeniem związanym z tym zagadnieniem jest
możliwość kolizji łopaty z belką ogonową. Zasadniczym
celem powyższej analizy jest odpowiedni dobór wybranych
parametrów tak, aby maksymalnie odsunąć końcówkę łopaty
znajdującej się na tylnym azymucie od osłony wału trans-
misji. Dotyczy to takich sytuacji, jak np. rozkręcanie się
i zwalnianie wirnika nośnego przy podmuchach wiatru.
W artykule rozpatrzono podmuchy poziome, pionowe oraz
skośne. Do przeprowadzania obliczeń wykorzystano opro-
gramowanie komputerowe opracowane w Instytucie Lotnic-
twa w Warszawie. Na zjawisko żeglowania łopat szczególnie
narażone są śmigłowce operujące z pokładów okrętów oraz
lądowisk nieosłoniętych jak np. platformy wiertnicze czy da-
chy wysokich budynków. Analiza została wykonana na przy-
kładzie śmigłowca W-3 Sokół. Może ona stanowić podstawę
do przeprowadzenia prób mających na celu wyeliminowanie
zagrożenia uderzenia łopaty o belkę ogonową poprzez zmia-
ny odpowiednich parametrów śmigłowca.

1. WSTĘP

Zjawisko żeglowania łopaty jest szczególnie niebez-
pieczne dla śmigłowców operujących z odsłoniętych lądo-
wisk. Przykładem tego typu obiektów mogą być lądowiska
nadmorskie, dachy budynków czy na przykład platformy
wiertnicze. Szczególną grupą śmigłowców objętych dużym
ryzykiem wystąpienia wspomnianego zjawiska są maszyny
operujące z pokładów okrętów. Wówczas oprócz silnych
podmuchów wiatru dodatkowym zagrożeniem jest niesta-
bilność płaszczyzny lądowiska ściśle związana z ruchami
okrętu wymuszonymi falowaniem wody.

Głównymi drogami przeciwdziałania niebezpiecznemu
zjawisku jakim jest żeglowanie łopaty mogą okazać się:
wprowadzenie odpowiednich zmian konstrukcyjnych wirni-
ka nośnego jak również opracowanie szczególnych procedur
dla pilota tak, by mógł on przewidzieć możliwość zaistnie-
nia niestabilności ruchu wirnika nośnego i odpowiednio
wcześnie poczynić odpowiednie działania.

Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza dynamiki
ruchu łopaty śmigłowca W-3 podczas małych prędkości
obrotowych wirnika nośnego oraz analiza wpływu zmian
różnych parametrów śmigłowca na tor ruchu tej łopaty.

2. ZAŁOŻENIA DO MODELU OBLICZENIOWEGO
RUCHU ŁOPATY PODCZAS WOLNYCH
PRĘDKOŚCI OBROTOWYCH WIRNIKA
NOŚNEGO

Zasymulowanie zjawiska żeglowania łopaty polega na
aeroelastycznym rozwiązaniu jej ruchu wokół osi wirnika.
W stosowanej metodzie [5] sprężyście umocowana łopata
jest odkształcalna giętnie w płaszczyznach ciągu i obrotów
oraz skrętnie. Wirnik poddawany jest nieokresowo zmien-
nym obciążeniom oraz może być sterowany w sposób do-
wolny. Zakładany model posiada ponadto możliwości wpro-
wadzania zaburzeń opływu ośrodka. Założono, że kadłub
śmigłowca, zastąpiony jest nie poruszającym się punktem
materialnym ściśle związanym z podłożem.

Model symulacyjny do badań zjawisk żeglowania łopaty
uwzględnia także możliwość zmiany warunków brzego-
wych mocowania łopat. Ma to związek z tym, że w cyklu
ruchu łopaty może ona mieć kontakt z ogranicznikami, co
zmienia charakter jej utwierdzenia.

Rys. 1. Schemat geometria układu do oceny zakresy ruchu łopaty
(między ogranicznikami) i kolizji łopaty z belką ogonową

Uwzględnienie zmiany warunków brzegowych polega na
tym, że w zależności od charakteru utwierdzenia łopaty
(łopata z kontaktem lub bez kontaktu z ogranicznikiem) do-
bieramy odpowiedni zestaw częstości drgań własnych.

Do prawidłowego zasymulowania ruchu łopaty przy
wolnych prędkościach obrotowych wirnika nośnego nie-
zbędne jest uwzględnienie zagadnień aeroelastycznych.
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Z uwagi na charakter badanego zjawiska możemy przyjąć
model jednołopatowy, gdyż pomijamy oddziaływanie wir
nika na kadłub i wpływ pozostałych łopat na badaną.
Uściślenia natomiast wymaga model opływu łopaty. Model
ten różni się od ogólnego przypadku tym, że opływy za-
chodzą w dużym zakresie kątów natarcia (w praktyce w za-
kresie 360°), występują znaczne skosy napływu strumienia
na łopatę, jak również opływ odwrotny. Fakt występowania
opływu w zakresie dużych kątów natarcia wymaga zna-
jomości odpowiednio przygotowanych charakterystyk aero-
dynamicznych profilu łopaty.

Na poniższym rysunku przedstawiono wielkości i kie-
runki opływu łopat w różnych przekrojach (na różnych pro-
mieniach) i przy różnych położeniach azymutalnych. War-
tość współczynnika prędkości µ = 0,8 otrzymano ze wzoru:

(1)

I dla prędkości opływu 20 m/s:

(2)

Rys. 2. Wielkości i kierunki opływu łopat w różnych przekrojach
(na różnych promieniach) i przy różnych położeniach azymu-
talnych

5. SYMULACJA ZRZUTU ŁOPATY
NA OGRANICZNIK

Najprostszym odwzorowaniem zjawiska udarów łopaty
o ograniczniki zdarzające się podczas żeglowania jest próba
zrzutu łopaty na ogranicznik.

Międzynarodowe, wspólne przepisy budowy śmigłow-
ców JAR 27 wymagają sprawdzenia wytrzymałości struk-
tury łopaty wirnika nośnego na uderzenie o ogranicznik
w warunkach pracy na ziemi. W tym celu wykonuje się pró-
bę zrzutu łopaty na ogranicznik.

Odrębne przepisy mówią, że po swobodnym zrzucie ło-
paty na ogranicznik, dopuszczalne przeciążenie nie powinno
być większe niż trzykrotne w porównaniu z wielkością
obciążeń łopaty opartej o ogranicznik podczas zwisu. Prze-
prowadzono odpowiednie analizy w celu sprawdzenia para-
metrów wytężeniowych przy zrzucie łopaty z odpowiednich
kątów. Wyniki analiz pokazano na poniższych wykresach.
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Jako pierwszy przypadek zostaje obliczony moment
gnący w płaszczyźnie ciągu w sytuacji swobodnego zwisu
łopaty. Moment ten stanowić będzie wartość odniesienia
w późniejszych analizach.

Rys. 3. Rozwiązanie symulacyjne zwisu łopaty opartej o dolny
ogranicznik (0°)

Mimo, że na powyższym rysunku przedstawiono próbę
swobodnego zwisu łopaty, to w początkowych kątach azy-
mutu widać dużą oscylację. Ma to związek z zanikaniem
w rozwiązaniu symulacyjnym założonych przybliżonych
warunków początkowych. Bowiem program rozpoczynając
symulację zakłada, że koniec łopaty znajduje się na wyso-
kości 0 w stosunku do płaszczyzny obrotu wirnika nośnego.
Ponieważ w czasie zwisu łopata pozostaje ugięta, toteż w
pierwszych chwilach symulacji następuje wyrównanie się
warunków równowagi. Wprawdzie próba powinna być prze-
prowadzana na nieruchomym wirniku, to jednak ze względu
na specyfikę programu obliczeniowego wymagane było
wprowadzenie niewielkiej prędkości obrotowej (1,4 rad/s)
i przedstawienie wyników w funkcji azymutu.

Rys. 4. Próba zrzutu łopaty dla wartości kąta ogranicznika gór-
nego równego 15° i kąta ogranicznika dolnego równego 0° (wy-
nik symulacji)
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Rys. 5. Próba zrzutu łopaty dla wartości kąta ogranicznika gór-
nego równego 9° i kąta ogranicznika dolnego równego 0° (wynik
symulacji)

Do analizy przeciążenia należy porównać maksymalną
wartość momentu gnącego z wartością momentu w chwili
gdy łopaty pozostaje w równowadze. Sytuacji tej odpowiada
moment, którego wartość nie zmienia się już w funkcji
azymutu. Przy zrzucie łopaty z kąta początkowego 15° wi-
dać, że przeciążenie wynosi około 4, co przekracza już za-
łożone ograniczenia. Jest to o tyle niebezpieczne, gdyż war-
tość ta jest zbliżona do wartości przeciążenia 4,5, która to
wartość uznawana jest za warunki niszczące.

W przypadku zrzucenia łopaty z kąta 9° wartość prze-
ciążenia spadła do nieco powyżej 3 i jest to poziom zado-
walający.

Rys. 6. Wychylenia łopaty w próbie rzutu na ogranicznik

Rys. 7. Momenty gnące w płaszczyźnie ciągu w próbie zrzutu ło-
paty na ogranicznik

6. ANALIZA WPŁYWU WYBRANYCH
PARAMETRÓW EKSPLOATACYJNYCH
I KONSTRUKCYJNYCH NA ODPOWIEDŹ
DYNAMICZNĄ ŁOPATY

Zjawisko żeglowania łopaty jest charakterystyczne dla
przypadków gdy wiatr wieje ze znaczną prędkością. Instruk-
cja użytkowania śmigłowca PZL W-3 Sokół dopuszcza
możliwość operowania gdy wiatr w rejonie lądowiska nie
przekracza 18 m/s wiejąc z czoła oraz 8 m/s wiejąc z boku.
Chcąc zasymulować powstanie tego zjawiska, zbadano na-
stępujące przypadki: podmuch z przodu z prędkością 20 m/s,
podmuch z boku z prędkością 10 m/s.

Obliczenia przeprowadzone zostały przy użyciu pro-
gramu, którym wykonano obliczenia dla dziesięciu obrotów
wirnika nośnego. Wstępnie obliczono położenie końca ło-
paty w funkcji azymutu przy zerowej prędkości podmuchu
i przy ustawieniu drążka sterowania w neutrum (rys. 8). Do
analiz wybrano trzy ostatnie obroty, z uwagi na zaburzenia
występujące w fazie zanikania przybliżonych warunków
początkowych. Obrazują one najlepiej tor końca łopaty, jak
i moment gnący w płaszczyźnie ciągu. Linia pozioma na
odległości -1.6 m odpowiada położeniu belki ogonowej.

Rys. 8. Wykres toru końca łopaty dla dziesięciu obrotów wirnika
nośnego przy zerowym podmuchu wiatru i prędkości kątowej
równej 1,4 rad/s w zależności od azymutu
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Dla lepszego zobrazowania zagrożenia jakie niesie ze
sobą zjawisko żeglowania łopaty przeprowadzono analizę,
przy której następuje hipotetyczne uderzenie łopaty o belkę
ogonową (tor końca łopaty przechodzi przez przecięcie linii
pionowych odpowiadających azymutom belki ogonowej
i linii poziomej obrazującej wysokość osłony wału napędo-
wego wirnika ogonowego). Dodatkowo w analizie tej udało
się uzyskać uderzenia łopaty zarówno o ogranicznik dolny
jak i górny co widać na wykresie momentów gnących w po-
staci obustronnych skoków wartości. Zjawiska te wystąpiły
przy podmuchu wiatru z przodu z prędkością 23 m/s.

Tab. 1. Dane wejściowe do wykresu

Rys. 9. Wykres toru końca łopaty wirnika nośnego śmigłowca
w zależności od azymutu

Rys. 10. Wykres momentu gnącego w płaszczyźnie ciągu w za-
leżności od azymutu

Prędkość kątowa [rad/s] 1.4

Skok ogólny [deg] 17

Skok cykliczny [deg]
Przód/tył 0

Lewo/Prawo 0

Kąt ogranicznika dolnego [deg] -4

Prędkość wiatru [m/s] 23

Rys.11. Wykres powierzchniowy dla danych zawartych w tabeli 2

Wpływ zmian skoku ogólnego na dynamikę ruchu łopaty
wirnika nośnego śmigłowca

Z wykresów pokazanych wcześniej wynika, że zjawisko
żeglowania łopaty najbardziej widoczne jest przy prędkości
obrotowej 1,4 rad/s. Dlatego też, aby zbadać wpływ zmian
skoku ogólnego na dynamikę ruchu łopaty, wybrano ten
przypadek. Na początek zostanie przedstawiona sytuacja,
w której wiatr wieje z czoła śmigłowca. Aby przedstawić
tendencje zmian dynamiki ruchu łopaty przeanalizowane
zostanie zarówno zwiększenie jak i zmniejszenie skoku
ogólnego. Skok ogólny będzie się zmieniał w zakresie war-
tości określonych w aktualnych danych dotyczących śmig-
łowca W-3 Sokół czyli od 9,76° do 19,1°.

Tab. 2. Dane wejściowe do analizy

Rys. 12. Wykres toru końca łopaty wirnika nośnego śmigłowca
przy zmniejszonym skoku ogólnym w odniesieniu do warunków
początkowych w zależności od azymutu

Prędkość kątowa [rad/s] 1.4

Skok ogólny [deg] 17(1); 9,76(2)

Skok cykliczny [deg]
Przód/tył 0

Lewo/Prawo 0

Kąt ogranicznika dolnego [deg] -4

Prędkość wiatru [m/s] 20
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Tab. 3. Dane wejściowe do analizy

Rys. 13. Wykres toru końca łopaty wirnika nośnego śmigłowca
przy zwiększonym skoku ogólnym w odniesieniu do warunków
początkowych w zależności od azymutu

Przedstawiona analiza wskazuje na to, że lepszą drogą na
zwiększenie odległości końca łopaty od belki ogonowej jest
zmniejszenie skoku ogólnego. Zwiększenie skoku powoduje
odwrotny efekt tj. zwiększenie amplitudy wahań łopaty
podczas zjawiska żeglowania. Może to mieć związek z tym,
że przy zwiększonym skoku ogólnym zachodzą gwałtow-
niejsze zmiany siły nośnej podczas przechodzenia łopaty
przez kolejne stopnie azymutu.

Wpływ zmian skoku cyklicznego na dynamikę ruchu łopaty
śmigłowca

Kolejnym etapem analizy jest zbadanie wpływu skoku
cyklicznego na zmiany dynamiki ruchu łopaty. W analizie tej
przebadane zostaną dwa przypadki, a mianowicie podmuch
wiatru z czoła śmigłowca, jak i z boku. Założone zmiany
skoku cyklicznego obejmują pochylenie tarczy wirnika noś-
nego do przodu w przypadku podmuchu z czoła oraz po-
chylenie tarczy wirnika do przodu jak również przechylenie
w kierunku wiatru w przypadku podmuchów bocznych.

Tab. 4. Dane wejściowe do analizy
Prędkość kątowa [rad/s] 1.4

Skok ogólny [deg] 17

Skok cykliczny [deg]
Przód/tył 0(1); -7(2)

Lewo/Prawo 0

Kąt ogranicznika dolnego [deg] -4

Prędkość wiatru [m/s] 20

Prędkość kątowa [rad/s] 1.4

Skok ogólny [deg] 17(1); 19,1(2)

Skok cykliczny [deg]
Przód/tył 0

Lewo/Prawo 0

Kąt ogranicznika dolnego [deg] -4

Prędkość wiatru [m/s] 20

Rys. 14. Wykres toru końca łopaty wirnika nośnego przy po-
chyleniu tarczy sterującej w odniesieniu do warunków począt-
kowych w zależności od azymutu

Na powyższym wykresie można zauważyć diametralną
różnicę w charakterze wahań łopaty. Ruchy mają mniejszą
amplitudę i są mniej gwałtowne. Końcówka łopaty pod-
niosła się ponad pół metra, co znacznie zwiększyło margines
bezpieczeństwa przy występowaniu zjawiska żeglowania
łopaty.

Tab. 5. Dane wejściowe do analizy

Rys. 15. Wykres toru końca łopaty wirnika nośnego przy pochy-
lonej tarczy w odniesieniu to przypadku początkowego w zależ-
ności od azymutu

Prędkość kątowa [rad/s] 1.4

Skok ogólny [deg] 17

Skok cykliczny [deg]
Przód/tył 0(1); -7(2)

Lewo/Prawo 0

Kąt ogranicznika dolnego [deg] -4

Prędkość wiatru [m/s] 20
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Tab. 6. Dane wejściowe do analizy

Rys. 16. Wykres toru końca łopaty wirnika nośnego śmigłowca
przy przechylonej tarczy sterującej w odniesieniu do warunków
początkowych w zależności od azymutu

Z powyższej symulacji wynika, że sterowanie wyłącznie
skokiem cyklicznym w przypadku bocznych podmuchów
wiatru nie daje oczekiwanych efektów. Zarówno amplituda
jak i częstość drgań pozostała bez zmian bądź zmieniła się
niekorzystnie.

Wpływ zmian kąta ogranicznika dolnego na dynamikę
ruchu łopaty wirnika nośnego

Ogranicznik dolny jest biernym mechanizmem, który
wysuwa się i chowa poprzez działanie sił odśrodkowych na
odważnik. Podczas małych prędkości obrotowych wirnika
nośnego i podczas jego postoju urządzenie to odciąża prze-
gub poziomy od wahań poniżej kąta ogranicznika. Tak więc
szczególnymi przypadkami, podczas których wysunie się
ogranicznik jest rozkręcanie i zwalnianie wirnika nośnego.
Co więcej, obie powyższe sytuacje muszą być zamodelo-
wane aby uzyskać prawidłowe działanie ogranicznika. Pod-
czas rozkręcania wirnika nośnego łopata może być w kon-
takcie z ogranicznikiem dolnym aż do uzyskania odpo-
wiedniej prędkości obrotowej (wtedy ogranicznik się scho-
wa). Ogranicznik nie schowa się dopóki nie dojdzie do roz-
łączenia z nim łopaty. Podczas zwolnienia wirnika nośnego
kąt wzniosu łopaty może być poniżej ogranicznika dolnego
aż do momentu uzyskania odpowiedniej prędkości obroto-
wej, przy której ogranicznik zadziała.

Ogranicznik górny hamuje wahania w płaszczyźnie ciągu
(do góry) podczas małych prędkości obrotowych wirnika
nośnego na tej samej zasadzie jak ogranicznik dolny. Kąt
wzniosu, podczas którego dochodzi do kontaktu łopaty
z ogranicznikiem oraz prędkość obrotowa, przy której na-
stępuje wysunięcie ogranicznika bądź jego schowanie, nie
zależą od ogranicznika dolnego.

Prędkość kątowa [rad/s] 1.4

Skok ogólny [deg] 17

Skok cykliczny [deg]
Przód/tył 0

Lewo/Prawo 0(1); -5(2)

Kąt ogranicznika dolnego [deg] -4

Prędkość wiatru [m/s] 10

Tab. 7. Dane wejściowe do analizy

Rys. 17. Wykres toru końca łopaty wirnika nośnego przy zmie-
nionym kącie ogranicznika dolnego w odniesieniu do danych po-
czątkowych w zależności od azymutu

Tab. 8. Dane wejściowe do analizy

Rys. 18. Wykres toru końca łopaty przy zmianie kąta ograni-
cznika dolnego w odniesieniu do danych wejściowych w za-
leżności od azymutu

Prędkość kątowa [rad/s] 1.4

Skok ogólny [deg] 17

Skok cykliczny [deg]
Przód/tył 0

Lewo/Prawo 0

Kąt ogranicznika dolnego [deg] -4(1); 0(2)

Prędkość wiatru [m/s] 10

Prędkość kątowa [rad/s] 1.4

Skok ogólny [deg] 17

Skok cykliczny [deg]
Przód/tył 0

Lewo/Prawo 0

Kąt ogranicznika dolnego [deg] -4(1); 0(2)

Prędkość wiatru [m/s] 20
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Nominalna prędkość kątowa wirnika nośnego wynosi
27 rad/s. Oznacza to, że ruchomy ogranicznik zacznie dzia-
łać w chwili gdy prędkości obrotowe spadną poniżej 11 rad/s.
Możemy więc z pewnością przyjąć, że przy prędkości ką-
towej równej 1,4 rad/s ogranicznik zwisu łopaty będzie
aktywny.

Wyniki analiz przedstawione na rysunkach 23 i 24 wska-
zują jednoznacznie, że zastosowanie ruchomego ogranicz-
nika daje wyraźne, pożądane efekty. Tor końca łopaty jest
bardziej wypłaszczony, częstość drgań mniejsza i praktycz-
nie znikome niebezpieczeństwo kontaktu końcówki z belka
ogonową. Widoczne załamania toru świadczą o kontakcie
łopaty z powierzchnią ogranicznika, który jest nieunikniony.

Spośród wymienionych do tej pory metod złagodzenia
skutków żeglowania łopaty podniesienie ogranicznika dol-
nego jest najbardziej efektywne.

Wpływ podmuchów wiatru z góry na dynamikę ruchu
łopaty wirnika nośnego śmigłowca

Warunki atmosferyczne nie są jedyną przyczyną powsta-
wania zjawiska żeglowania łopaty. Notowane były przypad-
ki, gdy do uszkodzeń śmigłowca dochodziło przy podmuchu
z góry. Podmuch ten generowany był z wirnika nośnego
innego śmigłowca przelatującego nad wolno obracającym
się wirnikiem maszyny stojącej na ziemi. Z uwagi na duże
prawdopodobieństwo zaistnienia wyżej opisanej sytuacji
przypadek ten również zostanie przeanalizowany w niniej-
szym artykule.

Tab. 9. Dane wejściowe do analizy

Rys. 19. Wykres toru końca łopaty śmigłowca w zależności od
azymutu w odniesieniu do parametrów przestawionych w po-
wyższej tablicy

Prędkość kątowa [rad/s] 1.4

Skok ogólny [deg] 17

Skok cykliczny [deg]
Przód/tył 0

Lewo/Prawo 0

Kąt ogranicznika dolnego [deg] -4(1); 0(2)
Prędkość wiatru [m/s] 20
Gradient podmuchu [m/s2] 5(1); 30(2)

Rys. 20. Wykres powierzchniowy do sytuacji przedstawionej po-
wyżej

7. PODSUMOWANIE

Na drodze przeprowadzonych analiz zauważyć można, że
zagrożenie powstania zjawiska żeglowania łopaty jest re-
alne. Ruch łopaty podczas małych prędkości obrotowych
wirnika nośnego w niesprzyjających warunkach atmosfe-
rycznych może okazać się bardzo niestabilny.

Zasadniczym czynnikiem sprzyjającym powstawaniu zja-
wiska żeglowania łopaty jest okresowa zmienność wymu-
szenia związana z wolno obracającym się wirnikiem w oto-
czeniu powietrza poruszającego się ze stałą prędkością
w określonym kierunku. Warunki te powodowały cykliczne
zmiany sił aerodynamicznych powstających na łopatach
wirnika nośnego i w rezultacie wywoływały ich periodyczny
ruch. Jednym z głównych celów przeprowadzonych analiz
było zbadanie wpływu określonych parametrów (zarówno
konstrukcyjnych jak i sterowania) na charakter ruchu łopaty.
Z otrzymanych wyników można wywnioskować, że istnieje
możliwość wpływu na dynamikę ruchu wirnika nośnego
śmigłowca manipulując odpowiednimi wielkościami.

Wpływ rozwiązań konstrukcyjnych i sposobów reakcji
pilota, zmniejszających ryzyko kolizji łopaty z belką ogono-
wą w przypadku podmuchów wiatru, przedstawiono w po-
niższej tabeli.

Tab. 10. Zestawienie wyników analiz

Bardzo dobre rezultaty udało się uzyskać zmieniając
nieco konstrukcję piasty wirnika. Zmiany te dotyczyły doda-
nia do układu kinematycznego zamocowania łopaty rucho-
mego ogranicznika, który zmieniał kąt jej przyporu w za-
leżności od prędkości obrotowej. Ogranicznik ten zapewniał
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pełny zakres ruchu łopaty płaszczyźnie ciągu przy robo-
czych prędkościach obrotowych wirnika, zaś w zakresie ma-
łych prędkości zanik siły odśrodkowej powodował włą-
czanie urządzenia, które blokowało minimalny kąt przyporu
na wysokości 0 deg. Rozwiązanie to w większości badanych
przypadków okazało się skuteczne. W sytuacjach krytycz-
nych tor końca łopaty podniósł się o ponad 1,5 metra. Można
także zauważyć podobną skuteczność zapobieganiu koli-
zyjności łopaty i belki ogonowej w wyniku zmniejszania
skoku ogólnego i wychylenia drążka sterowego do przodu
po ustawieniu śmigłowca nosem pod wiatr.

Przeprowadzone analizy mogą stanowić podstawę do
sporządzenia pewnego rodzaju instrukcji dla pilotów śmi-
głowców operujących w różnych, często niekorzystnych
warunkach atmosferycznych. Ze względu na to, że pilot
obsługujący śmigłowiec musi w czasie rzeczywistym odbie-
rać i analizować dużą ilość informacji, toteż obliczenia
wykonane w niniejszej pracy miały charakter bardziej jakoś-
ciowy niż ilościowy. Pozwoliłoby to pilotowi na szybka
ocenę zagrożenia i prawidłowe dobranie czynności przeciw-
działających. Nie zawsze bowiem pilot dysponować będzie
precyzyjnymi informacjami na przykład na temat prędkości
wiatru. Sytuacje takie mogą nastąpić na przykład w czasie
lądowania w terach przygodnych podczas takich misji jak
chociażby misje ratunkowe.

Wykonane analizy wymagają potwierdzeń empirycz-
nych. Badania doświadczalne można przeprowadzić na mo-
delu takim jak ten przedstawiony w rozdziale pierwszym –
w tunelu aerodynamicznym lub na wieży do badań wirni-
ków w skali naturalnej. Badając zagrożenie uderzenia łopaty
o strukturę śmigłowca belkę ogonową można zastąpić pro-
mieniem lasera. Wówczas jednoznacznie będzie można
określić moment kolizji, który nastąpi w chwili, gdy obraca-
jąca się łopata przerwie wiązkę promieniowania. Badania te
jak i wyciągnięte na ich podstawie wnioski mogą mieć
znaczący wpływ na podniesienie bezpieczeństwa użytkowa-
nia śmigłowców w różnych warunkach.
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I. Sacewicz

ANALYSIS OF THE IMPACT OF HELICOPTER
SELECTED PARAMETERS ON ROTOR BLADE
DYNAMIC RESPONSE DURING WIND GUSTS

AT THE LIFTING ROTOR LOW SPEEDS

Summary
This paper analyzes the influence of changes of certain

helicopter parameters on the dynamics of rotor blade motion
in the case of severe atmospheric gusts at low speeds of the
lifting rotor .Such conditions favor the formation of aero-
elastic phenomenon called "blade sailing". The main risk
associated with this issue is the possibility of rotor blade
collision with tailrotor boom. The primary objective of this
analysis is an appropriate choice of selected parameters to
maximally separate the tip of blade located at the rotor rear
azimuth from the transmission shaft guards. This applies to
such situations, like the lifting rotor winding up or winding
down with the occurence of the wind gusts. In the paper are
examined horizontal gusts, vertical gusts and sloping gusts.
The calculations used computer software developed at the
Institute of Aviation in Warsaw, Poland. On the sailing bla-
des phenomenon are particularly vulnerable helicopters
operating from the decks of ships and unshaded landing pads
such as drilling platforms or roofs of tall buildings. The
analysis was performed on the example of the W-3 Sokół
helicopter. It may be the basis for a future investigations to
eliminate the risk of impact of the rotor blade with tailrotor
boom by altering the relevant helicopter parameters.

И. Сацевичь

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ИЗБРАННЫХ ПАРАМЕТРОВ
ВЕРТОЛЁТА НА ДИНАМИЧЕСКИЙ ОТВЕТ ЛОПАСТИ

ВО ВРЕМЯ ПОРЫВОВ ВЕТРА ПРИ МАЛЫХ
ЧАСТОТАХ ВРАЩЕНИЯ НЕСУЩЕГО ВИНТА

Резюме
В статье представлен анализ возможности влияния

изменений некоторых параметров вертолёта на динамику
движения лопасти, в случаи сильных порывов ветра, при
малых частотах вращения несущего винта. В таких усло-
виях может выступать аэроэластическое явление назы-
ваемое „плаванием лопастей” (ang. Blade sailing). Главная
опасность связанная с этим явлением это возможность кол-
лизии лопасти с хвостовой балкой. Главная цель преду-
смотренного анализа заключается в правильном подборе
избранных параметров, так чтобы максимально отодвинуть
конец лопасти находящейся на заднем азимуте от покрыш-
ки вала трансмиссии. Относится это к таким случаям как:
раскрутка и торможение несущего винта при порывах ве-
тра. В статье рассматриваются порывы горизонтальные,
вертикальные и под углом. Для проведения вычислений
была использована компьютерная программа, разрабо-
танная в Институте Авиации в Варшаве. На явление пла-
вания лопастей подвергаются в основном вертолёты
маневрирующие на палубных кораблях и на незащищен-
ных от ветра посадочных площадок таких как, на морских
нефтяных платформах или на крышах высоких зданий.
Анализ был проведён на примере вертолёта W-3 Sokół.
Этот анализ может служить базой для проведения испы-
таний нацеленных на устранение опасности удара лопасти
в хвостовую балку, путём изменения некоторых параме-
тров вертолёта.
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BADANIA ZMIAN STANU
ENERGETYCZNEGO UKŁADU
ŚMIGŁOWCA W MANEWRACH
PO AWARII UKŁADU NAPĘDOWEGO

mgr inż. Jarosław STEC
Instytut Lotnictwa

Publikacja zawiera opisy problematyki związanej z posta-
ciami energii w układzie śmigłowca w locie po awarii ukła-
du napędowego. Przedstawiono również możliwości i sposo-
by wykorzystania poszczególnych postaci jak również wpływ
ich wykorzystania na jakość przeprowadzenia manewrów
bezpieczeństwa. Badania wykonano metodami symulacyjny-
mi z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego.

1. WSTĘP

Na całym świecie można zaobserwować rosnącą liczbę
latających śmigłowców. Znajdują one coraz więcej zasto-
sowań w pracach niedostępnych dla innych maszyn. Przy-
kładami takich zadań są m.in. prace dźwigowe, ratownicze,
gaśnicze, desantowe (np. działania antyterrorystyczne w wy-
sokich zabudowaniach), obserwacyjne (np. śmigłowce stacji
telewizyjnych) itp. Cechą wspólną dużej części tych misji
jest zwiększone ryzyko wypadku śmigłowca w przypadku
utraty części lub całości mocy dostarczanej przez układ
napędowy.

Obecnie produkowane silniki stanowiące źródło napędu
zarówno śmigłowców jak i innych statków powietrznych
objęte są bardzo restrykcyjnymi wymogami mającymi na
celu podniesienie niezawodności pracy tego typu urządzeń.
Mimo to silnik zarówno tłokowy jak i turbinowy pozostaje
bardzo skomplikowaną maszyną, której awaria, jak wynika
zarówno z analiz użytkowych jak i statystycznych, jest
wciąż możliwa. W ramach powstawania pracy [12] stwo-
rzona została statystyka zdarzeń lotniczych z udziałem śmi-
głowców. Dane niezbędne do tej statystyki skompletowano
na podstawie analiz 1237 raportów National Transportation
Safety Board [11]. Zdarzenia te podzielono na cztery kate-
gorie: błąd pilota, awaria układu napędowego, warunki lotu
oraz inne - niewyjaśnione.

Należy zaznaczyć, że kategoria „awaria układu napę-
dowego” nie odnosi się wyłącznie do przypadków awarii
silnika lecz zawiera w sobie również takie przyczyny jak
awarie przekładni głównej, przekładni pośredniczących,
wałów, sprzęgieł, instalacji oraz innych zespołów, których
uszkodzenie powodowało przerwanie dostarczania energii
do odbiorników bądź zmuszało pilota do wyłączenia silni-
ków. Wyniki przeprowadzonej statystyki przedstawiają po-
niższe wykresy:

Rys. 1.1. Przyczyny zdarzeń lotniczych z udziałem śmigłowców

Jak widać na powyższym wykresie, zdarzenia lotnicze
których bezpośrednią przyczyną była awaria układu napę-
dowego stanowią 26% ogólnej liczby przypadków.

Statystyka zawiera również dane mogące sprecyzować
stany lotu w których doszło do „odcięcia” napędu. Wyniki
przedstawiono na rysunku 1.2.
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Rys. 1.2. Stany lotu w jakich występowały awarie układu napę-
dowego

Z powyższego wykresu wynika, że ponad połowa awarii
(52%) wystąpiła w czasie lotów z małymi prędkościami
(wliczając w to również starty i lądowania oraz odejścia
i podejścia). Ten fakt szczególnie zasługuje na uwagę, gdyż
małe prędkości postępowe lotu są charakterystyczne dla
śmigłowców.

Przerwanie pracy układu napędowego, jak wiadomo, nie
musi oznaczać katastrofy. Z racji swej natury, śmigłowiec
w odpowiednich warunkach ma możliwość bezpiecznego
lądowania bez szkód zarówno dla samej konstrukcji jak
i załogi oraz pasażerów. Aby jednak takie lądowanie mogło
być zrealizowanie muszą zostać spełnione odpowiednie
warunki. Pierwszym warunkiem jest konieczność spełnienia
bilansu energetycznego układu śmigłowca. Mowa tutaj
o strefach H-V czyli kombinacji wysokości i prędkości lotu
dla których bezpieczny powrót na ziemię po odcięciu mocy
rozporządzalnej jest niemożliwy. Najprostszym sposobem
oceny tych stref jest metoda energetyczna. Opis tej metody
można znaleźć w różnych pracach [9,12,5]. W najszerszym
uproszczeniu, metoda ta zakłada, że powinien być spełniony
bilans pomiędzy energią posiadaną przez śmigłowiec w
chwili wystąpienia awarii a możliwościami jej pochłonięcia
lub rozproszenia w momencie przyziemienia.

2. POSTACIE ENERGII ŚMIGŁOWCA W LOCIE
I MOŻLIWOŚCI ICH WYKORZYSTANIA

Aby lot śmigłowca był możliwy musi być spełniony
warunek dostarczenia do jego układu mocy w ilości
większej lub co najmniej równej mocy niezbędnej do lotu
przy zadanych parametrach W normalnych stanach użyt-
kowania moc rozporządzalną (moc wytwarzana przez układ
napędowy pomniejszona o moc konieczną do napędu urzą-
dzeń pomocniczych) dostarcza silnik bądź układ silników.
Moc ta opisana jest szeregiem charakterystyk wśród których
wyróżniamy, m.in.:
• charakterystykę stoiskową (m.in. do oceny granicznego

tempa akceleracji i deceleracji napędu),
• charakterystykę wysokościową,
• charakterystykę prędkościową (w funkcji prędkości obro-

towej wału napędowego).
Ważną charakterystyką silnika pod kątem rozważań

w niniejszej publikacji jest dynamika zmian parametrów
jego pracy. Określa ona czas jaki upłynie od chwili wyłą-
czenia się silnika do chwili zaprzestania dostarczania mocy.

Po awarii napędu, gdy moc nie jest już dostarczana, do
wykonania bezpiecznego manewru lądowania awaryjnego
śmigłowiec musi czerpać energię, którą w tym wypadku
dają alternatywne źródła. Te alternatywne źródła energii
zostały przedstawione poglądowo na poniższym rysunku.

Po całkowitej awarii napędu moc rozporządzalna nie jest
już dostarczana z silników. Aby wyrównać bilans energe-
tyczny związany z potrzebą mocy niezbędnej do bezpiecz-
nego wylądowania i aby lot śmigłowca był możliwy, śmi-
głowiec musi czerpać energię ze źródeł alternatywnych.
Źródła te przedstawione są na poniższym rysunku:

Rys. 2.1. Postacie energii śmigłowca w locie po awarii układu
napędowego

Do prawidłowego sterowania energią w układzie nie-
zbędna jest zatem znajomość pewnych parametrów związa-
nych z w/w czynnikami:
1. Energia kinetyczna inercyjnego układu wirnika nośnego

(EkWN) wirnika, możliwa do wykorzystania.
2. Energia kinetyczna ruchu postępowego śmigłowca (Ek),

na którą mają wpływ:
• zakresy zmian prędkości lotu,
• masa śmigłowca,

3. Energia potencjalna (E-) zależna od:
• odległości śmigłowca od powierzchni Ziemi.
Energia kinetyczna ruchu postępowego śmigłowca nie

jest związana wyłącznie z prędkością poziomą lotu. Zależy
ona od prędkości postępowej całkowitej a więc również i od
składowej pionowej.

Moc niezbędna do lotu ustalonego zmienia się wraz
z prędkością lotu. Zmiany te opisuje charakterystyka mocy.

Rys. 2.2 Bilans mocy niezbędnej śmigłowca dla stałej wysokości
lotu, Nn, - moc niezbędna, Ni – moc indukowana, Nszk – moc
potrzebna na pokonanie oporów aerodynamicznych kadłuba,
urządzeń itp., Nł – moc potrzebna n aobracanie się wirnika wokół
jego osi, NSO – moc potrzena do napędu śmigła ogonowego, NR –
moc rozporządzalna [7]
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Z rysunku 2.2. wynika, że przy różnych wartościach
prędkości różne składniki mocy niezbędnej są decydujące.
I tak, przy prędkościach bliskich zeru, a więc przy zawisie,
najbardziej dominującą wielkością jest moc indukowana.
Kontrolowanie tej mocy możliwe jest poprzez zmianę skoku
ogólnego. Dlatego też po awarii napędu najlepsze rezultaty
w zakresie ograniczenia mocy niezbędnej przyniesie zmniej-
szenie wielkości skoku łopat.

W pobliżu prędkości ekonomicznej o mocy niezbędnej
zaczyna w dużym stopniu decydować moc profilowa która
jest funkcją sześcianu prędkości kątowej wirnika nośnego.
Oznacza to, że sterowanie mocą w tym zakresie prędkości
możliwe jest poprzez kontrolę prędkości obrotowej wirnika
nośnego. Tak więc po awarii napędu w fazie rozpędzania
śmigłowca (dla śmigłowców z silnikami turbowałowymi
z turbiną swobodną w warunkach OEI) korzystnie jest utrzy-
mywanie prędkości obrotowej na poziomie poniżej 100%
prędkości nominalnej ale powyżej prędkości minimalnej.

W lotach z prędkościami bliskimi maksymalnych, decy-
dującą rolę grają moce potrzebne na pokonanie szkodliwych
oporów ruchu. Moc niezbędna jest w tej sytuacji największa.
W przypadku awarii napędu w tej fazie lotu śmigłowiec po-
siada jednak duży nadmiar energii kinetycznej ruch postę-
powego. Zmieniając kąt pochylenia śmigłowca pilot ma
możliwość hamowania śmigłowca i dzięki temu odbierania
energii od przepływającego przez wirnik strumienia po-
wietrza. Wówczas śmigłowiec może uciec ze strefy energo-
chłonnej do strefy energooszczędnej, zachowując wymaga-
ny przez wykonywany manewr bilans energetyczny, a po-
nadto zakumulować dodatkowo energię w obracającym się
wirniku nośnym.

3. ZMIANY PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ
WIRNIKA NOŚNEGO PO AWARII
UKŁADU NAPĘDOWEGO

Obracający się wirnik nośny ma priorytetowe znaczenie
dla powodzenia manewru bezpieczeństwa po awarii napędu.
Jest on nie tylko „akumulatorem” energii lecz zapewnia
również siłę nośną oraz siły i momenty niezbędne do ste-
rowania. Nadmierna utrata energii kinetycznej ruchu obro-
towego wirnika nośnego skutkuje pozbawienie pilota możli-
wości sterowania (a więc i wykonania manewru). Wykonując
obliczenia symulacyjne przebadane zostało tempo zmian
prędkości obrotowej wirnika nośnego po awarii napędu. Wy-
niki symulacji przedstawia poniższy rysunek.

Rys. 3.1. Tempo zmian prędkości obrotowej wirnika nośnego po
całkowitej (1) i częściowej (2) awarii układu napędowego

Przedstawiony na wykresach przypadek został zasymulo-
wany przy pomocy hipotetycznej sytuacji, w której po wy-
łączeniu się silników/silnika pilot nie wykonuje żadnej re-
akcji lecz trzyma stery w pozycji wyjściowej, to jest takiej
jaka była w chwili wystąpienia awarii. W przypadku tym
badany śmigłowiec o masie 5200 kg znajdował się w stanie
zawisu.

Przyjmuje się, że aby wykonać manewr bezpiecznego
lądowania prędkość końca łopaty nie powinna spaść poniżej
poziomu 160 m/s. Tak więc przy prędkości końca równej
210 m/s pilot od chwili wyłączenia się wszystkich silników
ma mniej niż 1,5 sekundy na podjęcie działań. Przy niższych
prędkościach końcówki łopaty jak np. 190 m/s dopuszczalny
czas reakcji spada poniżej 1 sekundy.

Sytuacja jest bardziej komfortowa gdy mamy do czynie-
nia ze stanem OEI (ang. One Engine Inoperated, jeden silnik
nieczynny – wg przepisów silnik główny , najczęściej o naj-
większej mocy). Wówczas nawet przy małych prędkościach
końca łopaty w chwili wystąpienia awarii straty energii są na
tyle małe, że pilot ma wystarczająco dużo czasu na podjęcie
działań awaryjnych o ile możemy pominąć niebezpieczeń-
stwo związane z bliskością ziemi. Tempo zmian jest w tym
przypadku znacznie mniej gwałtowne i spadek prędkości
obrotowej wirnika poniżej wartości krytycznej jest łatwiej-
szy do opanowania.

Warto się również przyjrzeć innym sytuacjom w których
może dojść do awarii napędu. Sytuacją taką może być ener-
gochłonny stan lotu tj. pionowe wznoszenie z prędkością
Vz = 9 m/s. Przebieg zmian prędkości końca łopaty wygląda
następująco.

Rys. 3.2. Tempo zmian prędkości obrotowej wirnika nośnego po
całkowitej (1) i częściowej (2) awarii układu napędowego podczas
wznoszenia pionowego

Widać, że tempo deceleracji prędkości obrotowej wirnika
nośnego jest większe niż w przypadku zawisu. Dzieje się tak
dlatego, że po ustaniu mocy rozporządzalnej układ znaj-
dujący się wciąż w stanie energochłonnym zaczyna pobierać
energię z alternatywnego źródła którym jest inercyjny układ
wirnika. Na wykresie widać, że po ok. 5 sekundach, przy
całkowitej awarii napędu prędkość końca łopaty zaczyna
rosnąć. Jest to wynik tego, że śmigłowiec ze wznoszenia
pionowego przechodzi do opadania pionowego i zaczyna
pobierać energię z otoczenia rozpędzając tym samym wir-
nik. Jest to sytuacja hipotetyczna, którą można uzyskać
w zasadzie jedynie na drodze symulacji numerycznej. Na
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potrzeby analiz deceleracji prędkości obrotowej wirnika
pominięto reakcję pilota. W rzeczywistości spadek pręd-
kości kątowej w takiej sytuacji uniemożliwiłby prawdopo-
dobnie już jej odzyskanie.

Jeszcze bardziej energochłonnym stanem lotu może oka-
zać się wznoszenie skośne. Zasymulowany lot odbywał się
z prędkością poziomą 100 km/h i pionowym wznoszeniem
10 m/s. Wykres zmian prędkości końca łopaty pokazano
poniżej.

Rys. 3.3. Tempo zmian prędkości obrotowej wirnika nośnego po
całkowitej (1) i częściowej (2) awarii układu napędowego podczas
wznoszenia skośnego

Spadek prędkości obrotowej wirnika nośnego jest w tej
sytuacji jeszcze większy. Można założyć, że prędkość końca
łopaty nie powinna spaść poniżej 160 m/s. Oznacza to, że
dopuszczalny czas reakcji pilota w tym i w poprzednim wy-
padku to około 1 sekundy.

Kolejnym przeanalizowanym przypadkiem jest stan od-
powiadający niskiej wartości mocy niezbędnej. Stanem tym
jest skośne opadanie. Podobnie jak w poprzednim wypadku
śmigłowiec porusza się z prędkością poziomą 100 km/h na-
tomiast prędkość pionowa (opadania) wynosi 10 m/s (po-
niżej granicy biegunowej lotu autorotacyjnego w warunkach
AEI). Wówczas wykres wygląda następująco.

Rys. 3.4. Tempo zmian prędkości obrotowej wirnika nośnego po
całkowitej (1) i częściowej (2) awarii układu napędowego podczas
opadania skośnego

Sytuacja diametralnie się odwróciła. Zasymulowany po-
wyżej stan charakteryzuje się tym, że moc niezbędna jest
ujemna a więc układ pobiera energię z otoczenia. Moc roz-
porządzalna jest w tej sytuacji wykorzystywana nie do na-
pędu wirnika nośnego lecz do jego wyhamowywania. Po
ustaniu moc z silników energia przepływającej przez wirnik
strugi powietrza przenosi się na łopaty wirnika powodując
jego rozkręcanie. W takim stanie występuje też zagrożenie
związane z brakiem reakcji pilota. Nadmierne rozkręcenie
wirnika spowodować może przekroczenie granicznie do-
puszczalnych obciążeń wirnika w wyniku wzrostu sił od-
środkowych.

4. REAKCJE PILOTA PO AWARII
UKŁADU NAPĘDOWEGO

Po awarii napędu, pierwszym objawem deficytu mocy
jest, przedstawiony w poprzednim punkcie, spadek pręd-
kości obrotowej wirnika nośnego. Zakres tych zmian jest
ograniczony obustronnie. Maksymalny spadek prędkości
ogranicza zjawisko oderwania opływu na łopatach. Mini-
malny spadek natomiast ograniczony jest czasem reakcji
pilota. Czas ten zależy od wielu czynników. Przede wszyst-
kim zależy on od psychologicznych uwarunkowań pilota.
Nie bez znaczenia jest też stan lotu w którym doszło do
awarii. Najdłuższy czas reakcji zakłada się wówczas, gdy
śmigłowiec leci na większych wysokościach. Przyjmuje się,
że czas ten wynosi 1-2 sekundy. Znacznie krótszy czas
występuje, gdy śmigłowiec leci blisko ziemi. Wtedy pilot
jest bardziej skoncentrowany na precyzyjnym pilotażu
i bardzo szybko wychwytuje różne nieprawidłowości w jego
stanie lotu. Czas reakcji w takich przypadkach można
przyjąć nawet poniżej 0.5 sekundy.

Pilot ma do dyspozycji cztery kanały sterowania przy
czym żaden z nich nie jest bezpośrednio odpowiedzialny za
sterowanie energią. Oznacza to, że kontrolowanie przepły-
wu energii możliwe jest na drodze pośredniej poprzez wyko-
rzystanie dostępnych kanałów w odpowiedniej proporcji
i tempie.

W wybraniu odpowiedniej taktyki przeprowadzenia
manewru bezpieczeństwa niezwykle ważna jest znajomość
rozkładu mocy w funkcji prędkości lotu.

Rys. 4.1. Przykładowy rozkład stref energochłonnych i energo-
oszczędnych

Na rysunku 4.1 zewnętrzne zakresy krzywej mocy ozna-
czają strefy energochłonne. W strefach tych (tj. w lotach
przy bardzo małych lub dużych prędkościach postępowych)
pobór mocy jest najwyższy. Jeżeli w czasie awarii parametry
lotu śmigłowca znajdują się w zakresie tych stref oraz na lub



BADANIA ZMIAN STANU ENERGETYCZNEGO UKŁADU ŚMIGŁOWCA ... 315

powyżej krzywej UHV, pierwszą reakcją pilota powinna
„ucieczka” w strefę energooszczędną tak aby możliwie naj-
wolniej wykorzystywać energie pochodzące ze źródeł alter-
natywnych. Przykładowo, jeżeli awaria układu napędowego
nastąpiłaby w zawisie na wysokości 500 m nad powierzch-
nią Ziemi, działanie pilota powinno polegać na zmniejszeniu
skoku ogólnego (spadek mocy indukowanej) oraz na pochy-
leniu tarczy sterującej do przodu co pozwoli na rozpędzenie
śmigłowca i przejście do obszarów o mniejszym poborze
mocy. W miarę zbliżania się do powierzchni pilot powinien
zadrzeć nieco nos śmigłowca, poderwać, wyrównać i przy-
ziemić. W przypadku awarii w locie odbywającym się w po-
bliżu dolnej granicy strefy H-V, reakcja powinna polegać na
zwiększeniu skoku ogólnego w celu rozpoczęcia hamowania
i niewielkie zadarcie śmigłowca. Natomiast w pobliży pręd-
kościowej granicy strefy niebezpiecznej kolejne fazy obej-
mują zadarcia śmigłowca i utrzymywanie lotu z niewielkim
opadaniem, aż do wyhamowania do prędkości umożliwia-
jącej po wyrównaniu i poderwaniu, przyziemienie.

Zbliżone reakcje wstępują w przypadku awarii jednego
silnika. Gdy zostaje podjęta decyzja o kontynuacji lotu na-
leży zbliżyć prędkość postępową do prędkości optymalnego
wznoszenia w warunkach OEI . Uzyskuje się to zarówno po-
przez rozpędzanie jak i hamowanie w zależności od wiel-
kość prędkości początkowej.

Oczywiście przytoczone sposoby reagowania w sytu-
acjach awaryjnych dotyczą jedynie sytuacji gdy śmigłowiec
znajduje się poza granicami stref H-V. Wewnątrz tych stref,
po awarii zespołu napędowego występuje deficyt bilansu
mocy i żadna reakcja pilota nie będzie skuteczna. Zadaniem
pilota może być w tym momencie dążenie do możliwie mak-
symalnego zredukowania prędkości opadania i przeprowa-
dzenia kontrolowanego rozbicia.

5. ZAŁOŻENIA MODELU SYMULACYJNEGO
LOTU ŚMIGŁOWCA PO AWARII NAPĘDU

Podstawą do wykonania analizy symulacyjnej jest odpo-
wiedni model obliczeniowy śmigłowca. Przyjęto następu-
jące założenia. Zastosowano podział układu na trzy części:
• nieodkształcalny kadłub który obciążony jest siłami ma-

sowymi, aerodynamicznymi oraz oddziaływaniami od
wirnika nośnego i śmigła ogonowego,

• obracający się wirnik nośny i ogonowy odwzorowany
jako dysk aktywny.

5.1. Zamknięty układ rozwiązania
modelu obliczeniowego

Istnieje wiele sposobów rozwiązania równań ruchu śmi-
głowca. W pracy zastosowano dwa z nich. Pierwszy sposób
polega na tym, że do modelu obliczeniowego dodany został
model pilotażu który realizuje z góry ustalone funkcje ste-
rowania w taki sposób, aby stan lotu zbliżył się możliwie
dokładnie do stanu pożądanego. Schematycznie rozwiązanie
to może być przedstawione w następujący sposób:

Rys. 5.1. Sposób rozwiązania ruchu śmigłowca w układzie
zamkniętym

Taki sposób rozwiązania jest układem zamkniętym.
W modelu przeprowadzane są obliczenia kolejnych wartości
parametrów stanu lotu w oparciu o założone kroki czasowe.
Uwzględnione muszą być tutaj ograniczenia zarówno mo-
delu sterowania jak i modelu lotu śmigłowca. Sam model
obliczeniowy ma za zadanie utrzymywać wektor stanu
wewnątrz przyjętych granic. Układ taki pozwala sprawdzić,
jakie wielkości funkcji sterowania należy przyjąć, aby
uzyskać zakładany wynik rozwiązania równań ruchu.

W modelu pilotażu występuje pewien charakterystyczny
sposób sterowania. Sposób ten opisany jest tzw. impulsem
akcyjnym. Impuls ten powoduje zmianę wektora stanu w po-
żądanym kierunku. Uzyskanie żądanego przyrostu wektora
stany wymaga zastosowania impulsu kontrującego. Schemat
typowego działania pilota w celu zmiany wektora stanu lotu
został przedstawiony na rysunku 5.2.

Rys. 5.2. Schemat typowego działania pilota w celu zmiany po-
ziomu wektora stanu na żądaną wielkość [8]

5.2. Otwarty układ rozwiązania modelu obliczeniowego

Drugim z wykorzystywanych układów jest układ z wyko-
rzystaniem symulatora lotu. Jest to otwarty sposób rozwi-
ązywania równań a ciąg obliczeniowy zamyka operator
(pilot) który w oparciu o obserwację otoczenia oraz wska-
zania przyrządów samodzielnie dobiera funkcje sterowania
tak, aby uzyskać pożądany stan lotu.

Symulator pozwala na kontrolowanie parametrów lotu
w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu elementów ste-
rowania zbliżonych do rzeczywistych. Podstawową trudnoś-
cią przy wykorzystaniu tego typu symulatorów jest koniecz-
ność opanowania symulatora lub, mówiąc inaczej, nauczenie
się latania modelem cyfrowym śmigłowca. Oczywiście lot
symulatorem jest inny niż pilotowanie rzeczywistego śmi-
głowca. Podstawową różnicą (z punktu widzenia pilo-
ta/operatora) jest fakt, że użytkownik symulatora (zasto-
sowanego do przeprowadzenia badań) nie jest w stanie
odczuwać zmian przyspieszeń jakie działających na układ.
Uproszczony jest też sam model lotu który umożliwia
odwzorowywanie reakcji śmigłowca na położenie układów
sterowania ale z drugiej strony (po odpowiednim wpro-
wadzeniu danych) zwalnia pilota od ciągłego „stabilizo-
wania” lotu. Istnieje również możliwość ustawienia lotu
tylko w płaszczyźnie symetrii śmigłowca co w dużym stop-
niu ułatwia badanie profilu lotu nie zaburzonego ewen-
tualnymi odchyłkami od zamierzonego kierunku lotu.
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Widok takiego symulatora przedstawiono na rysunku 5.3.
Na rysunku 5.3a, pokazano pierwotną wersję symulatora
(IFR), gdzie informacje o stanie lotu przekazywane były ze
wskaźników analogowych (imitatory przyrządów napędzane
elektrycznie). Na rysunku 5.3b, zaprezentowano symulator
badawczy nowszego typu, z komputerowo generowanym
obrazem widoku pozakabinowego i tablicy przyrządów
z systemem imitatora diagnostyki pokładowej i osłoną pilota
w celu odizolowania otoczenia z pola widzenia pilota. Na
rysunku 5.3c – pokazano ekran symulatora sterowany joy-
stickiem możliwy do zainstalowania na PC.

Opis elementów symulatorów: przyrządy do lotu IFR 1 –
prędkościomierz,wariometr,obrotomierz itp., 2 – wskaźnik
zintegrowany IFR/VFR. 3 – ekran zobrazowania widoku
pozakabinowego do lotów VFR. Układy sterowania kon-

wencjonalnego: 4 – drążek, 5 – pedały, 6 – dźwignia skoku
ogólnego. Elementy stanowiska do badań ergonomicznych:
7 – regulacja foteli, 8 – imitatory sił sterowania, 9 – dźwig-
nie regulacji geometrii stanowiska. Elementy systemów dia-
gnostycznych: 10 – w kabinie pilota, 11 – układu naziem-
nego. Stanowisko badań nowych układów sterowania 12 –
np. sterownik burtowy zintegrowany (ϑx, ϑy, ϑo, ϑot – skok
cykliczny przechylania i pochylania, skok ogólny i skok
śmigła ogonowego), 13 – osłona operatora.Układ taki może
służyć, poza standardowym wyznaczaniem wektora stanu z
zależności od regulowanego na bieżąco wektora sterowania,
do sprawdzania możliwości (ograniczeń) pilota w kwestii
tempa sterowania czy czasu reakcji na zmiany w parame-
trach lotu.

Schematycznie proces ten wygląda następująco:

a) b)

c)

Rys. 5.3. Stanowiska laboratoryjne czasu rzeczywistego (symu-
lator badawczy): a) z analogowym zobrazowaniem ruchu IFR;
b) z komputerowym odwzorowaniem tablicy przyrządów i wi-
doku pozakabinowego, c) w układzie sterowanym z joystickiem

Rys. 5.4. Sposób rozwiązania ruchu śmigłowca w układzie otwartym
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6. AWARIE NAPĘDU W WYBRANYCH
STANACH LOTU

Awarie napędu są sytuacjami w których najlepiej widać
zmiany w układzie energetycznym śmigłowca. Przebadano
trzy podstawowe stany w cyklu lotu śmigłowca:
• start z rozpędzaniem,
• lot na stałej wysokości,
• zniżanie.

Jako, że zawis jest szczególnym stanem lotu charaktery-
stycznym dla śmigłowców przebadany zostanie on w na-
stępnym podrozdziale. Każdy z przypadków zostanie zana-
lizowany zarówno w warunkach AEI jak i OEI. Metoda
analizy polegała na użyciu symulatora lotu wykonanego na
podstawie modelu opisanego w poprzednim punkcie. Prze-
prowadzenie manewrów odbywało się w oparciu o powszech-
nie znane zasady reagowania w sytuacjach awaryjnych.

Pierwszym przebadanym stanem lotu był start. Zmiany
parametrów zarejestrowane przy pomocy symulatora przed-
stawiono na rysunku 6.1 i 6.2. W symulatorze użyto modelu
odzwierciedlającego śmigłowiec W-3 o masie całkowitej
5000 kg. Lot rejestrowany był od momentu postoju na Ziemi
aż do chwili zakończenia manewru lądowania autorota-
cyjnego. Poniższy rysunek przedstawia tor lotu przerwanego
awarią dwóch silników. Widać wyraźnie moment wyłą-
czenia się silników co naturalnie skutkuje gwałtownym
przerwaniem wznoszenia i przejście do opadania.

Rys. 6.1. Tor lotu po całkowitej awarii napędu w trakcie startu
skośnego

Zmiany parametrów lotu pokazano na rysunku 6.2. Na
wykresie mocy rozporządzalnej można zauważyć, że utrata
jej nastąpiła po 10 sekundzie startu. Należy zwrócić uwagę,
że stan lotu w którym nastąpiła awaria był stanem bardzo
energochłonnym co widać chociażby po wykresie mocy nie-
zbędnej. Zasadniczą reakcją w tym momencie było zmniej-
szenie skoku ogólnego w celu zahamowania spadku pręd-
kości obrotowej wirnika. Prędkość ta spadła do 65% (co jest
już niebezpiecznym zakresem) ale zaraz po powstrzymaniu
dalszego zwalniania wirnik zaczął się rozkręcać pobierając
energię od otoczenia. Potwierdza to fakt, że moc niezbędna
w tym zakresie czasu przyjmuje wartości ujemne. Częścio-
wo odzyskana energia kinetyczna inercyjnego układu wir-
nika nośnego została następnie zużyta na wykonanie ma-
newru przyziemienia. Należy zaznaczyć, że prawidłowe ,,wy-
czucie” wysokości w symulatorze stwarza pewne problemy
stąd warunki w jakich odbywało się samo lądowanie nie
zawsze może zagwarantować w rzeczywistości bezpieczne
lądowanie. Mimo to przedmiotem badań jest zbadanie go-
spodarki energetycznej bezpośrednio po awarii i ewentual-
nie w pierwszych chwilach manewru bezpieczeństwa bądź
odlotu śmigłowca. Ważne jest aby uzyskać wymagane

parametry lotu niezbędne do wykonania przyziemienia. W
tej sytuacji udało się uzyskać prędkość obrotową wirnika na
poziomie 90%. Ponadto w chwili (przedwczesnego) roz-
poczęcia wykonywania przyziemienia śmigłowiec posiadał
jeszcze zapas zarówno energii potencjalnej jak i kinetycznej
ruchu postępowego.

Rys. 6.2. Zmiany parametrów lotu po całkowitej awarii napędu
w trakcie startu skośnego

Przeanalizowano również podobny przypadek z tą różnicą,
że awarii ulega tylko jeden silnik zachowując połowę mocy
rozporządzalnej. Różnicę widać już po profilu lotu śmigłow-
ca. W tej sytuacji po spadku mocy także śmigłowiec zaczął
tracić wysokość lecz w chwile po tym udało się przejść do
lotu na niewielkim wznoszeniu co pozwoliło na odlot.

Rys. 6.3. Tor lotu po częściowej awarii napędu w trakcie startu
skośnego

Analizując zmiany parametrów można stwierdzić, że
reakcje w sterowaniu były w tym przypadku analogiczne do
sytuacji omówionej poprzednio. Po zrzuceniu skoku ogól-
nego widać wyraźny spadek mocy niezbędnej poniżej war-
tości zerowej co świadczy o gwałtownej zamianie części
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energii potencjalnej i kinetycznej na energię ruchu obroto-
wego wirnika. Intensywność tego zjawiska i końcowa pręd-
kość obrotowa na poziomie 100% świadczy o tym, że ma-
newr ten można byłoby zmodyfikować aby odlot przepro-
wadzić przy mniejszej prędkości obrotowej.

Rys. 6.4. Zmiany parametrów lotu po częściowej awarii napędu
w trakcie startu skośnego

Jako kolejny przypadek zostanie omówiona awaria oby-
dwu silników w locie poziomym z prędkością 100 km/h.
Poniższy rysunek przedstawia tor lotu jaki został zareje-
strowany przez symulator. Rejestrator został włączony na
około 1 sekundę przed awarią co widać na wykresie jako
fragment linii prostej.

Rys. 6.5. Tor lotu po całkowitej awarii napędu w trakcie lotu
poziomego

Na rysunku 6.6 przedstawiono zmiany parametrów lotu
w trakcie tej sytuacji. Moment awarii pokazuje całkowity
spadek mocy rozporządzalnej. Wykresy poniższe pokazują

wyraźnie proces sterowania energią. Zmniejszenie skoku
ogólnego powstrzymuje zwalnianie wirnika nośnego i śmi-
głowiec przechodzi w stan autorotacji. O tym, że spełniony
jest bilans energetyczny świadczy fakt, że krzywa mocy nie-
zbędnej oscyluje wokół wartości zerowej. Oznacza to, iż
energia sekundowa pobierana z alternatywnych źródeł jest
w całości przekształcana na moc niezbędną do utrzymywa-
nia lotu autorotacyjnego. Gwałtowny skok tej mocy pod
koniec wykonywania manewru bezpieczeństwa jest spo-
wodowany zwiększonym skokiem ogólnym w celu wyha-
mowania prędkości opadania. Prędkość postępowa jest, suk-
cesywnie wytracana w czasie całego manewru a tracona
przy tym energia kinetyczna kumulowana jest (z pewnymi
stratami) w obracającym się wirniku.

Rys. 6.6. Zmiany parametrów po awarii napędu w trakcie lotu
poziomego

Podobnie jak w przypadku startu tak i tu zanalizowana
zostanie również sytuacja, w której wyłączeniu ulega jeden
silnik.

Rys. 6.7. Tor lotu po częściowej awarii napędu w trakcie lotu po-
ziomego
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Widać tu, że wyłączenie silnika w locie poziomym
z prędkością 100 km/h powoduje jedynie lekkie (około 15
metrowe) przeniżenie. Porównując rysunek 6.8 z parametra-
mi pokazanymi na rysunku 6.6 należy w pierwszej kolej-
ności zwrócić uwagę na fakt, iż zmiany pewnych wielkości
mają nieco inny rząd wielkości co na automatycznie wyko-
nanym wykresie spowodowało przeskalowanie osi. Widać,
że mimo dużego ugięcia linii obrazującej prędkość obrotową
wirnika nośnego wielkość ta spada jedynie o 6% co jest
zmianą stosunkowo niewielką i łatwą do odbudowania.
Prawdopodobnie, kosztem utraty większej wysokości spa-
dek obrotów wirnika można by w praktyce zredukować do
3÷4%. Po ustabilizowaniu się parametrów lotu możliwe
było kontynuowanie lotu przy warunkach początkowych.

Rys. 6.8. Zmiany parametrów po częściowej awarii napędu
w trakcie lotu poziomego

Jako kolejny przypadek przeanalizowano sytuację awarii
napędu w chwili zniżania skośnego.

Rys. 6.9. Tor lotu po całkowitej awarii napędu w trakcie zniżania
skośnego

Bazując na poprzednich analizach, przebieg toru lotu ma
przewidywalny kształt. Bardziej interesujące pod kątem
badań jest prześledzenie zmian rejestrowanych parametrów
lotu pokazanych na rysunku 6.10. Awaria napędu nastąpiła
w chwili wyhamowywania a więc już w tej chwili śmigło-
wiec pobierał energię od otoczenia. Jak widać z wykresu,
fakt całkowitego spadku mocy nie wpłynął nawet na pręd-
kość obrotową wirnika nośnego. Reakcją pilota w tej sytu-
acji było obniżenie nosa śmigłowca w celu zmniejszenia
wartości opóźnienia z jakim się on poruszał. Ważne było
aby prędkość postępowa nie spadła do zbyt niskiej wartości
co w konsekwencji spowodowałoby przejście do stref ener-
gochłonnych opisanych w poprzednich punktach. Manewr
ten pozwolił na sukcesywne wykorzystywanie energii kine-
tycznej na poczet mocy niezbędnej. Dzięki temu zmaga-
zynowana w dostatecznej ilości energia inercyjneg o układu
wirnika umożliwiła wykonanie manewry przyziemienia.

Rys. 6.10. Zmiany parametrów po całkowitej awarii napędu
w trakcie zniżania skośnego

Trzymając się przyjętego schematu analizie poddano taki
sam przypadek z tą różnicą, że moc rozporządzalna z sil-
ników spadła do połowy swojej wartości początkowej.
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Rys. 6.11. Tor lotu po częściowej awarii napędu w trakcie zni-
żania skośnego

Jak widać, po wystąpieniu awarii pilot zdecydował się
przerwać manewr zniżania i wykonać odlot na jednym sil-
niku. W zarejestrowanych parametrach (rys. 6.12) widać, że
tak jak przy całkowitej awarii napędu prędkość obrotowa
wirnika praktycznie nie uległa zmianie. Reakcją w tym przy-
padku było zwiększenie skoku ogólnego i pochylenie śmi-
głowca co w konsekwencji umożliwiło bezpieczny odlot.

Rys. 6.12. Zmiany parametrów po częściowej awarii napędu
w trakcie zniżania skośnego

7. WNIOSKI

W wyniku doświadczeń z eksploatacji, awarii układów
napędowych nie da się uniknąć. Wprawdzie prace prowa-
dzone przez inżynierów dążą do tego, aby awaryjność pod-
zespołów i zespołów statków powietrznych była zerowa, to
jednak przy takim stopniu skomplikowania konstrukcji

pewien współczynnik niezawodności jest nieunikniony. Ma
na to wpływ nie tylko sama konstrukcja ale i sposób jej użyt-
kowania nie zawsze zależny od producenta sprzętu a tym
samym i od konstruktora.

Zatem aby podnieść bezpieczeństwo użytkowania stat-
ków powietrznych rozwinięcie adekwatnych procedur awa-
ryjnych jest niezbędne.

Śmigłowiec jest złożonym układem pod kątem opisu
energetycznego a jego sterowanie polega na stałym utrzy-
mywaniu bilansu mocy na odpowiednim poziomie. Stero-
wanie energią może odbywać się w sposób gwałtowny
poprzez zmianę wektora ciągu lub w sposób mniej dyna-
miczny kontrolując prędkość postępową układu. Wybór
danego sposobu sterowania zależy od stanu lotu śmigłowca.
Po całkowitej awarii napędu w zawisie rozpędzenie śmi-
głowca do osiągnięcia stanu energooszczędnego trwałoby
zbyt długo. Tak więc w tej sytuacji zmniejszenie mocy nie-
zbędnej odbywać powinno się jedynie na drodze odciążenia
układu siłą ciągu poprzez zmniejszenie skoku ogólnego.
Dopiero w dalszej chwili pochylając tarczę sterującą można
rozpędzać śmigłowiec. Inaczej sytuacja wygląda na przy-
kład w drugiej strefie energochłonnej tj. tej przy wysokich
prędkościach lotu. Tu powrót do strefy energooszczędnej
odbywać się powinien na drodze natychmiastowego roz-
poczęcia zmniejszenia prędkości lotu. Tu wspomniano także
o ograniczeniach czasowych, którymi obłożony jest moment
podjęcia i zrealizowania decyzji o ewentualnym przebiegu
manewru bezpieczeństwa. Minimalny czas ten uwarunko-
wany jest zdolnościom psychologicznym pilota i związa-
nych z nimi refleksowi i umiejętności rozpoznawana sytu-
acji. Maksymalne ograniczenie stanowi wirnik nośny który
po odjęciu mocy rozporządzalnej zaczyna (w większości
sytuacji) tracić swoją energię.

Energia kinetyczna inercyjnego układu wirnika ma swoje
granice i dobrze, by w chwili wystąpienia awarii energia ta
była na możliwe maksymalnym poziomie. Jednak rozpę-
dzanie wirnika w manewrze bezpieczeństwa OEI do gór-
nych granic nie zawsze jest celowe. Bardziej „opłacalne”
jest utrzymywanie prędkości kątowej wirnika jedynie w bez-
piecznym marginesie od granicy dolnej. Pozwala to na
obniżenie mocy niezbędnej do lotu. W przypadku awarii
całego napędu powinno się odzyskiwać prędkości obrotowe
ze względu na potrzebę zakumulowania energii wirnika
przed fazą poderwania.

Do analiz symulacyjnych użyto dwóch różnych sposo-
bów rozwiązywania równań ruchu. Wykorzystano analizy
w układzie otwartym i zamkniętym. Każdy z tych sposobów
posiadał swoje zalety i wady. Zaletą układu zamkniętego
było to, że model był prowadzony dokładnie tak, jak zało-
żony schemat sterowania. Cechą pozytywną tej metody jest
również fakt, że obliczenia odbywają się w przyspieszonej
skali czasu. Rodzi to jednak pewną wadę polegającą na tym,
że operator nie ma możliwości wprowadzania ewentualnych
korekt w czasie procesu rozwiązywania kolejnych kroków
czasowych. Negatywnymi aspektami w tym procesie jest
również to, że model sterowania zaprogramowany jest
w oparciu o jednoznacznie przyjęte sposoby i tempa stero-
wania jak i czas reakcji.

Otwarty proces sterowania jest zamykany przez operatora-
-pilota, który ma wpływ na proces sterowania w czasie rze-
czywistym. Wówczas sposoby prowadzenia śmigłowca są na
bieżąco modyfikowane i dostosowywane do aktualnego
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stanu lotu. Również czas reakcji po awarii układu napę-
dowego nie jest tu wielkością stałą a zależną od osoby prze-
prowadzającej analizę. Wadą tego sposobu rozwiązywania
modelu obliczeniowego jest mała powtarzalność wyników
symulacji, która w dużej mierze zależy od zdolności i stop-
nia wytrenowania pilota.

Wprawdzie obie metody opierają się na ściśle określo-
nych i potwierdzonych zjawiskach fizycznych to jednak
wyniki są jedynie danymi wyjściowymi z analiz nume-
rycznych i ich wartości mogą mieć mniejsze lub większe
odstępstwa od rzeczywistości. Do wyników należy zatem
podchodzić z pewną dozą krytyki. Mimo wszystko, wyniki
obliczeń odwzorowują stan rzeczywisty z wystarczającą
dokładnością do oceny zachowania się śmigłowca w locie.

Analizując wyniki symulacji wybranych przypadków
widać, jak bardzo na przebieg manewru bezpieczeństwa
wpływają początkowe warunki energetyczne zależne od sta-
nu lotu. Najbardziej gwałtowne zmiany w bilansie mocy
zachodzą gdy bezpośrednio przed awarią śmigłowiec znaj-
dował się w energochłonnym stanie lotu. W przypadku star-
tu skośnego, spadek prędkości obrotowej wirnika nośnego
był bardzo gwałtowny i pozostawiał niewiele czasu na re-
akcje pilota. Inaczej sytuacja wyglądała w opadaniu skoś-
nym. Tu odpowiedź układu była odwrotna z tego powodu, że
przed wyłączeniem się silników lot odbywał się przy rela-
tywnie znikomym zapotrzebowaniu na moc niezbędną.
Oznacza to, że w chwili wystąpienia awarii zmiana prędkości
obrotowej wirnika nośnego była w zasadzie niezauważalna.

Dzięki analizom pokazano również odmienność między
sytuacjami AEI oraz OEI. W przypadku częściowej awarii
silników we wszystkich badanych sytuacjach śmigłowiec
znajdował się powyżej krytycznego punktu decyzji (CDP –
ang. Critical Decision Point). Warunki początkowe były
ustawione w ten sposób, aby pokazać możliwość konty-
nuowania lotu na jednym silniku. W przypadku awarii po-
niżej CDP dalsza część lotu odbywałaby się podobnie jak
w warunkach AEI.

W dalszej części przedstawiono zmiany wydatku energe-
tycznego śmigłowca po awarii napędu przy zmieniających
się, wybranych parametrach lotu. Jak napisano wcześniej,
lot bezsilnikowy jest możliwy w określonych granicach
prędkości kątowej wirnika nośnego. Brak rozpędzania wir-
nika do granic maksymalnych pozwala na bardziej opty-
malne wykorzystanie potencjału energetycznego śmigłowca.
Manewr taki modyfikuje kształt toru lotu zwiększając tym
samym margines bezpieczeństwa minięcia potencjalnych
przeszkód.

Awaria w trakcie wznoszenia skośnego okazała się bar-
dzo niebezpieczna z uwagi na to, że w pierwszej sekundzie
po wyłączeniu się silników spadek prędkości kątowej
wirnika był bardzo duży. Aby zapobiec przekroczeniu kry-
tycznych parametrów reakcja pilota musiał być niemalże
natychmiastowa.

Podsumowując można powiedzieć, że analizy bilansów
energetycznych śmigłowców mają duże znaczenie w ana-
lizie lotu śmigłowców i odpowiednie ich wykorzystanie mo-
że przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa użytkowania
tych maszyn. Po awarii napędu pilot jest ostatnim ogniwem,
które może decydować o tym czy lot zakończy się szczęśli-
wie czy też statystyki zdarzeń lotniczych powiększą się
o kolejny wypadek. Właściwa wiedza pilota i poziom wy-
szkolenia mają istotny wpływ na bezpieczeństwo lotów.

Znajomość zagadnień związanych z wydatkiem energe-
tycznym śmigłowca może znajdować odbicie nie tylko w sy-
tuacjach, gdy układ napędowy zostanie wyłączony. Prawi-
dłowe zgranie bilansu energetycznego może pozwolić
pilotowi na obranie odpowiedniej dla niego taktyki wyko-
nania lotu również w innych zadaniach, odmiennych od ana-
lizowanego manewru bezpieczeństwa po awarii napędu.
Może też stanowić zadanie i wyzwanie dla pokładowego
komputerowego systemu zarządzania lotem.
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J. Stec

INVESTIGATIONS OF THE HELICOPTER SYSTEM
ENERGY STATE CHANGES IN THE MANEUVERS

AFTER PROPULSION SYSTEM FAILURE

Summary
Publication contains descriptions of the problems related

with the energy shapes in the helicopter in flight system after
the damage of propulsion system. It also presents the possi-
bilities and the ways to use each form as well as their impact
on the quality of the use of safety maneuvers. Investigations
were carried out by simulation methods with utilisation of
the computer software.

Я. Стец

ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

ВЕРТОЛЁТА В МАНЁВРАХ ПОСЛЕ АВАРИИ
СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ

Резюме
Публикация содержит описание проблематики свя-

занной с видами энергии в системе вертолёта в полёте
после аварии силовой установки. Представлены также
возможности и способы использования определенных
видов энергии и влияние их использования на качество
выполнения манёвров безопасности. Исследования про-
водились методам симуляции с использованием ком-
пьютерной программы.
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UNIWERSALNE STANOWISKO
DO BADAŃ STATYCZNYCH GŁOWIC
WIRNIKÓW ŚMIGŁOWCOWYCH

dr inż. Krzysztof SZAFRAN
mgr inż. Kazimierz BIAŁEK
Instytut Lotnictwa

W artykule przedstawiono koncepcję i realizację nowego
stanowiska do badań statycznych głowic wirników śmi-
głowcowych. Taka koncepcja przeprowadzenia badań po-
zwala w sposób zbliżony odtworzyć rzeczywiste obciążenia
panujące w zespole głowicy. Stanowisko umożliwia roz-
dzielenie obciążeń pochodzących od sił odśrodkowych i od
momentów skrętnych. Wykonano stanowisko badawcze dla
trójłopatowej głowicy wirnika śmigłowca lekkiego. Prze-
prowadzono skalowanie elementów pomiarowych, zmonto-
wano zespół do badań i przeprowadzono badania statyczne.
Prostota konstrukcji, oraz dobre odwzorowanie obciążeń
rzeczywistych pozwala zaliczyć nową koncepcję stanowiska
do rozwiązań nowatorskich.

WSTĘP

W przeprowadzonych badaniach na uniwersalnym sta-
nowisku prób statycznych zastosowano nowe podejście do
metody wprowadzenia obciążeń w element przegubowy gło-
wicy śmigłowca. Działania rozpoczęto od wykonania szcze-
gółowego programu próby statycznej wirnika małego śmi-
głowca zgodnie z przepisami JAR–27. Następnie wykonano
projekt stanowiska badawczego do zrealizowania programu
badań.

Konstrukcja stanowiska badawczego umożliwia reali-
zację przypadków obciążeń z momentem skręcającym oraz
bez momentu. Kontrola obciążenia realizowana jest przez
niezależne układy pomiarowe. Układ obciążający napędza-
ny jest przez jeden siłownik, którego wywierana na układ
siła kontrolowana jest przez dynamometr.

W innych stanowiskach tego typu, do zadawania obcią-
żeń statycznych zastosowano zwielokrotnione siłowniki, co
znacznie podraża i komplikuje badania. Wobec bezspornych
korzyści wynikających z prezentowanego sposobu obcią-
żania wirnika, zespół przygotował wniosek patentowy.

CEL PRÓBY I OBIEKT BADAŃ

Celem próby jest sprawdzenie wytrzymałości statycznej
piasty wirnika nośnego śmigłowca w zakresie umożliwia-
jącym bezpieczne przeprowadzenie laboratoryjnych prób
dynamicznych całego wirnika nośnego. W dalszych bada-
niach planowane jest sprawdzenie odporności na flatter
i pomiar biegunowej wirnika. Kryterium poprawności wy-
konania piasty jest spełnienie wymagań wytrzymałościo-
wych właściwych rozdziałów przepisów JAR 27.

Obiektem do próby (fot. 1) jest trójramienna piasta wir-
nika nośnego z jednym ramieniem. W próbie statycznej nie
jest wymagany montaż tłumików drgań. Dwa pozostałe ra-
miona symulowane są przez elementy zastępcze.

Fot. 1. Badany element – ramię głowicy

UNIWERSALNE STANOWISKO BADAWCZE

Stanowisko zaprojektowano w kształcie trójkątnej ramy
(fot. 2) obciążonej siłami przyłożonymi do naroży trójkąta,
co minimalizuje momenty gnące i zapewnia dużą sztywność
stanowiska badawczego. Rama podparta jest trzema nogami.
Dla zapewnienia sztywności skrętnej całej konstrukcji, za-
stosowano usztywnienia w postaci wykrzyżowań. Uniwer-
salność stanowiska polega na tym iż można na nim prze-
prowadzić dwie próby: czyste rozciąganie i rozciąganie
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z momentem skręcającym. W próbie z wpływem momentu,
siły od momentu zamykają się w ramie trójkątnej i nie prze-
noszą się na podłoże.

Fot. 2. Uniwersalne stanowisko badawcze

W narożach stanowiska zastosowano połączenie skła-
dające się z trzech wzajemnie prostopadłych sworzni. Układ
ten pracuje jak połączenie przegubowe, eliminując momenty
gnące na końcu ramion. Ramiona zakończone są śrubami za
pomocą których można regulować kąt wzniosu łopat. W śru-
by wkręcone są elementy tensometryczne służące do po-
miaru sił w ramionach. W miejscu wprowadzenie wału
z przekładni głównej zamocowany jest trójkątny element
służący do wprowadzenia sił od momentu skręcającego na
wale.

W dolnej części wału wykonano nagwintowany otwór
służący do wkręcania elementu łączącego wał z dźwignią
zadającą obciążenie. Trójramienny element w górnej części
wału symulującego napęd pozwala wprowadzić kąt obrotu
piasty oraz przeniesienie momentu skręcającego na ramę
stanowiska.

Wprowadzenie sił realizowane jest na dwa sposoby –
pierwszy poprzez naciąg wstępny śrubami wkręconymi
w ramiona, oraz drugi – przez zadawanie obciążenia siło-
wnikiem hydraulicznym (fot. 3) połączonym przez dźwignię
z wałem głównym.

Fot. 3. Dźwignia wprowadzająca obciążenie

Dodatkowo siła pionowa mierzona jest dynamometrem
mechanicznym (fot. 4). Przemieszczenie pionowe głowi-
cy mierzone jest czujnikiem zegarowym na sztywno zwią-
zanym z ramą trójkątną stanowiska. Siła pionowa wraz

z pomierzonymi kątami wzniosu ramion głowicy pozwala
na kontrolowanie sił w ramionach mierzonych bezpośrednio
przez tensometryczny układ elektroniczny.

Fot. 4. Dynamometr mechaniczny

WNIOSKI

Na uniwersalnym stanowisku pomiarowym przeprowa-
dzono próby statyczne ramienia trójłopatowej głowicy śmi-
głowcowej. Badana głowica spełniła wymagania stawiane
w przepisach JAR 27. Po zakończonych próbach formalnych
przeprowadzono dodatkowe próby inżynierskie w celu
określenia krańcowych wartości zarówno ramienia głowicy
jak też i elementów stanowiska badawczego.

Wprowadzono obciążenia do ramion badanej głowicy
znacznie przekraczające wymagane w przepisach. Zaobser-
wowano niewielkie zmiany w jednym z elementów głowicy.
Wszystkie części stanowiska zachowywały się poprawnie.

Podsumowując należy stwierdzić, iż nowe stanowisko
badawcze głowic śmigłowcowych spełnia wymagania po-
zwalające testować kompletne zespoły.

Uniwersalność stanowiska polega również na tym, iż po
niewielkich zmianach – wykorzystując zasadę zamknięcia
sił w zewnętrznej ramie, można badać wieloramienne gło-
wice śmigłowców.
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UNIVERSAL POSITION TO RESEARCH OF STATIC
HEADS OF HELICOPTER ROTORS

Summary
In the report submitted idea and the realization of a new

position to research of static heads of helicopter rotors. Such
idea of the execution of research permits in nearing manner
to recreate the real prevailing loads in the head. Position
enables the division of the loads descending from forces cen-
trifugal and from of torsional moments. Carried out research
position for triangle the head of the rotor of light helicopter.
Making the graduation of measuring elements, assembled
team to research and make static research. The simplicity of
construction, and the good image of real loads permits to
number the new idea of position to of innovative solutions.

К. Шафран, К. Бялек

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТЕНД ДЛЯ СТАТИЧЕСКИХ
ИСПЫТАНИИ ЭЛЕМЕНТОВ НЕСУЩИХ ВИНТОВ

ВЕРТОЛЕТОВ

Резюме
В докладе представлено совершенно новый ла-

бораторный станок для испытании вертолетных головок
несущих винтов. Суть примущества заключается в том,
что станок исполняет условя требовании для стати-
ческой нагрузки. Введене сил и моментов реализует
один гидравлический насос. На станке реализовано два
рода нагрузки – разтяжные силы и крутящий момент.
Испытательный станок можно использовать для
экспериментов с головками трехлопастных вертолетных
несущих винтов.
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ANALIZA WPŁYWU SYSTEMU OBSŁUG
NA GOTOWOŚĆ TECHNICZNĄ
ŚMIGŁOWCA POKŁADOWEGO SH-2G

mgr inż. Sergiusz SZAWŁOWSKI
Szefostwo Techniki Morskiej
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

Śmigłowiec SH-2G jest pierwszym i na razie jedynym po-
kładowym statkiem powietrznym, eksploatowanym w Lotnic-
twie Sił Zbrojnych RP. Specyfika lotnictwa pokładowego
polega przede wszystkim na występowaniu szeregu ogra-
niczeń eksploatacyjnych wykonywania zadań lotniczych
z pokładów okrętów w czasie misji morskich. Rodzaj oraz
poziom ograniczeń eksploatacyjnych uzależniony jest klasy
okrętu. Największe możliwości, porównywalne z bazą lądo-
wą, prezentują duże okręty lotnicze: lotniskowce, krążowniki
lotnicze – AS (aviation ship) oraz lotnicze okręty desantowe
– AAAS (amphibious aviation assault ship). Zdecydowanie
skromniejsze możliwości posiadają mniejsze okręty, takie
jak: niszczyciel, fregata, korweta, które klasyfikowane są
jako ACS (Air Capable Ship), czyli okręty ze zdolnością re-
alizacji zadań lotniczych. Dla okrętów ACS śmigłowiec
pokładowy jest integralną częścią systemu uzbrojenia okrę-
tu, który zdecydowanie zwiększa możliwości ofensywne oraz
obronne macierzystego okrętu. Dlatego też tak istotna jest
sprawa utrzymania wysokiego poziomu gotowości śmigłow-
ca pokładowego do wykonywania zadań (tj. gotowości
zadaniowej). Jednym z elementów mającym wpływ na goto-
wość techniczną obiektu jest jego system obsługowy, zgodny
z przyjętym planem eksploatacji. Na przykładzie śmigłowca
SH-2G zostanie zaprezentowany system obsług śmigłowca
pokładowego oraz jego pracochłonność. Na podstawie iden-
tyfikacji rzeczywistego systemu eksploatacyjnego śmigłowca
zostaną wyspecyfikowane istotne stany eksploatacyjne.
Analiza procesu eksploatacji (stanów i przejść pomiędzy
stanami), przy wykorzystaniu procesu Markowa, pozwoli na
oszacowanie gotowości technicznej śmigłowca pokładowe-
go, w tym wpływu systemu obsług. Bazując na przykładzie
śmigłowca SH-2G zostaną wskazane elementy istotne przy
eksploatacji śmigłowców pokładowych, dla zachowania wy-
maganego poziomu gotowości.

1. WSTĘP

Zgodnie ze współczesnymi poglądami na temat doktryny
prowadzenia operacji morskich, lotnictwo morskie jest
jednym z newralgicznych rodzajem wojsk uczestniczących
w tychże operacjach.

Ze względu na miejsce, w którym prowadzona jest jego
eksploatacja, lotnictwo morskie można podzielić na:
– lotnictwo bazowania brzegowego,
– lotnictwo bazowania okrętowego, znane bardziej, jako

lotnictwo pokładowe.
Lotnictwo pokładowe przeznaczone jest przede wszyst-

kim do realizacji zadań w ramach działań operacyjnych
okrętów. Są one bardzo zróżnicowane, ponieważ obejmują:
a) misje uderzeniowe na cele nawodne, podwodne i lądowe,
b) osłonę z powietrzna zespołów okrętów lub oddziałów

ekspedycyjnych (piechoty morskiej) w czasie desantu
morskiego,

c) transport sprzętu, zaopatrzenia i ludzi,
d) misje ratownicze.

Dla pokładowych statków powietrznych (SP) stacjonują-
cych na lotniskowcach, śmigłowcowcach (klasyfikowane
jako AS – aviation ship) lub okrętach wsparcia (klasyfiko-
wane jako AAAS – amphibious aviation assault ship), te
właśnie okręty stanowią dla nich głównie środek transportu
w rejon działania oraz ich bazę logistyczną. Po starcie
z okrętu AS lub AAAAS statki powietrzne wykonują zada-
nie na rzecz wojsk własnych w oddaleniu od macierzystego
okrętu, na który wracają dopiero po wykonaniu misji lub
w sytuacji awaryjnej. Oczywiście nie dotyczy to statków
powietrznych, które współtworzą osłonę przeciwlotniczą
i przeciw-okrętową dla macierzystych jednostek pływają-
cych (zespołów okrętów).

Natomiast śmigłowiec pokładowy operujący z mniej-
szych okrętów, tj. klasy korwety, fregaty lub niszczyciela
(klasyfikowane jako ACS – aviation capable ship), w prze-
ważającej części misji działa na rzecz własnego okrętu.
Dlatego też jest traktowany jak integralna, część systemu
uzbrojenia okrętu, która ma istotne znaczenia dla powo-
dzenia misji okrętu, z czym wiąże się szereg wymagań.

Z powyższego wynika też fundamentalne znaczenie utrzy-
mania gotowości zaokrętowanego śmigłowca na jak naj-
wyższym poziomie przez określony okres czasu – czas trwania
misji morskiej. Jedną z istotnych kwestii ww. zagadnienia jest
wpływ zastosowanego systemu obsługiwania na utrzymanie
gotowości technicznej śmigłowca pokładowego.

2. SYSTEM OBSŁUGIWANIA ŚMIGŁOWCA
POKŁADOWEGO SH-2G

Śmigłowiec SH-2G „Super Seasprite”, zaprojektowany
i wyprodukowany przez firmę Kaman Aerospace Corpora-
tion z USA, jest pierwszym i na razie jedynym pokładowym
statkiem powietrznym, eksploatowanym w lotnictwie pol-
skim. Ponadto należy do nielicznej jeszcze grupy wojsko-
wych statków powietrznych naszych Sił Zbrojnych, eksplo-
atowanych według stanu. Analiza jego planu eksploatacji,
a w szczególności systemu obsługiwania, podatności obsłu-
gowej i diagnostycznej, umożliwi pozyskanie wiedzy na
temat odmienności zasad eksploatacji śmigłowców pokła-
dowych, w tym zastosowanych rozwiązań, mających na celu
utrzymania wysokiego poziomu gotowości śmigłowca.
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Pierwszym etapem analizy jest zbadanie systemu obsłu-
gowego śmigłowca SH-2G, opisanego przez Karty Wyma-
gań Obsługowych MRC (Maintenance Requirement Cards,

syg. NAVAIR: 01-260HCG-6-1; 01-260HCG-6-2;
01-260HCG-6-3; 01-260HCG-6-4).

Rodzaj obsługi Nazwa obsługi Wymagania

Obsługi bieżące

Obsługa podstawowa –
dobowa D (daily)

ważna przez 24 godziny od pierwszego startu
w ciągu 72 godzin lub przez 72 godziny bez

wykonywania lotów

Obsługa startowa T
(turnaround)

wykonywana przed każdym startem oraz
po zakończeniu lotów, ważna przez 24 godziny

bez wykonywania startów

Obsługi specjalne

Obsługi specjalne
po okresie eksploatacji

7 dni +/- 3 dni

co 14 dni +/- 3 dni

co 28 dni +/- 3 dni

co 56 dni na lądzie +/- 3 dni (w czasie misji
morskiej: cześć punktów tej obsługi wykonuje

się co 14 dni, pozostałe co 28 dni)

co 112 dni +/- 3 dni

co 180 dni +/- 3 dni

co 224 dni +/- 3 dni

co 365 dni (ale w czasie misji morskiej
po 90 dniach) – usuwanie błędu dewiacji

busol pokładowych

Obsługi specjalne po godzinach
lotu śmigłowca

przegląd po 50 godzinach lotu +/- 5 godz.

przegląd po 450 godzinach lotu +/- 5 godz.

przegląd po 112 godzinach lotu – pracy
radiowysokościomierza (RAWS)

Obsługi specjalne po czasie
pracy urządzenia

przegląd po 250 godzinach pracy
silnika rozruchowego APU

przegląd po 500 godzinach pracy
silnika rozruchowego APU

przegląd po 1000 godzinach pracy
silnika rozruchowego APU

przegląd po 100 cyklach pracy
dźwigu ratowniczego

Obsługi konserwacyjne do poziom nr I
(przechowywanie śmigłowca)

konserwacja zgodna w wymaganiami
poziomu I (max. 60 dni)

przegląd stanu po 3 dniach

przegląd stanu po 7 dniach

odnowienie konserwacji po 60 dniach

rozkonserwowanie

Przegląd weryfikacyjny ASPA

pierwszy przegląd po 32 miesiącach od daty
produkcji lub od prac poziomu zakładowego

SDLM, a następnie po każdych 12 miesiącach

+ 90 / - 180 dni

Obsługi fazowe (okresowe) –
(pełen cykl obsługowy wynosi

600 godzin – bez możliwości sto-
sowania tolerancji; stosowana jest

zasada kompensacji między
okresami wykonywania obsług
fazowych, z zastrzeżeniem, że
pełen cykl obsługowy nie prze-

kroczy 600 godzin nalotu):

Obsługa fazowa A po 150 godzinach lotu +/- 10%

Obsługa fazowa B po 150 godzinach lotu +/- 10%

Obsługa fazowa C po 150 godzinach lotu +/- 10%

Obsługa fazowa D po 150 godzinach lotu +/- 10%
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Kolejnym etapem jest ocena pracochłonności poszcze-
gólnych obsług śmigłowca pokładowego SH-2G. Poszu-
kując relacji pomiędzy obciążeniem obsługami planowymi
oraz gotowością techniczną obiektu technicznego, należy
przeprowadzić badania w odpowiednio zdefiniowanych
okresach czasowych. Dla śmigłowca pokładowego natu-
ralnymi okresami analizy jest: krótkookresowa – 30-dniowa
misja morska oraz standardowa – 90-dniowa misja morska
(60 dni w morzu plus 30 dni w portach). Jednak niektóre
informacje można uzyskać dopiero po badaniach obiektu
w czasie dłuższego okresu np. po okresie roku eksploatacji.
Ponadto bardzo interesujące informacje na temat praco-
chłonności systemu obsługowego i jego wpływu na goto-
wość można uzyskać po przeanalizowaniu pełnego cyklu
obsługowego, który dla śmigłowca SH-2G wynosi 600
godzin nalotu.

Dla prezentacji wyników w sposób bardziej przejrzysty,
zdecydowano się na zastosowanie metody porównawczej.
W tym celu, równolegle ze śmigłowcem SH-2G, przepro-
wadzono badania systemu obsługiwania innego morskiego
śmigłowca bojowego, będącego w czynnej eksploatacji
w Lotnictwie MW, tj. radzieckiej konstrukcji typu Mi-14PŁ.
Pomimo, że śmigłowiec ten w kilku kategoriach różni się od
konstrukcji amerykańskiej (np. wymiary oraz ciężar), to jed-
nak w obszarach, istotnych z punktu widzenia opracowy-
wanych zagadnień, oba śmigłowce mają wiele cech wspól-
nych.

Rys. 1. Zestawienie pracochłonności obsługiwania śmigłowców
Mi-14PŁ oraz SH-2G

Dogodnym sposobem oceny pracochłonności obsługiwa-
nia OT (statku powietrznego - SP) jest obliczenie współ-
czynnika MMFH (Mean Man Flight Hours), który określa
stosunek:

W celu analizy systemu obsług planowych, powyższy
wzór można zmodyfikować, wyłączając pracochłonność
obsługiwania korekcyjnego CM, tj. dotyczącego odnowy OT.
Do obliczeń zmodyfikowanego współczynnika Pr-MMFH
(Pr – Preventive), zostaną wykorzystane wartości roboczo-
godzin obsług planowych OT, które uzyskano na podstawie
pomiarów oraz szacunków ekspertów.

Podstawiając wartości roboczogodzin obsług PM (pre-
ventive maintenance) śmigłowców oraz wykonany roczny
nalot (344 godziny) do wzoru, otrzymano następujące wyni-
ki współczynnika:

MMFH liczba roboczogodzin obslug SP w roku
liczba godzin na

= _ _ _ _ _
_ _ llotu SP w roku_ _ _

Pr-MMFH (Mi-14PŁ) = 25,6 rh / h lot
Pr-MMFH (SH-2G) = 6,5 rh / h lot

Istotne zależności można zaobserwować śledząc przyrost
wartości współczynnika Pr-MMFH w ciągu całego rozpa-
trywanego okresu.

Na wykresach wyraźnie są widoczne momenty występo-
wania gwałtownego przyrostu wartości współczynnika
Pr-MMFH.

Dla Mi-14PŁ pierwszy duży skok następuje w miesiącu
III, kiedy przyprowadzono pierwsze prace okresowe po
100 h nalotu, a następny gwałtowny skok ma miejsce w mie-
siącu VI, po wykonaniu prac okresowych po 200 godzinach
nalotu. Pod koniec okresu następuje stabilizacja wartości
współczynnika, której nie zakłóca nawet wykonanie w mie-
siącu IX kolejnych prac okresowych po 100 godzinach na-
lotu. Ostatecznie poziom współczynnika stabilizuje się na
poziomie około 25,5 rh/h. Można to wytłumaczyć faktem, że
przyrost wartości współczynnika następował do momentu
wykonania pierwszego pełnego cyklu obsługowego w da-
nym roku, wynoszącego dla Mi-14PŁ właśnie 200 godzin
nalotu.

Rys. 2. Zestawienie przyrostu współczynnika Pr-MMFH śmigłow-
ców Mi-14PŁ oraz SH-2G

W przypadku wykresu SH-2G mamy do czynienia z dwo-
ma skokowymi przyrostami wartości współczynnika Pr-
-MMFH. Pierwszy następuje w miesiącu V, na który wpły-
wa w szczególności wykonanie obsługi fazowej nr A (po
150 godzinach nalotu). Natomiast drugi pojawia się w mie-
siącu IX, po wykonaniu najbardziej pracochłonnych obsług
fazowych nr B (po kolejnych 150 godzinach nalotu). Koniec
analizowanego okresu lotnego charakteryzuje się stabili-
zacją wartości wskaźnika Pr-MMFH na poziomie 6,5 rh/h.

W porównaniu do Mi-14PŁ cykl obsługowy śmigłowca
SH-2G jest 3-krotnie dłuższy i wynosi 600 godzin nalotu.
Jest on podzielony na cztery 150-godzinne fazy, po których
kolejno muszą zostać wykonane prace fazowe (nr A, nr B, nr
C i nr D). Odmiennie niż to jest w przypadku Mi-14PŁ, zało-
żeniem planu obsługowego SH-2G jest równomierne roz-
łożenie pracochłonności w ciągu całego cyklu obsługowego
śmigłowca.

Wykonując dodatkową symulację przyrostu Pr-MMFH,
obejmującego pełen cykl obsługowy śmigłowca (zdwojono
ilość nalotu do wartości 688 godz.) otrzymano potwierdze-
nie, że wartość wskaźnika Pr-MMFH dla SH-2G stabilizuje
się po przejściu połowy cyklu obsługowego i utrzymuje się
na tym poziomie – 6,5 rh/h, aż do końca tego cyklu.
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Rys. 3. Przyrost Pr-MMFH dla pełnego cyklu obsługowego śmi-
głowca SH-2G

Wyniki analizy śmigłowców morskich, przeprowadzonej
pod kątem ich systemu obsługiwania, podatności obsłu-
gowej i diagnostycznej, potwierdzają zdecydowaną przewa-
gę obiektu technicznego (OT), eksploatowanego wg stanu
technicznego (SH-2G), nad OT eksploatowanym wg resur-
sów (Mi-14PŁ).

Należy jednak zasygnalizować, że pomimo generalnej
przewagi eksploatacji OT według stanu, zdarzają się ele-
menty wyposażenia pokładowego, dla których lepsze efekty
w zakresie utrzymania sprawności, uzyskuje się przy sto-
sowaniu tradycyjnego systemu profilaktycznych obsług
okresowych (np. rozrusznik elektryczny K884088-001).

3. MODEL EKSPLOATACYJNY ŚMIGŁOWCA
POKŁADOWEGO

W poszukiwaniu parametrów efektywności systemu eks-
ploatacji OT, w tym jego systemu obsługiwania, należy
zbudować matematyczny model eksploatacyjny OT. Do ich
budowy można wykorzystać jednorodne łańcuchy Marko-
wa, a w dalszej kolejności posłużymy się procesami Marko-
wa. Pomimo istniejących ograniczeń tego rodzaju analizy,
wynikających z jej założeń (proces jednorodny, ergodyczny,
rozkład wykładniczy – stała intensywność przejść pomiędzy
stanami), dla naszych celów zaproponowana metoda analizy
wydaje się wystarczająca.

Pierwszym etapem budowy modelu jest identyfikacja
istotnych stanów eksploatacyjnych systemu.

W przypadku śmigłowca pokładowego wykonującego
zadania z okrętu typu ACS, można wyróżnić następujące
stany:

S1 – stan wykonywania obsługi przedlotowej (przygoto-
wanie do lotów),

S2 – stan wykonywania obsługi startowej,
S3 – stan dyżurowania (oczekiwania na użytkowanie),
S4 – stan czynnego użytkowania śmigłowca przez załogę,
S5 – stan uzupełniania paliwa (nie obejmuje tankowania

w powietrzu – HIFR),
S6 – stan wykonywania obsług specjalnych oraz okreso-

wych,
S7 – stan wykonywania odnowy (CM – obsługi korekcyj-

nej).

Obrazem przejść pomiędzy ww. stanami jest przedstawiony
poniżej graf skierowany.

Rys. 4. Graf stanów eksploatacyjnych śmigłowca pokładowego

W celu zamodelowania procesu, należy, obserwując
proces eksploatacji OT, pozyskać niezbędne dane w zdefi-
niowanym okresie czasu, między innymi:
– liczność przejść śmigłowca pomiędzy stanami – nij
– częstość przejść - ωij
– czasy przebywania OT w stanie Si pod warunkiem

przejścia do stanu Sj – t ij
Wykorzystując zabrane dane i określone zależności obli-

czamy: średni czas tij i średni czas ti, intensywność przejść
pomiędzy stanami λ ij oraz λ ii.

Na tej podstawie jesteśmy w stanie oszacować poziom
gotowości technicznej OT, tym samym ocenić efektywność
stosowanego systemu obsługowego.

Dla przykładu wykonano wstępną analizę gotowości
technicznej śmigłowca pokładowego SH-2G w trakcie 30
dniowej misji, dla której uzyskano następujące wyniki:

Ocena gotowości uzależniona jest od narzuconego kryter-
ium czasowego, w którym OT musi osiągnąć określony stan.

Przyjmując dla gotowości śmigłowca na okręcie kry-
terium 1-godzinne, możemy stwierdzić że w czasie misji 30-
dniowej śmigłowiec pokładowy utrzymał gotowość na
poziomie 84,02%. W celu poprawy tego wskaźnika należy
w pierwszej kolejności przeanalizować system obsługowy
śmigłowca w zakresie stanu S6 – obsług specjalnych i okre-
sowych.

Nr stanu
eksploatacyjnego

Si

Procentowy udział czasu
przebywania OT w stanie Si
w trakcie misji 30 dniowej

(720 godzin)

S1 4,17%

S2 3,61%

S3 72,78%

S4 6,94%

S5 0,69%

S6 11,39%

S7 0,42%
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4. POSUMOWANIE

Gotowość obiektu technicznego (OT) łączy w sobie kilka
elementów, takie jak: nieuszkadzalność, trwałość, podatność
obsługowa i naprawcza, dlatego też ten parametr jest bardzo
istotny przy ocenie OT. Z kilku rodzajów gotowości (funk-
cjonalna, zadaniowa, początkowa, operacyjna), z perspek-
tywy zabezpieczenia technicznego, podstawowym jest stan
gotowości funkcjonalnej OT, często określany, m.in. dla
statków powietrznych, jako gotowość techniczna. Na stan
gotowości technicznej OT bardzo duży wpływ ma stosowa-
ny system obsługiwania. Analizując system obsługiwania
OT, w powiązaniu z jego stanami eksploatacyjnymi, można
wyznaczyć te stany eksploatacyjne, które mają największy
wpływ na stan niegotowości.

Problem utrzymania wysokiego stopnia gotowość tech-
nicznej jest również bardzo ważny w czasie misji śmigłowca
pokładowego, działającego z okrętu ACS (aviation capable
ship). Śmigłowiec stanowi jeden z podstawowych elemen-
tów systemu uzbrojenia okrętu, tym samym jego gotowość
może zdecydować o realizacji zadania bojowego przez
okręt.
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S. Szawłowski

THE ANALYSIS OF THE INFLUENCE
OF THE SERVICE SYSTEM ON TECHNICAL

READINESS OF SH-2G ONBOARD HELICOPTER

Summary
Helicopter SH-2G is the first and for the time being only

one onboard aircraft, exploited in Polish Aviation Armed
Forces. The specific of onboard aviation relies above all on
the occurrence of a number of the exploitation limitations in
execution of the airborne tasks performed from the ship deck
during sea mission. The type and level of exploitation limi-
tations is subordinated on the warship class. The greatest
possibilities, comparable with land base present the large
warships: aircraft carriers, aircraft cruisers – AS (Aviation
Ship) and the air landing ships – AAAS (Amphibious Avia-
tion Assault Ship). Decisively unpretentious possibilities
have the smaller ship, such as: destroyer, frigate, the cor-
vette, which are classified as ACS (Air Capable Ship), that is
to say ships with the ability of the realization of airborne
tasks. For the ACS ship, the onboard helicopter is the inte-
gral part of the ship armament system, which decisively
increases offensive and defensive possibilities of the mother
ship. Therefore, the issue of support is so essential for a high
level of the readiness of onboard helicopter to the execution
of tasks (tasks readiness). The one of the elements having
influence on technical readiness of object is its servicing
system, according with the agreed exploitation plan. On the
example of the SH-2G helicopter will be presented the
system of service of onboard helicopter and its labor con-
sumption. On the base of the identification of a real system
of a exploitation helicopter they will become specified the
essential exploitation states. The analysis of the process of
the exploitation (determine and to pass between the states),
with the utilization Markov process, will permit on the esti-
mation of the technical readiness of on-board helicopter, in
this of the influence of the system of service. Basing on the
example of helicopter SH-2G they will become the indicated
essential elements with the exploitation of on-board heli-
copters, for required behavior of the level of readiness.
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С. Шавловски

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СИСТЕМЫ
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ

ГОТОВНОСТЬ ПАЛУБНОГО
ВЕРТОЛЕТА SH-2G

Резюме
Вертолет SH-2G является первым и на данный мо-

мент единственным палубным вертолетом, эксплуати-
руемым воздушными силами Польши. Специфика па-
лубной авиации включает в себя, прежде всего ряд
эксплуатационных ограничений в выполнении авиа-
ционных заданий с палуб кораблей во время морских
операций. Род и уровень эксплуатационных ограниче-
ний зависит от класса судна. Наилучшие возможности,
сравнимые с базой на суше, имеют большие судна: авиа-
носцы, авиационные крейсеры – AS (aviation ship)
и авиационно-десантные корабли – AAAS (amphibius
aviation assault ship). Несомненно, более скромными воз-
можностями обладают меньшие судна, такие как: эсми-
нец, фрегат, корвет, которые классифицируются как
ACS (Air Capable Ship), т.е. корабли, имеющие воз-
можность реализовать авиационные задания. Для кора-
блей ACS палубный вертолет является составной

частью вооружения судна, которая значительно по-
вышает наступательные и оборонительные возмож-
ности корабля. Потому так важно поддерживать
высокий уровень гото- вности палубного вертолета
к выполнению задач (т.е. операционную готовность).
Одним из элементов оказывающим влияние на тех-
ническую готовность объекта является его система
обслуживания соответствующая принятому плану
эксплуатации. На примере вертолета SH-2G будет пред-
ставлена система обслуживания палубного вертолетаи
ее трудоемкость. Основываясь на идентификации ре-
альной системы обслуживания вертолета, будут вы-
делены важные эксплуатационные состояния. Анализ
процесса эксплуатации (состояний и переходов между
состояниями), при использовании про- цесса Маркова,
позволит оценить техническую готовность палубного
вертолета, в том числе и влияние системы обслужи-
вания. Базируя на примере вертолета SH-2G, будут
представлены важные элементы в эксплуатации палу-
бных вертолетов, с целью сохранения необходимого
уровня готовности.
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ŚMIGŁOWIEC SH-2G – REPREZENTANT
KONCEPCJI ŚMIGŁOWCA
POKŁADOWEGO LAMPS

mgr inż. Sergiusz SZAWŁOWSKI
Szefostwo Techniki Morskiej
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

Początek śmigłowców pokładowych to pionierskie próby
Marynarki Wojennej Niemiec (Krigsmarine) pod koniec lat
30. XX wieku. Gwałtowny rozwój tego rodzaju statków po-
wietrznych nastąpił po zakończeniu II wojny światowej,
w siłach morskich dwóch mocarstw okresu zimnej wojny:
USA oraz ZSRR. Jedną z koncepcji nowego wykorzystania
śmigłowca pokładowego, wykonującego zadania z pokładów
mniejszych okrętów (tj. ACS – air capable ship), był pro-
gram LAMPS (Light Airborne Multi Purpose System). Został
on opracowany na początku lat 70. XX wieku przez MW USA
(US Navy). Koncepcja ta zakładała rozbudowę możliwości
bojowych pojedynczego okrętu, poprzez zwiększenie możli-
wości jego śmigłowca pokładowego. Pierwszym śmigłow-
cem skonstruowanym według koncepcji LAMPS Mk. I, był
śmigłowiec SH-2F „Seasprite”. Jego następca – SH-2G
„Super Seasprite”, który jest obecnie eksploatowany przez
MW RP - reprezentuje również tę samą koncepcję opera-
cyjnego wykorzystania śmigłowca pokładowego. W niniej-
szym artykule zawarto główne założenia pierwotnej kon-
cepcji LAMPS oraz jej modyfikacje. Przedstawiono krótką
charakterystykę śmigłowca SH-2G w aspekcie realizowa-
nych zadań oraz przystosowania do eksploatacji na okręcie.

1. WSTĘP – ZARYS HISTORYCZNY
ŚMIGŁOWCA POKŁADOWEGO

Historia śmigłowców pokładowych sięga lat 30. XX
wieku. Pierwsze osiągnięcia w tym zakresie miała Mary-
narka Wojenna III Rzeszy (Krigsmarine), na której zamó-
wienie powstał śmigłowiec Fl 265 (pierwszy lot w maju
1939 r.), przeznaczony do wykonywania lotów rozpoznaw-
czych z pokładu okrętu, np. w celu wyśledzenia okrętów
podwodnych. Na podstawie doświadczeń z Fl 265 Anton
Flettner zaprojektował Fl 282 V1 „Kolibri”, który wykonał
pierwszy lot w 1941r. Kolejna wersja śmigłowca o ozna-
czeniu Fl 282 V6 była wykorzystywana operacyjnie już od
1942 roku. Pierwsze loty wykonywano z platform zbudo-
wanych nad wieżami dział okrętowych. Działania śmigłow-
ców były prowadzone na Morzu Bałtyckim, Adriatyckim
oraz Śródziemnym. Z wyprodukowanych 24 sztuk Fl 282 do
końca II wojny światowej dotrwały jedynie 3 egzemplarze,
z czego 2 trafiły do USA, a trzeci do ZSRR.

Fot. 1. Śmigłowiec Fl 282 w czasie prób nad pokładem okrętu

Rozwój tego rodzaju statków powietrznych nastąpił w na-
stępnych dziesięcioleciach, jako drobny element „zimnej
wojny” oraz wyścigu zbrojeń, które prowadziły dwa główne
mocarstwa światowe XX wieku, tj. ZSRR oraz USA.

Pierwszym radzieckim śmigłowcem, który zgodnie ze
wstępnymi założeniami miał współpracować z okrętami, by-
ła konstrukcja Nikołaja Kamowa, oznaczona jako Ka-8
„Irkutianin” (pierwszy lot 12.11.1947r). Na bazie jego
doświadczeń powstały: Ka-10 (pierwszy lot 30.08.1949r.)
oraz K-15 (pierwszy lot 14.04.1953r.).

Fot. 2. Śmigłowiec pokładowy Ka-10
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Dopiero kolejny projekt biura konstrukcyjnego Kamowa
był udanym śmigłowcem pokładowym, który został wypro-
dukowany w dużej ilości (prawie 300 egzemplarzy) oraz
sprawdzony operacyjnie we współdziałaniu z okrętami. Był
to Ka-25 (pierwszy lot 21 maja 1961r.). Zbudowano trzy
zasadnicze wersje Ka-25, z których podstawową była Ka-
25PŁ (protiwładocznyj) (kod NATO – Harmon A), przezna-
czony do zwalczania okrętów podwodnych (ZOP), kolejna
Ka-25C (celeukazatjel) (kod NATO – Harmon B), przezna-
czona do wskazywania celów dla rakiet, oraz Ka-25PS
(poiskowo- spasatielnyj) (kod NATO – Harmon C) wyko-
nująca misje ratownictwa morskiego, ewakuacji rannych
oraz przerzutu ładunków. Śmigłowce Ka-25 bazowały za-
równo na dużych krążownikach lotniczych, w liczbie nawet
do 22 szt. na krążowniku projektu 1143 w wariancie śmi-
głowcowym, jak również na wielu innych typach okrętów
(np. na okrętach desantowych proj. 1174 po 4 szt., na atomo-
wych krążownikach rakietowych proj. 1144 po 2-3 sztuki,
pojedyncze maszyny na większości niszczycieli).

Następcą śmigłowca Ka-25, wycofanego ostatecznie z jed-
nostek wojskowych Marynarki Wojennej Rosji w 1995r., jest
śmigłowiec Ka-27, którego również podstawową wersją jest
Ka-27PŁ – do zwalczania OP. Na jego bazie zbudowano rów-
nież następcę Ka-25PS, oznaczonego jako Ka-27PS.

Fot. 3. Śmigłowiec Ka-27 PŁ na pokładzie krążownika lotniczego

Pierwszym amerykańskim śmigłowcem pokładowym była
konstrukcja Igora Sikorskiego – XR-4, której pierwsze
próbne loty z platform startowych przeprowadzono w 1942r.
Pierwsze starty i lądowania przy wykorzystaniu pokładów
rzeczywistych okrętów, na zlecenie US Coast Guard oraz
British Royal Navy, wykonano w 1943r., przy użyciu
śmigłowca w wersji YR-4B (HNS-1 w US Coast Guard). Na
kolejnych wersjach śmigłowca, takich jak R-6, czy HOS-1,
testowano nowe rozwiązania oraz wyposażenie pokładowe,
miedzy innymi opuszczany sonar Hayes XCF.

Fot. 4. Śmigłowiec R-4 na pokładzie pancernika

Również Frank Piasecki zbudował śmigłowiec dla US
Navy – XHRP-1 „Dog Ship” (pierwszy lot 07.03.1945r). Je-
go przeznaczeniem były przede wszystkim zadania ratow-
nictwa morskiego (SAR), zadania transportowe, w tym
VARTREP, ale także zadania w zakresie zwalczania OP
(ASW) oraz trałowanie w poszukiwaniu min. Jednakże ze
względu na swoje duże rozmiary i masę zadania mógł reali-
zować jedynie z lotniskowców lub z lotnisk brzegowych.

Duże osiągnięcia w rozwoju śmigłowców pokładowych
miały konstrukcje Charlesa Kamana, którego biuro wyspe-
cjalizowało się w projektowaniu tego typu maszyn.

Już od początku lat 50. XX w. US Navy eksploatowała
śmigłowce HTK-1 i HOK-1 firmy Kaman, których głów-
nym zadaniem było ratownictwo morskie oraz ewakuacja
rannych. W 1959 roku wykonał swój pierwszy lot pierwo-
wzór najbardziej znanej konstrukcji firmy Kaman, śmigło-
wiec HU2K-1 Seasprite, przemianowany następnie na
UH-2A, którego głównym zadaniem było realizowanie
funkcji ratowniczych (SAR) z pokładów lotniskowców.
Podobne zadania wypełniała następna wersja śmigłowca,
oznaczona jako UH-2B (HU2K-1U). W 1964 r. powstała
wersja UH-2C, w której jako pierwszej z serii śmigłowców
UH-2, zastosowano układ napędowy z dwoma silnika-
mi (General Electric T58-GE-8). Kolejnymi wersjami były
HH-2C i HH-2D, z których 12 śmigłowców HH-2C było
okrętowanych na dużych niszczycielach US Navy.

2. KONCEPCJA LAMPS – LIGHT AIRBORNE
MULTI PURPOSE SYSTEM

2.1. LAMPS Mk. I

Do końca lat 60. XX wieku śmigłowce pokładowe wyko-
rzystywano przede wszystkim do zadań ratownictwa mors-
kiego i jako środek transportu (zaopatrywanie, ewakuacji
rannych). W związku z zagrożeniem przez nowe typu okrę-
tów podwodnych ZSRR, wystąpiła konieczność rozbudowy
potencjału ZOP sił US Navy. Jednym z podstawowych za-
łożeń była rozbudowa lotniczego potencjału ZOP. Doty-
czyło to rozwoju lotnictwa bazowania brzegowego oraz
lotnictwa pokładowego. Ten drugi rodzaj nie miał dotyczyć
jedynie dużych okrętów lotniczych: lotniskowce lub śmi-
głowcowce, ale również mniejszych (niszczyciele, fregaty,
korwety), które obecnie klasyfikowane są jako ACS (Air
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Capable Ship), czyli okręty ze zdolnością realizacji zadań
lotniczych.

Marynarka Wojenna USA na przełomie 1969 i 1970 roku
opublikowała koncepcję rozbudowy możliwości bojowych
pojedynczego okrętu ACS, poprzez zwiększenie możliwości
jego śmigłowca pokładowego (śmigłowców). Program
nazwano LAMPS (Light Airborne Multi Purpose System –
Lekki Lotniczy System Wielozadaniowy). Zwiększenie ww.
możliwości okrętu miało polegać na doposażeniu jego
śmigłowca w systemy elektroniczne, w szczególności w
zespoły czujników oraz system obróbki i transmisji danych.
Tak wyposażony śmigłowiec miał zwiększyć zasięg rozpo-
znawania zagrożeń poza granice widzialności horyzontalnej
radarów okrętowych oraz zwiększyć zasięg jego systemów
hydroakustycznych.

W 1970 r. na platformę systemu LAMPS wybrano śmi-
głowiec HH-2D „Seasprite”, który po doposażeniu w nowe
wyposażenie ZOP przemianowano na SH-2D. Pierwsze
próby operacyjne przeprowadzono 12.12.1971 r. na krążow-
niku USS Belknap (CG-26). Jednakże dopiero następna
wersja śmigłowca, oznaczona jako SH-2F, reprezentuje
w pełni pierwszą fazę programu LAMPS, określaną jako
Mk (Mark) I.

Śmigłowiec LAMPS Mk. I miał być przygotowany do
wykonywania następujących zadań:
– zwalczanie okrętów podwodnych – ZOP (ASW – Anti-

submarine Warefare),
– wykrywania i wskazywania okrętów nawodnych jako

cele (ASST – Anti-Ship Surveillance and Targeting),
– uzupełnianie zaopatrzenia z powietrza (VERTREP –

Vertical Replenishment),
– misje poszukiwawczo ratownicze (SAR – Search and

Rescue),
– ewakuacja rannych (MEDEVAC – Medical Evacuation),
– retransmisja łączności (COMREL – Communications

Relay).
Ponadto założono, że śmigłowiec musi posiadać zdolność

do uzupełniania paliwa w locie z instalacji okrętu (HIFR –
Helicopter In Flight Refueling).

Fot. 5. Śmigłowiec SH-2F LAMPS Mk I

2.2. LAMPS Mk III

Jednocześnie z realizacją LAMPS Mk.I trwały prace nad
następną fazą programu – LAMPS Mk II, która w zało-
żeniach miała dodatkowo zwiększyć zasięg wykrywania
zagrożeń dla okrętu. W 1972 r. zrezygnowano z LAMPS
Mk. II na rzecz LAMPS Mk. III. Dodano nowe elementy,
które miały jeszcze bardziej zwiększyć ogólne możliwości
działania śmigłowca na rzecz okrętu. Zakładano doposaże-
nia śmigłowca w dwa silniki turbinowe dużej mocy, zwięk-
szające możliwości manewrowe śmigłowca, szczególnie
potrzebne przy operowaniu z stosunkowo niewielkiego po-
kładu okrętu. Najbardziej istotnym, nowym elementem
wyposażenia śmigłowca i okrętu był system wspierania lą-
dowania i holowania RAST (Recovery, Assist, Securing,
and Traversing), dzięki czemu dopuszczalne stało się działa-
nie śmigłowca z pokładu okrętu przy stanie morza 5 (wg
skali Pedersena stan morza 5 oznacza: morze lekko wzbu-
rzone (rought), długość fali do 100 m, wysokość fali
w zakresie 2,0÷3,5 m). Brak tego typu systemu ogranicza
działanie śmigłowca maksymalnie do stanu morza 3 (co
oznacza morze łagodne (slight), długość fali do 50 m, wy-
sokość fali w zakresie 0,75÷1,25 m).

Koncepcja LAMPS Mk. III zakłada realizację przez śmi-
głowiec następujących zadań:
– zwalczania okrętów podwodnych (ASW – Antisub-

marine Warefare),
– zwalczanie okrętów nawodnych (ASuW – Anti Surface

Warefare), w tym ESM,
– uzupełnianie zaopatrzenia z powietrza (VERTREP –

Vertical Replenishment),
– misje poszukiwawczo ratownicze (SAR – Search and

Rescue),
– ewakuacja rannych (MEDEVAC – Medical Evacuation),
– retransmisja łączności (COMREL – Communications

Relay),
– wskazywanie celów (NSFS – Naval Syrface Fire Sup-

port).
W 1977 r. rywalizację o platformę dla LAMPS Mk. III

wygrała firma Sikorsky ze swoim SH-60B „Sea Hawk”,
który wyposażono w silniki firmy General Electric
T700-GE-401.

2.3. LAMPS Mk III Block I i Block II

Na podstawie doświadczeń wprowadzano kolejne mody-
fikacje do wymagań LAMPS Mk III, które sukcesywnie
implementowano na śmigłowcach SH-60B.

Zamontowano zmodernizowane silniki T700-GE-700.
W 1989 r. wprowadzono pakiet modernizacyjny Block I,
który obejmował integracje systemów pokładowych
z urządzeniem nawigacji satelitarnej GPS, systemem
odpalania pocisku przeciwokrętowego t. Penguin Mk2
Mod7 oraz z 99 kanałowym odbiornikiem sygnałów z pław
radiohydroakustycznych. Dodatkowo uzupełniono LAMPS
Mk III Block I o wymóg posiadania zdolności widzenia
i śledzenia celów w podczerwieni – FLIR (Forward Looking
Infra Red).
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Fot. 6. SH-60B LAMPS Mk III Block I uzupełniony o głowicę
FLIR

Założenia kolejnego pakietu modernizacyjnego (Block
II), opracowane pod koniec lat 90. XX wieku, obejmują
między innymi:
– zwiększenie okresu eksploatacji śmigłowca (resursu

technicznego) do 20000 godzin,
– modernizacja radaru (Muliti Mode Radar) – między

innymi uzupełniony o opcję ISAR – Inverse Synthetic
Aperture Radar),

– polepszenie jakości obróbki sygnału z radiohyropław
(zmodernizowany procesor UYS-2),

– modernizację opuszczanego sonaru AQS-13 o zakres
niskich częstotliwości (ALFS – airborne low frequency
sonar),

– zdemontowanie systemu magnetometru – MAD,
–zwiększenie możliwości systemu rozpoznania ESM

(Emission Sensor Measurment),
– instalację w pełni zintegrowanego systemu samoobrony

śmigłowca,
– wykorzystanie systemu LIDAR (Light Imaging

Detection And Ranging) do wykrywania min morskich.

Na podstawie założeń pakietu modernizacyjnego
LAMPS Mk III Block II powstała nowa wersja śmigłowca
pokładowego, oznaczona jako SH-60R (określana również
jako MH-60R – mulitimission helicopter). Ma ona zastąpić
w US Navy, przede wszystkim śmigłowce SH-60B LAMPS
Mk. III Block I – działające z okrętów ACS oraz śmigłowce
SH-60F (wyposażone w opuszczane sonary) – działające
z lotniskowców.

3. SH-2G – PRZEDSTAWICIEL
KONCEPCJI LAMPS MK I

Pomimo wprowadzania do służby śmigłowców SH-60B,
w 1978 r. Kongres USA zdecydował o modernizacji śmi-
głowca SH-2F LAMPS Mk. I. Zmodernizowana wersja
otrzymała oznaczenie SH-2G „Super Seasprite”.

Jedną z ważniejszych zmian była wymiana silników
napędowych, z T58-GE-8F (moc 1007KW) na T700-GE-
-401 (moc 1285 KW), na te same, w które był już wypo-
sażony SH-60B LAMPS Mk. III.

Ponadto śmigłowiec SH-2G (US Navy), w kolejnych
etapach, doposażono w nowe urządzenia pokładowe:

– procesor obróbki sygnałów akustycznych (ADP) t.
UY-503(V)2,

– system ostrzegania o ataku rakietowym – Missile War-
ning Set t. AAR-47,

– odbiornik systemu nawigacji satelitarnej GPS t. MAGR,
– głowica obserwacji w podczerwieni FLIR t. AAQ-16,
– system obrony biernej - Infrared jammer t. ALQ-144.

Dodatkowo na SH-2G wymieniono lub zmodernizowano
w stosunku do SH-2F:
– system nawigacji taktycznej (TACNAV) z t. ASN-123

na t. ASN-150,
– odbiornik sygnałów z radiohydropław (SBR) z t. ARR-

-75 na t. ARR-84,
– odbiornik systemu nawigacyjnego TACAN z t. ARN-52

na t. ARN-118,
– radiostację Nr 2 z t. ARC-159 (VHF) na t. ARC-182

(VHF/UHF),
– radar obserwacji dookrężnej z t. LN-66 na t. LN66HP,
– nadajnik danych telemetrycznych z t. AKT-22 na t.

AKT-22(V)6,
– radar nawigacyjny (Dopplera) z t. APN-182 na t. APN-

-217,
– radionamiernik UHF (Direction Finder) z t. ARA-25 na

t. DF-301E,
– wysokościomierz barometryczny z t. AAU-24 na t.

AAU-31.

Całość systemu bojowego (Weapons System) została zin-
tegrowana poprzez zdwojoną szynę danych MIL-STD-
-1553B, przy wiodącej roli komputera nawigacyjnego
(NAVC), wchodzącego w skład systemu ASN-150.

Bardzo ciekawym epizodem eksploatacji śmigłowca
SH-2G było wykorzystanie laserowego systemu do wykry-
wania i śledzenia min morskich „Magic Lantern”. Prototyp
urządzenia był „pospiesznie” zainstalowany na jednym z 12
egzemplarzy SH-2F LAMPS Mk.I, biorących udział w ope-
racji Pustynna Burza, gdzie był operacyjnie wykorzystany
na wodach Zatoki Perskiej. Do „przeczesywania” wody od
poziomu powierzchni do głębokości zanurzenia okrętów,
urządzenie Magic Lantern wykorzystywało niebiesko-
-zielone światło lasera oraz kamerę widma (CCD).

Podstawowe dane SH-2G
oznaczenie NATO Super Seasprite
pierwszy lot 1985r. prototyp

1989r. seryjny
kraj pochodzenia USA
producent Kaman Aerospace

Corporation
długość max – WN w ruchu 16,03 m
wysokość całkowita 4,62 m
szerokość (rozstaw kół) 3,53 m
masa własna 3447 kg
masa całkowita 6123 kg
zasięg max. 1000 km
pułap praktyczny 3048 m
prędkość max. 261 km/h
prędkość przelotowa 222 km/h
załoga 3
silniki napędowe 2 x T700-GE-401 (każdy

1285 kW), całkowite zużycie
paliwa 362 kg/godz
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użytkownicy: USA – SH-2G (do 2001r.)
Egipt – wersja SH-2G(E)
Nowa Zelandia – wersja SH-2G(NZ)
Australia – wersja SH-2G(A)

(wycofane w
2008 r.)

Polska – wersja SH-2G(P)

3.1. Zasadnicze zadania śmigłowców SH-2G

Opracowano na podstawie zadań i wyposażenia ory-
ginalnej wersji SH-2G (US Navy) oraz SH-2G(P)(MW
RP),wykonujących misje z fregat typu OHP (Oliver Hazard
Perry).

Zasadniczymi zadaniami śmigłowców SH-2G wykonu-
jących działania z fregat są:
– zwalczanie okrętów podwodnych ZOP (ASW – Anti-

submarine Warfare),
– wykrywanie i wskazywanie okrętów nawodnych jako

cele (ASST - Anti-Ship Surveillance and Targeting),
– wykrywanie i przeciwdziałanie zagrożeniom asyme-

trycznym.
Dla wyznaczonych egzemplarzy SH-2G (tylko US

Navy), zasadniczym zadaniem było również zwalczanie min
morskich (AMCM – Airborne Mine Countermeasure).

Fot. 7. Śmigłowiec SH-2G Lotnictwa Marynarki Wojennej RP

3.1.1. Zwalczanie okrętów podwodnych – ZOP (ASW)

Dzięki śmigłowcowi pokładowemu fregata OHP
zwiększa swoja zdolność bojową w zakresie ZOP, poprzez
zwiększenie zasięgu wykrywania okrętów podwodnych w
odniesieniu do możliwości sonarów okrętowych: sonaru
ciągnionego SQR-19, sonaru dennego SQS-56.

W zakresie zadań ZOP śmigłowiec SH-2G może wy-
krywać OP przy pomocy magnetometru AN/ASQ-81(V)2
oraz przede wszystkim dzięki systemowi odbioru i analizy
sygnału z pław radiohyroakustycznych. W skład systemu
wchodzi: 15-lufowy wyrzutnik pław hydroakustycznych
(pasywnych DIFAR lub aktywnych DICAS, z których
formuje się barierę hydroakustyczną), odbiornik sygnałów z
pław AN/ARR-84, procesor analizy sygnałów akustycznych
AN/UYS-503(V)2 oraz wskaźnik przejścia nad barierą pław
(OTPI) AN/ARN-146. Pozyskane dane (informacje) śmi-
głowiec może przekazać na okręt przy pomocy urządzenia
do transmisji danych AN/AKT-22, a tym samym ostrzec

macierzysty okręt o niebezpieczeństwie. Promień ope-
racyjny śmigłowca SH-2G od okrętu wynosi około 250 km
(w konfiguracji: z jednym zbiornikiem dodatkowym paliwa
(379 l) i z podwieszoną torpedą), co w zdecydowany sposób
zwiększa szansę na wczesne wykrycie niebezpieczeństwa
i właściwą reakcję okrętu. Po wykryciu OP, śmigłowiec mo-
że również wykonać samodzielny atak na cel przy pomocy
torpedy (MK-46, Mk-50, MU-90) lub bomb głębinowych
(Mk-11).

3.1.2. Wykrywanie i wskazywanie okrętów nawodnych
jako cele (ASST)

W zakresie wykrywania i wskazywania celów nawod-
nych, posiadany promień operacyjny śmigłowca połączony
z zasięgiem pokładowej stacji radiolokacyjnej obserwacji
okrężnej (LN-66HP) daje kilkuset kilometrowy rejon obser-
wacji dla fregaty. Tym samym wielokrotnie zwiększany jest
zasięg rozpoznania sytuacji nawodnej, w odniesieniu do
zasięgu zapewnianego przez radar fregaty AN/SPS-57
(Surface Search Radar). Jest to jednoznaczne z zapewnie-
niem dowódcy okrętu dodatkowego czasu na podjecie wła-
ściwych działań.

Ten zakres zadań może być uzupełniany przez wykry-
wanie zagrożeń przy pomocy systemu rozpoznawania ESM,
wykrywającego i klasyfikującego emisję fal z radarów okrę-
towych lub statków powietrznych.

3.1.3. Wykrywanie i przeciwdziałanie zagrożeniom
asymetrycznym

W teraźniejszych konfliktach zbrojnych, w których domi-
nuje zagrożenie atakami terrorystycznymi, nowym zada-
niem śmigłowca pokładowego jest szeroko rozumiana pre-
wencja, której celem jest przede wszystkim wykrycie
zagrożenia ataku terrorystycznego (na przykład przy użyciu
niewielkich, cywilnych jednostek pływających lub latają-
cych). Przeciwdziałanie może polegać na odstraszaniu lub
fizycznej eliminacji zagrożenia (terrorystów), przy wyko-
rzystaniu pokładowego karabinu maszynowego, który może
być montowany w drzwiach kabiny operatora systemów
(SENSO). Wczesne wykrycie zagrożenia pozwala okrętowi
przygotować się do odparcia ataku przy użyciu uzbrojenia
okrętowego oraz minimalizacji skutków ewentualnego ataku
przez okrętowe grupy OPA. W ramach tego zadania śmi-
głowiec uczestniczy w akcjach grup abordażowych, wyko-
nując rolę środka transportu grupy na miejsce akcji oraz
prowadząc jej osłonę z powietrza w trakcie akcji.

3.2. Zadania pomocnicze śmigłowców SH-2G

Zadaniami drugiego rodzaju wykonywanymi przez śmi-
głowiec SH-2G na rzecz macierzystej fregaty (lub innego
okrętu) są:
– uzupełnianie zaopatrzenia z powietrza (VERTREP –

Vertical Replenishment),
– misje poszukiwawczo ratownicze (SAR – Search and

Rescue),
– ewakuacja rannych (MEDEVAC – Medical Evacuation),
– retransmisja łączności (COMREL – Communications

Relay).
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3.2.1. Zadania zaopatrzeniowe VERTREP

Zadania VERTREP realizowane są przy wykorzystaniu
siatek transportowych podwieszanych do podkadłubowego
zamka zewnętrznego (P/N SP4380-11), o dopuszczalnym
obciążeniu eksploatacyjnym 1800kg. Tym sposobem może
być realizowane uzupełniania zapasów lub przerzut sprzętu
niezbędnego dla działania fregaty.

3.2.2. Zadania ratownicze SAR

Do zadań ratownictwa SAR na rzecz własnego okrętu lub
w przypadku innego zdarzenia losowego, może być wyko-
rzystywany hydraulicznie napędzany dźwig ratowniczy
(P/N WE2003-3), o użytecznym udźwigu 270kg (II klasa).
Jest on obsługiwany przez operatora systemów (SENSO).
Ten sam dźwig wykorzystywany jest do podejmowania
(opuszczania) pasażerów z okrętu, w przypadku braku mo-
żliwości lądowania.

3.2.3. Ewakuacja rannych (MEDEVAC)

Na potrzeby ewakuacji rannych istnieje możliwości de-
montażu z tylnej kabiny śmigłowca (przedziału SENSO)
skrzyni wyrzutnika pław oraz złożenia aparatury czujników
SENSO systemów, co udostępnia większą ilość miejsca.
Ponadto wnętrze kabiny transportowej dostosowane jest do
montażu noszy.

3.2.4. Retransmisja łączności (COMREL)

Natomiast dla retransmisji łączności śmigłowiec mo-
że wykorzystywać pokładowe radiostacje AN/ARC-159
i AN/ARC-182, pokrywające zakres UHF i VHF.

3.2.5. Operacja HIFR

Zgodnie koncepcją LAMPS śmigłowiec SH-2G posiada
zdolność do uzupełniania paliwa z okrętu w locie (HIFR –
Helicopter In Flight Refueling). Jest to cecha bardzo przy-
dana, gdy śmigłowiec nie ma możliwości lądowania na
okręcie, na przykład z powodu uszkodzenie lądowiska.

Fot.8. Operacja HIFR w wykonaniu SH-2G

3.3. SH-2G – elementy budowy śmigłowca
bazowania pokładowego

Śmigłowce H-2 były konstruowane z myślą o ich roli
jako śmigłowców pokładowych dla niewielkich okrętów,
dlatego też są one w pełni dostosowane do tego rodzaju
zadań, zarówno pod względem budowy, wyposażenia oraz
zasad eksploatacji.

Charakteryzuje się bardzo zwartą konstrukcją płatowca
oraz niewielkimi wymiarami zewnętrznymi. W celu umo-
żliwienia wepchnięcia śmigłowca do niewielkiego hangaru
okrętu, śmigłowiec SH-2G posiada możliwość złożenia
łopat wirnika nośnego, śmigła ogonowego oraz rozwarcia
dziobowej części kadłuba.

Fot. 9. SH-2G ze złożonymi łopatami WN i ŚO

W celu zapewnienia bezpieczeństwa personelowi oraz
sprzętowi w czasie przechyłów okrętu, na całym kadłubie
śmigłowca znajdują się węzły do zakotwiczenia śmigłowca
do pokładu lądowiska lub ścian hangaru.

Fot. 10. Kotwiczenie śmigłowca SH-2G

W celu dostosowania konstrukcji do specyfiki techniki
lądowań na pokładzie okrętów (braku systemów wspoma-
gania lądowania) SH-2G posiada specjalnie wzmocnione
podwozie. Bezdętkowe opony kół głównych pompowane są
do ciśnienia 250 PSI.
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Fot. 11. SH-2G – lewa goleń podwozia głównego

Duży nadmiar mocy dwóch silników turbinowych T700-
GE-401 (2 x 1285 kW, przy masie całkowitej 6123 kg)
podnosi bezpieczeństwo podczas startów/lądowań z nie-
wielkich płaszczyzn lądowiska okrętu, w szczególności
w złych warunkach atmosferycznych (stanu morza). Ponad-
to silniki te zostały specjalnie dostosowane do pracy w silnie
zasolonym środowisku morskim (zabezpieczenia antyko-
rozyjne łopatek, specjalne obsługi przemywania silników).

Agresywne środowisko morskie oraz intensywna eksplo-
atacja wymagała zastosowania wysokiego poziomu podat-
ności obsługowej oraz diagnostycznej, a także stosowania
specjalnie dostosowanego systemu obsług, który w szcze-
gólności ma za zadanie kontrolę stanu oraz zabezpieczenie
antykorozyjne. W celu zapewnienia wysokiego poziomu
gotowości (dostępności), śmigłowiec SH-2G eksploatowany
jest według strategii mieszanej tj. generalnie według stanu
technicznego (z kontrolą parametrów oraz kontrolą poziomu
niezawodności), natomiast komponenty układu transmisji
napędu są eksploatowane według resursów (czasu pracy).

4. POSUMOWANIE

Już przeszło 70 lat śmigłowce wykonują zadania z pokła-
dów okrętów. W ciągu tego czasu zmieniały się ich zadania,
rosły stawiane przed nimi wymagania. Z uwagi na fakt, że
USA posiadają największą flotę bojową świata, ogromne
doświadczenie operacyjne oraz potężny budżet przezna-
czany na Siły Zbrojne, US Navy wyznacza nowe kierunki
wykorzystania morskich systemów uzbrojenia, w tym
również w zakresie śmigłowcowego lotnictwa pokłado-
wego. Koncepcja LAMPS sprawdziła się operacyjnie, mię-
dzy innymi w czasie działań wojennych Operacji Pustynna
Burza, 46 śmigłowców LAMPS (34 SH-60B LAMPS
Mk. III oraz 12 SH-2F LAMPS Mk. I) wykonało 4102 lotów
bojowych, z sumarycznym nalotem 10 123[h] oraz gotowoś-
cią zadaniową (MC) na poziomie 87%.

Dzięki kolejnym modyfikacjom (uaktualnianiu) koncep-
cji LAMPS, reprezentujące je śmigłowce pokładowe, nadal
będą z powodzeniem pełnić służbę i stanowić nierozerwalny
element systemów uzbrojenia okrętów bojowych. W nie-
dalekiej przyszłości czeka nas kolejny etap rozwoju śmi-
głowców pokładowych, w związku z wprowadzaniem do
eksploatacji śmigłowców bezpilotowych.
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S. Szawłowski

SH-2G HELICOTER – REPRESENTATIVE OF LAMPS
DECK HELICOPTER CONCEPT

Summary
The beginning of onboard shipborne helicopters were

marked by pioneer tests of the German Krigsmarine in the
third decade of the 20th century. Rapid growth of this air-
craft type occurred on end of World War II and during the
period of the Cold War in the sea forces of two world po-
wers: USA and USSR. One of the utilization concepts for
a new onboard helicopter, carrying out tasks from the decks
of smaller ships (ACS type - Air Capable Ship) was LAMPS
program (Light Airborne Multi Purpose System). It became
worked out at the beginning years of 7th decade of the 20th
century by US Navy. This concept established the deve-
lopment of the combat possibilities of a individual ship
through the increase of the possibilities of its onboard heli-
copter. The first helicopter designed according to the
LAMPS Mk I concept was SH-2F „Seasprite” helicopter. Its
successor – SH-2G „Super Seasprite”, which is presently
exploited by Polish Navy – represents also this concept for
operational utilization of onboard helicopter. In the article
the principal assumptions of the primary LAMPS concept
and its future modifications are encompassed. The short cha-
racteristics of the SH-2G helicopter in aspect of realized
tasks and its adaptation to the ship exploitation is submitted.

С. Шавловски

ВЕРТОЛЁТ SH-2G – ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
КОНЦЕПЦИИ ПАЛУБНОГО ВЕРТОЛЁТА LAMPS

Резюме
Начало Палубных вертолётов это пионерские по-

пытки Морского Флота Германии (Krigsmarine) в конце
30-х годов ХХ-го века. Бурноe развитиe этой семьи
летающих аппаратов наступило после окончания II-ой
мировой войны в морских силах двух держав периода
„холодной войны”: США и СССР. Одной из концепций
нового использования палубного вертолёта, выполня-
ющего здания с палубы небольших военных кораблей
(ACS – air capable ship), была программа LAMPS (Ligot
Airborne Multi Purpose System). Она была разработана
в начале 70-х годов ХХ-го века ВФ США (US Navy). Эта
концепция закладывала повышение боевых возмож-
ностей корабля путём повышения возможностей его па-
лубного вертолёта. Первым вертолётом, сконструиро-
ванным по концепции LAMPS Mk. I, был SH-2F
„Seasprite”. Следующая версия SH-2G „Super Seasprite”,
который в настоящее время эксплуатируется ВФ Польши
– представитель тойже концепции операционного ис-
пользования палубного вертолёта. В статье замещены
главные принципы первоначальной концепции LAMPS
и её модификации. Представлена краткая характеристи-
ка вертолёта SH-2G в аспекте реализованных заданий
и приспособления к эксплуатации на военном корабле.
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ZJAWISKO I RODZAJE
OBLODZENIA PROFILI ŁOPAT
ORAZ STRUKTURY ŚMIGŁOWCA

mgr inż. Michał WRÓBEL
PZL Świdnik S. A.

Opracowanie zawiera opis zjawiska oblodzenia łopat
i struktur śmigłowca, jak również rodzaju osadzającego się
lodu. Przedstawiono wpływ oblodzenia na charakterystyki
aerodynamiczne profili lotniczych, w zależności od rodzaju
lodu powstałego na powierzchniach w czasie badań labora-
toryjnych, jak również fotografie śmigłowca po locie w wa-
runkach oblodzenia.

1. ZJAWISKO OBLODZENIA [1]

Oblodzenie jest zjawiskiem osadzania się lodu na struk-
turach i podzespołach statków powietrznych w czasie lotu
bądź postoju na płycie lotniska. Proces obladzania jest
złożonym zjawiskiem termodynamiczno-fizycznym i zależy
od wielu czynników z których główne to:
A) Stan atmosfery:

– temperatura powietrza i jej zmiany z wysokością –
TH(H),

– ciśnienie powietrza i jego zmiany z wysokością –
pH(H),

– wilgotność powietrza charakteryzowana zawartością
wody w powietrzu wilgotnym XH(H) i wilgotność
względna φH(H),

– rodzaje zachmurzenia, wysokość podstawy chmury,
a także obszar zajmowany przez chmury,

– rodzaje i natężenia wiejących wiatrów.
B) Czynniki natury konstrukcyjnej – wynikają z cech kon-

strukcyjnych i zasad lotu statku powietrznego, w tym
śmigłowca. Analiza tej grupy przyczyn pozwala w od-
niesieniu do śmigłowca zawęzić obszar rozważań do:
wlotów silników i wirnika, które mają największy
wpływ na bezpieczeństwo lotu. W przypadku silnika naj-
częściej lód osadza się w kanale dolotowym, na kie-
rownicach lub na pierwszych stopniach sprężarki. Pow-
stały lód doprowadza do pompażu silnika i w rezultacie
do jego zagaśnięcia. Oblodzeniu łopat wirnika z kolei
towarzyszy spadek wytwarzanej siły nośnej Cz, wzrost
oporu Cx i przesunięcie momentu pochylającego Cm
wynikiem czego jest: zmiana obciążeń łopat, układu ste-
rowania, oraz zwiększenie drgań. Należy pamiętać
również że stan i dokładność powierzchni wpływa na
osadzanie się lodu oraz zwiększenie ciężaru statku
powietrznego.

2. MODEL TEORETYCZNY [2, 3]

Model teoretyczny osadzania lodu na powierzchni ciał
stałych jest złożony, jako pierwszy sformułował i opubli-
kował go Bernard Messinger w 1953 roku, schemat przed-
stawiony został poniżej.

Rys. 1. Schemat modelowego ujęcia zjawisk towarzyszących
i sprzyjających powstawaniu oblodzenia
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Przy formułowaniu modelu oblodzenia rozpatrywano
szereg zjawisk cząstkowych towarzyszących temu proce-
sowi a mianowicie:
A. Grupę zjawisk przepływowych przy opływie profilu

powietrzem wilgotnym i zawierającym krople wody:
1. Zmiana opływu strumienia omywającego profil.
2. Wychwyt kropel wody bądź lodu na profilu opły-

wanym.
3. Wydzielanie ciepła tarcia istniejącego przy dużych

prędkościach opływu zespołów.
4. Rozbryzgiwanie kropel po ich uderzeniu w powierz-

chnie (rys. 2).

Rys. 2. Rozbryzgiwanie i podział kropel w czasie uderzenia w kra-
wędź natarcia

5. Porywanie kropel po podziale i ich wtórny wychwyt
w obszarze pierwotnego wyłapywania (rys. 3). W prze-
pływie laminarnym praktycznie nie mamy do czynie-
nia z tym zjawiskiem, gdyż odbywa się on bez za-
wirowań.

Rys. 3. Porywanie kropel po ich rozbryzgu: 1. Profil. 2. Cząstki wo-
dy poruszające się wzdłuż profilu. 3. Strefa widocznej zmiany opły-
wu po rozbryzgu kropli o krawędź natarcia. 4. Strefa spiętrzenia.
5. Strefa opływu slotu znajdującego się przed profilem, z widocz-
nym zawirowaniem kropel oraz kierunkiem ich ruchu. 6. Strefa
osadzania najgrubszej warstwy cieczy na profilu

6. Rozpływ wody na profilu przed jej zamarznięciem lub
po jej roztopieniu na profilu (rys. 4).

Rys. 4. Rozpływ wody spowodowany opływem powietrza: 1. Spływ
wody z profilu

7. Porywanie przez powietrze odrywających się frag-
mentów lodu i wody (rys. 5)

Rys. 5. Wizualizacja odrywania wody i lodu poza strefę wychwytu:
1. Rozbryzg wody i odrywanie się lodu w punkcie spiętrzenia. 2.
Zachowanie kropelek wody i lodu w dalszej części profilu

B. Grupa zjawisk cieplnych towarzyszących osadzaniu się
lodu na profilu (powierzchniach ciał stałych):
1. Konwekcyjna wymiana ciepła pomiędzy powietrzem

a powierzchniami omywanymi.
2. Przewodzenie ciepła przez elementy konstrukcyjne

profilu.
3. Konwekcyjna wymiana ciepła na powierzchniach

wewnętrznych profilu, wynikających z różnorodności
struktury.

C. Grupa zjawisk związanych z przemianą ciekłej wody
w stan lotny:
1. Występowanie przechłodzonych kropel w atmosferze

omywającej statek powietrzny.
2. Oddawanie energii kinetycznej przez krople przy ich

wyhamowaniu, oraz ogrzewanie w strefie spiętrzenia.
3. Parowanie wody lub sublimacja lodu znajdującego się

na profilu, doprowadzające do odprowadzania ciepła.
4. Wydzielanie ciepła przy zamarzaniu wody wychwy-

conej przez profil.
5. Wychwyt wody bezpośrednio z fazy gazowej – skrap-

lanie lub jej resublimacja.

3. RODZAJE ORAZ FORMY LODU [1, 2]

1. Lód porowaty (matowy) – powstaje w temperaturze oko-
ło -10°C ÷ -40°C, głównie w wyniku zderzeń niewiel-
kich bryłek lodu i kropelek wody o małej wielkości z po-
wierzchnią profilu; jest koloru mlecznego, posiada małą
gęstość rzędu 0,5 g/m³, ponieważ w jego strukturze znaj-
duje się powietrze (rys. 6) powoduje on zniekształcenie
powierzchni.

Rys. 6. Fotografia pokrycia górnej powierzchni profilu lodem po-
rowatym
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2. Lód szklisty – jest najbardziej niebezpieczny i rów-
nież trudny do usunięcia z powierzchni, charaktery-
zuje się przezroczystością i najczęściej powstaje
w temperaturach 0°C ÷ - 10°C. Tworzy on gładką,
szklistą powierzchnię, która powstaje na skutek ude-
rzania dużych kropel nie zamarzających natychmiast,
a rozpływających się na powierzchni. Gęstość docho-
dzi do 0,92 g/m³ (rys. 7).

Rys. 7. Fotografia pokrycia górnej powierzchni profilu lodem
szklistym

3. Lód mieszany – jest strukturą pośrednią lodu szkli-
stego i porowatego, ma dość dużą gęstość i również
trudno pozbyć się go z powierzchni. Wpływa to na
zwiększenie masy oraz na wyrównoważenie (rys. 8).

Rys. 8. Fotografia pokrycia powierzchni profilu lodem miesza-
nym

Przedstawiony podział (ze względu na strukturę) jest
stosowany raczej do oceny jakości lodu pod względem jego
struktury i formy, natomiast w technice lotniczej struktura
lodu uzależniona jest również od rodzaju omywanego pro-
filu. Makkonen i Kuroiwa badali to zagadnienie na gruncie
teorii i eksperymentu przy rozgraniczeniu każdej ze struktur
w zależności od temperatury i prędkości przepływu (rys. 9).

Rys. 9. Wyniki badań Makkonen i Kuroiwa dotyczące wpływu
prędkości przepływu i temperatury na strukturę powstawania lodu

Można również dokonać sklasyfikowania jakości obszaru
pokrytego lodem na konturze lotniczym, co pozwala uwzględ-
nić również chropowatość powierzchni warstwy oraz kształt
lodu osadzającego. Podział ten jest bardziej przydatny, ponie-
waż chropowatość powierzchni ma istotny wpływ na turbu-
lizację warstwy przyściennej, co w efekcie powoduje zmniej-
szenie siły nośnej. Również warstwa lodu zalegająca na
profilu doprowadza do zmiany kształtu powierzchni oraz do
zwiększenia jego chropowatości a to zmienia opływ, wymia-
nę ciepła, jak również masy przy opływie.

Tak, więc wyróżniamy tu trzy podstawowe formy oblo-
dzenia profilu:

1. Oblodzenie soczewkowe.
2. Oblodzenie rogowe.
3. Oblodzenie powierzchni horyzontalnej.
Jednak do określenia dokładnej formy oblodzenia oraz

jego kształtu potrzebne są dość zawansowane techniki ba-
dawcze i symulacyjne. Na rysunku 10 przedstawiono przy-
kładowe formy oblodzenia.

Rys. 10. Przykładowe formy oblodzenia: a) oblodzenie soczew-
kowe lodem mieszanym, b) oblodzenie rogowe lodem mieszanym,
c) oblodzenie soczewkowe lodem szklistym, d) oblodzenie powierz-
chni horyzontalnej lodem szklistym

Jak wynika z badań nie można w jednoznaczny sposób
określić jakości oblodzenia do którego dojdzie na profilu
w warunkach rzeczywistych, ponieważ nie udaje się prze-
widzieć do końca jak zachowają się kropelki wody wyha-
mowane na powierzchni płata w zależności od prędkości
przepływu i temperatury. Jest to spowodowane trudnościami
określania stanu atmosfery rzeczywistej. Prowadzone są
również badania eksperymentalne w specjalnych tunelach.
Należy jednak podkreślić dla zadanych warunków atmosfe-
rycznych symulujących warunki rzeczywiste.

Badania prowadzone w instytutach pozwalają przybliżyć
zjawisko oblodzenia oraz formy jego kształtowania się. Do
tego celu wykorzystywane są często metody numeryczne
(symulacje) pozwalające określić kształt powierzchni oblo-
dzonej dla zadanych warunków atmosferycznych.

4. WPŁYW OBLODZENIA PROFILI LOTNICZYCH
NA CHARAKTERYSTYKI AERODYNAMICZNE
[5, 6]

Poniżej przedstawiony został wpływ oblodzenia profili
NACA23012, NACA3415, NLF0414 na ich charakterystyki
aerodynamiczne. Badania prowadzone były na zasadzie me-
chanicznego naniesienia warstwy oblodzenia sporządzonego
w czasie symulacji komputerowej i badania własności aero-
dynamicznych poszczególnych przypadków.
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a)

b)

c)

d)

Rys. 11. Charakterystyczne przypadki oblodzenia wykorzystane w ba-
daniu

Uzyskane charakterystyki

NACA 23012

a)
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NACA 3415

b)

NLF 0414

c)

Rys. 12. Charakterystyki aerodynamiczne profili oblodzonych i nieoblodzonych

Reasumując oblodzenie zasadniczo wpływa na kontur
profili w wyniku czego następuje zmiana charakterystyk
aerodynamicznych. Widoczny jest duży spadek siły nośnej
oraz przyrost współczynnika oporu z jednoczesnym przesu-
nięciem na mniejsze kąty działania co wpływa na zakres
pracy. Wywołane jest to wcześniejszym oderwaniem war-
stwy przyściennej z powodu zmiany geometrii profilu.
Współczynnik momentu również przesuwa się na mniejsze
kąty i wartość wzrasta, punkt parcia przesuwa się nawet do
20% w stosunku do cięciwy.

5. FOTOGRAFIE ŚMIGŁOWCA PO LOCIE
W STANIE OBLODZENIA [4]

Należy zauważyć skuteczność działania instalacji odlo-
dzeniowej szczególnie na łopatach wirnika czy szybach ka-
biny załogi.
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Rys. 13. Oblodzenie wlotów do silników

Rys. 14. Oblodzenie łopat wirnika

Rys. 15. Oblodzenie statecznika poziomego

Rys. 16. Oblodzenie kabiny załogi

Rys. 17. Oblodzenie układu sterowania wirnikiem

6. MOŻLIWOŚCI OCENY OBLICZENIOWEJ
WPŁYWU OBLODZENIA NA
CHARAKTERYSTYKI WIRNIKA ŚMIGŁOWCA

Charakterystyki profili przedstawione w punkcie 4, pozwa-
lają na porównanie lotu śmigłowca w oblodzeniu oraz bez
jego udziału przy wykorzystaniu modelu numerycznego
wyznaczania obciążeń wirnika śmigłowca np. [7]. Opraco-
wany w ILot program MBLD umożliwia zarówno ocenę
wpływu oblodzenia na dynamikę łopat, ich obciążenia i de-
formacje a także na wypadkowe obciążenia wirnika. Poniżej
na rys. przedstawiono przykładowo biegunowe wirnika po-
zwalające na ocenę zmian mocy niezbędnej w funkcji ciągu
wirnika.

Rys. 18. Porównanie zapotrzebowania mocy N [KM] w funkcji
ciągu wirnika T[N] dla nieoblodzonego i oblodzonego śmigłowca

7. PODSUMOWANIE

– śmigłowiec dopuszczony do lotu w stanie oblodzenia
musi posiadać sprawną instalacje antyoblodzeniową,

– piloci muszą znać stan atmosfery w której będą wyko-
nywane loty,

– jeżeli dojdzie do oblodzenia silników, pilot musi być
przygotowany do próby ponownego ich uruchomienia
lub lądowania autorotacyjnego,

– pilot musi nie zwłocznie opuścić strefę oblodzenia jeżeli
zauważy problemy związane ze sterowaniem śmigłowca,

– należy zmniejszyć prędkość lotu,
– należy unikać obszernych ruchów sterami i dużych

zmian skoku wirnika.
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M. Wróbel

THE PHENOMENON AND TYPES OF ICING
OF HELICOPTER ROTOR BLADE PROFILE

AND STRUCTURES

Summary
The paper includes a description of helicopter blades

icing and structures phenomena, as well as layered type of
ice. The effect of icing on aerodynamic characteristics of
airfoil profiles, depending on the type of ice formed on
surfaces during the laboratory tests, as well as photographs
of the helicopter in flight during icing conditions are also
presented.

М. Врубель

ЯВЛЕНИЕ И ТИПЫ ОБЛЕДЕНЕНИЯ
ПРОФИЛЕЙ ЛОПАСТЕЙ И СТРУКТУРЫ

ВЕРТОЛЕТА

Резюме
Работа содержит описание явления обледенения

лопастей и структуры вертолета, а также разновидности
осаждающегося льда. Представлено влияние обле-
денения на аэродинамические характеристики профи-
лей, в зависимости от типа льда образовавшегося на
поверхностях во время лабораторных исследований,
а также фотоснимки вертолета после полета в условиях
обледенения.
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BADANIA SYMULACYJNE FLATTERU
ŁOPAT ŚMIGŁOWCA

mgr inż. Rafał ZYMON
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Przedstawiona analiza flatteru zawiera symulacje prób
prowadzonych na rzeczywistych śmigłowcach oraz prób,
które ze względu na duże ryzyko uszkodzenia łopat wyko-
nywane mogą być tylko metodą symulacyjną. Wykazana
została duża odporność łopat na drgania typu flatter w róż-
nych warunkach użytkowania i przy różnych wartościach
parametrów łopat. Przedstawiony przy tym został wpływ
różnych parametrów łopaty na granicę flatteru w oblicze-
niach oraz interpretacja graficzna otrzymanych wyników
obliczeń w postaci wykresów odkształceń końca łopaty
w funkcji azymutu oraz analizy widmowej.

1. WPROWADZENIE

Flatter łopat wirnika nośnego śmigłowca, jako drgania
samowzbudne o rosnącej amplitudzie, może być przyczyną
uszkodzenia łopaty, a w konsekwencji doprowadzić do
katastrofy śmigłowca [1], [4]. Bliskość tego typu niesta-
bilności na łopatach wirnika nośnego wiąże się również ze
wzrostem obciążeń, co powoduje zmniejszenie trwałości
łopat i wzrost poziomu drgań elementów konstrukcji śmi-
głowca.

Zwiększenie trwałości konstrukcji można uzyskać po-
przez odseparowanie granicznego stanu użytkowania od jej
granicy niestabilności. W fazie projektowania można to
uzyskać poprzez zmianę wyważenia łopaty, dobór odpo-
wiednich profili łopat, optymalizację sprzężenia sprężys-
tego, aeroelastycznego i masowego. W fazie użytkowania
zwiększenie trwałości można uzyskać poprzez odpowiednią
technikę lotu oraz modyfikacje konstrukcyjne, które zwią-
zane są najczęściej z doborem odpowiedniej prędkości
obrotowej wirnika, zmniejszeniem wzbudzeń i stosowaniem
tłumików [6]. Najwłaściwsze rozwiązanie dla danej kon-
strukcji można wybrać podczas modelowania.

Każda nowa konstrukcja wirnika nośnego musi być zba-
dana na możliwość wystąpienia flatteru łopat w różnych
warunkach użytkowania śmigłowca. Jeśli zostanie stwier-
dzona niedostateczna odporność łopat wirnika na flatter to
konieczne są zmiany konstrukcyjne. Badania symulacyjne
na etapie projektowania pozwalają na wprowadzenie zmian
konstrukcyjnych łopat i przeprowadzenie badań bez naraża-
nia się na znaczne koszty.

Główną ideą badań symulacyjnych flatteru [5] jest wyz-
naczenie granicy niestabilności (w tym przekroczenie gra-
nicy) poprzez symulowane pogorszenie własności łopaty
(np. wyważenia) i prowokację wychyleniem drążka ste-
rowania, a następnie próbę powrotu w warunki stabilne.
Ocenia się również tempo zmian narastania i wyciszania
flatteru. W przypadku badań symulacyjnych nie ma ograni-
czeń co do wartości parametrów destabilizujących, dlatego
możliwa jest ich zmiana na wielkości niemożliwe do uzys-
kania na obiektach rzeczywistych. Pozwala to badać zacho-
wanie się łopat wirnika w różnych warunkach i fazach lotu
śmigłowca bez ryzyka destrukcji układu.

Ze względu na przyczyny powstawania i objawy flatter
łopat wirnika nośnego można podzielić na [5]:
• Flatter klasyczny – charakteryzujący się występowaniem

sprzężonych drgań giętno-skrętnych łopat. Pojawienie
się tego typu flatteru powodowane jest przez zmianę
wyważenia w kierunku krawędzi spływu łopaty, zwięk-
szenie prędkości obrotowej wirnika nośnego, zwiększe-
nie prędkości lotu, zmniejszenie sztywności skrętnej
łopaty, sterowanie skokiem cyklicznym i turbulencje
atmosfery.

• Flatter oderwania – powoduje zwiększanie się poziomu
drgań łopaty, zwiększenie obciążeń skręcających łopatę,
pogorszenie sterowności śmigłowca oraz zmniejszenie
pochodnej ciągu względem kąta nastawienia lub kąta
pochylenia wirnika. Flatter oderwania można wywołać
poprzez zwiększenie prędkości lotu, zwiększenie obcią-
żeń wirnika i wysokości lotu. Parametrem destabili-
zującym może być również wzrost temperatury po-
wietrza.
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• Flatter ściśliwości – powoduje zwiększenie momentów
aerodynamicznych skręcających łopatę. Pojawienie się
tego typu niestabilności związane jest ze zjawiskiem
przekraczania krytycznej liczby Macha (Mkr) na łopacie
nacierającej (na azymucie Ψ = 90°). Najwcześniej tego
typu niestabilność pojawia się na końcowej części łopaty
ze względu na dodawanie się prędkości obrotowej
wirnika i prędkości postępowej śmigłowca.

• Flatter cięciwowy – typowy dla wirników bezprzegubo-
wych, a charakteryzuje się występowaniem sprzężonych
wahań łopaty w płaszczyźnie ciągu, odchyleń w płasz-
czyźnie obrotów i skręceń. Do parametrów destabilizu-
jących w tym przypadku można zaliczyć: wzrost
prędkości lotu, szczególne zaklinowanie łopat w płasz-
czyźnie ciągu i obrotów, kąt nastawienia łopaty, tłumie-
nie materiałowe łopaty oraz odpowiednie proporcje
sztywności giętnej i skrętnej nasady łopaty.

W artykule podano wyniki badań symulacyjnych dla
flatteru łopat wirnika nośnego śmigłowca IS-2 w celu oceny
odporności łopat na drgania typu flatter w różnych wa-
runkach użytkowania, ocenę tempa narastania oraz wyci-
szania flatteru, a także ocenę możliwości powrotu układu
w warunki stabilne po przekroczeniu granicy niestabilności.

Podano analizy symulacyjne typowych dla badań ekspe-
rymentalnych prób na wystąpienie flatteru, jak próby
naziemne czy próby w locie oraz symulacje dla warunków
lotu niemożliwych do osiągnięcia na obecnej wersji śmi-
głowca ze względu na ograniczenia osiągowe, ale przewi-
dywanych w kolejnych wersjach rozwojowych śmigłowca.

2. METODA SYMULACYJNA –
PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA

Metoda symulacyjna [5] jest metodą modalną. W wyniku
analizy modalnej otrzymuje się model modalny konstrukcji
(określony jako zbiór częstości własnych oraz odpowia-
dających im postaci drgań własnych). W przypadku badania
niestabilności aeroelastycznych metoda ta pozwala na roz-
wiązanie przebiegów w funkcji czasu, wykonanie analizy
widmowej oraz analizy wzrostu amplitud drgań giętnych
i skrętnych.

W obliczeniach przyjmuje się uproszczenia. Do obliczeń
flatteru przyjęto dyskretny model łopaty [5], w którym osi
sprężystej, mogącej jednocześnie podlegać skręcaniu oraz
zginaniu w płaszczyznach ciągu i obrotów, przyporządko-
wano sprężystość łopaty, ciągły rozkład mas zastąpiono dys-
kretnym rozkładem mas skupionych w przekrojach o dłu-
gości li, natomiast przeguby (pionowy, poziomy i osiowy)
znajdują się w odległościach odpowiadających rzeczywis-
tym. Masy skupione leżące poza osią sprężystą połączono
z nią przy pomocy nieważkich i nieodkształcalnych łącz-
ników. Przy określaniu modelu uwzględniono bezwładność
elementów łopaty (masowe momenty bezwładności seg-
mentów łopaty przypisano masom skupionym) oraz sprę-
żystość zawieszenia łopaty względem trzech osi, elastycz-
ność skrętną łopaty oraz elastyczność na zginanie w płasz-
czyznach ciągu i obrotów. Uwzględniono też skręcenie geo-
metryczne i aerodynamiczne łopaty jak również sprzężenie
kinematyczne wahań i przekręceń.

Tak przyjęty model łopaty może ulegać deformacjom
wskutek działania obciążeń. Do głównych sił obciążających

łopatę można zaliczyć siły masowe powstające podczas nie-
ustalonego ruchu postępowego i obrotowego śmigłowca,
siły aerodynamiczne (związane z szybkimi zmianami kątów
natarcia profilu podczas ruchu łopaty), siły grawitacyjne,
siły tarcia (w przegubie osiowym) oraz obciążenia od takich
układów jak na przykład tłumiki odchyleń łopaty [1],[4].
Wypadkowa deformacja łopaty wyznaczana jest jako suma
udziałów odkształceń według kształtów postaci drgań
własnych.

Wyznaczanie granicy flatteru metodą symulacyjną
obejmuje zwykle typowe stany lotu, dla których wykonuje
się następnie próby na obiektach rzeczywistych.

Przeprowadza się więc badania łopat śmigłowca na wy-
stąpienie drgań typu flatter na ziemi oraz w locie poziomym.
Cechą szczególną metody symulacyjnej, w odróżnieniu od
innych metod badawczych, jest możliwość wykonywania
obliczeń, badania zachowania łopaty i wyznaczania obcią-
żeń również w innych stanach lotu, dla których ze względu
na duże niebezpieczeństwo nie wykonuje się prób na obiek-
tach rzeczywistych.

Obliczenia takie mają jedynie charakter poglądowy,
a otrzymane wyniki mogą w przyszłości stanowić źródło
informacji o flatterze łopat wirnika nośnego dla kolejnych
koncepcji rozwojowych śmigłowca.

3. OBLICZENIA SYMULACYJNE
FLATTERU ŁOPAT

W przypadku wyznaczania granicy flatteru metodą symu-
lacyjną [5] wykorzystuje się zjawisko powiększania się
drgań łopaty przy zbliżaniu się do granicy niestabilności.
Obserwuje się głównie wzrost takich parametrów, jak mo-
menty skręcające łopatę, momenty zginające łopatę, kąty
ugięcia i skręcenia łopaty, które wraz z przekraczaniem
granicy flatteru i przy sprzyjających warunkach narastają
progresywnie i mogą w konsekwencji doprowadzić do
zniszczenia układu.

Metodą symulacyjną wykonane zostały analizy dla łopaty
z wyważeniem proflatterowym w naziemnej próbie flat-
terowej, bez wyważenia proflatterowego ze zwiększoną
prędkością wirnika nośnego oraz symulacja próby w locie.

1. Symulacja klasycznej naziemnej próby flatterowej
z wyważeniem proflatterowym:
Celem naziemnych prób na flatter łopat wirnika nośnego

jest określenie zapasów wyważenia ekwiwalentnego łopat
do wystąpienia drgań typu flatter.Obliczenia wykonywane
są za pomocą programu OBCWN.

Parametrem destabilizującym jest wyważenie łopaty.
Zmiana wyważenia łopaty realizowana jest w programie
poprzez zmianę odpowiednich parametrów (masy segmentu,
odległości skupionej masy segmentu łopaty od osi prze-
kręceń, częstości drgań własnych) w pliku z danymi. Zmiana
wyważenia realizowana jest poprzez stopniowe dodawanie
masy prowokującej flatter na trymerze łopaty aż do wystą-
pienia objawów flatteru. Dodatkowo flatter prowokowany
jest pochyleniem tarczy sterującej odpowiednio do połowy
i do pełnego zakresu.

Próby prowadzono etapami, gdzie w każdym kolejnym
kroku po dodaniu ciężarka wyznaczono odkształcenia
i obciążenia łopaty. Odkształcenia (skręcenie i ugięcie
łopaty w płaszczyźnie ciągu) wyznaczano dla ostatniego
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segmentu łopaty, natomiast obciążenia, czyli moment skrę-
cający i moment gnący łopatę w płaszczyźnie ciągu, wy-
znaczano dla nasady łopaty.

Wyniki obliczeń dla łopaty bez ciężarka prowokującego
flatter oraz z ciężarkiem dla którego wyznaczona została
granica flatteru przedstawiają tabele 1÷4.

Na podstawie wyników zamieszczonych w tabelach moż-
na stwierdzić pojawienie się flatteru dla łopaty z dodanym

ciężarkiem prowokującym o masie mc.p. = 400 g przy
pochyleniu tarczy sterującej o 3.5°. Próby wykonywane były
dla nominalnej prędkości obrotowej wirnika nośnego śmi-
głowca – 483.83 obr/min. Graficzną interpretację otrzyma-
nych wyników dla podstawowego wskaźnika drgań jakim są
odkształcenia końca łopaty przedstawiają rysunki 1÷4.

Tab. 1. Wartości odkształceń łopaty przy różnych kątach pochylenia T.S. (tarczy sterującej) dla łopaty bez ciężarka prowokującego

Tab. 2. Wartości momentów przy różnych kątach pochylenia T.S. dla łopaty bez ciężarka prowokującego

Tab. 3. Wartości odkształceń łopaty przy różnych kątach pochylenia T.S. dla łopaty z ciężarkiem prowokującym o masie mc.p. = 400 [g]

Tab. 4. Wartości momentów przy różnych kątach pochylenia T.S. dla łopaty z ciężarkiem prowokującym o masie mc.p. = 400 [g]
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Rys. 1. Wykres kąta skręcenia końca łopaty w funkcji azymutu dla
łopaty bez ciężarka prowokującego

Rys. 2. Wykres ugięcia końca łopaty w płaszczyźnie ciągu dla
łopaty bez ciężarka prowokującego

Na przedstawionych wykresach odkształceń końca łopaty
w funkcji azymutu brak jest jakichkolwiek oznak flatteru
również po prowokacyjnym pochyleniu tarczy sterującej do
końca zakresu (7°). Tym samym potwierdzona została
odporność na drgania typu flatter łopat bez ciężarków pro-
wokujących w zakresie nominalnych prędkości obrotowych
wirnika nośnego.

Rys. 3. Wykres kąta skręcenia końca łopaty w funkcji azymutu dla
łopaty z ciężarkiem prowokującym o masie m = 400 g i pochyleniu
tarczy sterującej o 3.5 [deg]

Rys. 4. Wykres ugięcia końca łopaty w funkcji azymutu dla łopaty
z ciężarkiem prowokującym o masie m = 400 g i pochyleniu tarczy
sterującej o 3.5 deg

Wykresy na rysunkach 3÷4 przedstawiają odkształcenia
łopaty w funkcji azymutu dla łopaty z dodanym ciężarkiem
prowokującym o masie m = 400 g i prowokacyjnym pochy-
leniu tarczy sterującej o 3.5°. Widoczna rozbieżność skrętna
oraz duża amplituda wahań łopaty w płaszczyźnie ciągu
świadczące o pojawieniu się flatteru.

Analiza kąta skręcenia oraz ugięcia końca łopaty po-
przedzona jest analizą widmową badanego zjawiska. Pozwa-
la to na wykrycie pojawienia się flatteru zanim amplitudy
drgań łopaty osiągną wartości niebezpieczne. Na rysunkach
5 i 6 przedstawiona została analiza widmowa dla łopaty
z ciężarkiem proflatterowym o masie m = 380 g dla kąta
skręcenia końca łopaty (rys. 5) i ugięcia w płaszczyźnie cią-
gu końca łopaty (rys. 6). Dla porównania na rysunkach 7 i 8
zamieszczona została również analiza widmowa dla łopaty
z ciężarkiem prowokującym o masie m = 400 g. Widoczny
wzrost amplitudy świadczy o pogłębianiu się zjawiska flat-
teru. Widoczna pierwsza częstość skrętna i odpowiadająca
jej częstość giętna (~5 harmonicznej), świadczące o poja-
wieniu się flatteru.
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Rys. 5. Analiza widmowa kąta skręcenia końca łopaty dla łopaty
z ciężarkiem prowokującym o masie m = 380 g

Rys. 6. Analiza widmowa ugięcia końca łopaty w płaszczyźnie
ciągu dla łopaty z ciężarkiem prowokującym o masie m = 380 g

Rys. 7. Analiza widmowa kąta skręcenia końca łopaty dla łopaty
z ciężarkiem prowokującym o masie m = 400 g

Rys. 8. Analiza widmowa ugięcia końca łopaty w płaszczyźnie
ciągu dla łopaty z ciężarkiem prowokującym o masie m = 400 g

W ramach symulacji próby naziemnej wykonano analizy
do oceny możliwości wytłumienia drgań typu flatter. W celu
szybszego wywołania flatteru zwiększono masę ciężarka
prowokującego i pochylono tarczę sterującą o 7°. Następnie
sprawdzono możliwość wytłumienia flatteru poprzez symu-
lacyjne wycofanie drążka sterowania (rys. 9) oraz poprzez
wycofanie drążka i zmniejszenie prędkości obrotowej wir-
nika nośnego (rys. 10).

Przedstawione rysunki pozwalają stwierdzić, że samo wy-
cofanie drążka nie spowoduje całkowitego wytłumienia
flatteru, a jedynie ustabilizowanie się drgań na pewnym po-
ziomie. Dopiero wycofanie drążka i zmniejszenie prędkości
obrotowej wirnika pozwala w pełni ustabilizować łopaty.

Rys. 9. Próba wytłumienia flatteru poprzez symulowane wyco-
fanie drążka sterowania
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Rys. 10. Próba wytłumienia flatteru poprzez symulowane wyco-
fanie drążka sterowania i zmniejszenie prędkości obrotowej
wirnika

2. Symulacja naziemnej próby flatterowej bez wyważe-
nia proflatterowego ze zwiększoną prędkością obrotową
wirnika:
Celem tej próby jest sprawdzenie w warunkach naziem-

nych odporności łopat na flatter dla prędkości kątowej
wirnika wyznaczonej tak aby prędkość końca łopat w próbie
naziemnej równa była sumie maksymalnej prędkości jaką
należy uzyskać w locie poziomym dla potrzeb próby flat-
terowej i prędkości końca łopaty przy nominalnej prędkości
obrotowej wirnika.

Zatem ekwiwalentną prędkość końca łopaty, do oceny
swobody od flatteru przy uwzględnieniu, że nominalna
prędkość obrotowa nnom = 483.83 obr/min = 50.667 rad/s,
prędkość końca łopaty dla nnom jest równa 190 m/s i pręd-
kość maksymalna śmigłowca równa jest 245 km/h, można
wyznaczyć ze wzoru:

Vk = Vmax · 1.22 + ωR = 68.1 m/s ·1.22 + 190 m/s = 273.1 m/s

Stąd prędkość kątowa w próbie stoiskowej naziemnej po-
winna wynosić:

W przypadku gdy dla danej prędkości kątowej i wychy-
lenia drążka sterowania nie pojawią się oznaki flatteru próbę
można uznać za zakończoną, a dany zakres prędkości kąto-
wej wolny od drgań typu flatter.

Na rysunkach 11÷12 przedstawione zostały wykresy
odkształceń łopaty w funkcji azymutu dla prędkości kątowej
ω1 i dla wy chylenia tarczy sterującej na 7° i nie obserwuje
się wzrostu amplitud wywołanego zjawiskiem flatteru.

Przeprowadzona analiza pozwala zatem stwierdzić od-
porność łopat na drgania typu flatter w pełnym zakresie
prędkości kątowej wirnika, aż do ω1 = 72.827 rad/s.
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Rys. 11. Wykres kąta skręcenia końca łopaty w funkcji azymutu
dla prędkości kątowej wirnika ω1 = 72.827 rad/s

Rys. 12. Wykres ugięcia końca łopaty w funkcji azymutu dla
prędkości kątowej wirnika ω1 = 72.827 rad/s

3. Ocena swobody od flatteru w próbie naziemnej dla
prędkości kątowej odpowiadającej prędkości lotu V =
= 308 km/h:
Celem tej próby jest ocena (w warunkach naziemnych)

możliwości wystąpienia drgań typu flatter na łopatach przy
prędkości kątowej wirnika odpowiadającej prędkości lotu
śmigłowca V = 308 km/h.

Wersje rozwojowe śmigłowca – w tym jako latającego la-
boratorium, przewidują osiągnięcie prędkości maksymalnej
ponad 300 km/h. W tym przypadku założono prędkość mak-
symalną lotu poziomego Vmax = 308 km/h (85.6 m/s).

Ekwiwalentna prędkość końca łopat dla danej próby wy-
nosi 294.5 [m/s]. Zatem prędkość kątowa w danej próbie
wynosi:

W przypadku prowadzonej analizy przy rozkręceniu
wirnika do prędkości obrotowej ω1 wartości sił odśrodko-
wych w przegubach poziomym i pionowym wyniosły odpo-
wiednio: 164 kN oraz 162 kN. Dla porównania siły odśrod-
kowe w przegubach, powstałe przy nominalnej prędkości
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obrotowej wirnika ω = 483.83 obr/min wyniosły 68 kN
w przypadku przegubu poziomego oraz 67 kN w przypadku
przegubu pionowego. Siły odśrodkowe wzrosłyby więc
~2.4-krotnie. Przewidywane zapasy oceniane obliczeniowo
i potwierdzone próbami statycznymi, są ~4-krotne. Zapasy
wytrzymałościowe dźwigara łopaty i piasty dla doraźnego
poziomu obciążeń są zatem wystarczające, a więc próba taka
byłaby realna.

Na rysunkach 13÷14 przedstawiono wykresy odkształceń
łopaty w funkcji azymutu dla prędkości kątowej wirnika
ω2 = 78.533 rad/s.

Rys. 13. Wykres kąta skręcenia końca łopaty w funkcji azymutu
dla prędkości kątowej wirnika ω2 = 78.533 rad/s

Rys. 14. Wykres ugięcia końca łopaty w funkcji azymutu dla
prędkości kątowej wirnika ω2 = 78.533 rad/s

Przeprowadzona analiza potwierdziła odporność łopat
wirnika nośnego śmigłowca na drgania typu flatter w peł-
nym zakresie prędkości lotu śmigłowca, oraz w zakresie
prędkości postępowych niemożliwych do uzyskania na
obecnej wersji śmigłowca, ale przewidywanych w wersjach
rozwojowych.

4. Symulacja próby flatterowej w locie. Ocena swobody od
flatteru w próbie w locie:
W związku z potrzebą zweryfikowania obliczeń anali-

tycznych oraz prób naziemnych wykonuje się próby w locie,
celem których jest osiągnięcie maksymalnej prędkości lotu
bez wystąpienia zjawiska flatteru. Próby prowadzi się bez
ciężarków proflatterowych. Prowadzona analiza obejmuje
symulacyjne zwiększenie prędkości lotu poziomego do
wartości 1.22 Vmax. Ze względu na możliwość pojawienia
się zjawiska oderwania strug powietrza na łopatach, próby
prowadzi się przy stosunkowo niskiej masie śmigłowca.

Na rysunkach 15÷16 przedstawiono odkształcenia końca
łopaty dla prędkości lotu V = 245 km/h.

Przeprowadzona analiza potwierdziła odporność łopat na
drgania typu flatter w pełnym zakresie prędkości lotu śmi-
głowca dla prób w locie. Widoczne na wykresie kąta skrę-
cenia chwilowe skoki na powracającej łopacie świadczą
o pojawieniu się zjawiska oderwania strug z łopat.

Rys. 15. Wykres kąta skręcenia końca łopaty w funkcji azymutu
dla prędkości lotu śmigłowca V = 245 km/h

Rys. 16. Wykres ugięcia końca łopaty w funkcji azymutu dla
prędkości lotu śmigłowca V = 245 km/h
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4. OCENA WYNIKÓW BADAŃ

W niniejszej pracy potwierdzona została odporność łopat
wirnika nośnego śmigłowca na wystąpienie drgań typu flat-
ter w każdym zakresie prędkości kątowej wirnika i pręd-
kości lotu.
Naziemne próby flatterowe

Przeprowadzona analiza symulacyjna próby naziemnej
wirnika nośnego śmigłowca pozwala wykluczyć możliwość
pojawienia się flatteru łopat bez ciężarków proflatterowych,
przy nominalnej prędkości obrotowej. Pokazane na rysun-
kach 1÷2 wykresy odkształceń końca łopaty dla przypadku
bez masy flatterowej potwierdzają stabilność układu, rów-
nież dla wychylenia tarczy sterującej do pełnego zakresu (do
7 °). Oznacza to, że łopaty wirnika śmigłowca podczas pracy
na ziemi, w całym zakresie prędkości obrotowych są wolne
od flatteru.

Flatter pojawił się na łopatach z dodanym ciężarkiem pro-
flatterowym o masie m = 400 g umieszczonym na trymerze
łopaty i przy symulacyjnym wychyleniu tarczy sterującej
o 3.5 ° (rys. 3÷4). Przemieszczenie w kierunku krawędzi
spływu położenia środka ciężkości segmentu łopaty spo-
wodowało znaczne obniżenie odporności na flatter.

W niniejszej pracy przedstawiona została również analiza
możliwości powrotu układu w warunki stabilne. Przepro-
wadzone próby z wycofywaniem drążka sterowego oraz
z wycofaniem drążka i zmniejszeniem prędkości obrotowej
wirnika wykazały, że istnieje możliwość powrotu układu
w warunki stabilne. Samo wycofanie nie eliminowało nie-
stabilności, konieczne było zmniejszenie prędkości obro-
towej.
Próby naziemne bez wyważenia proflatterowego ze zwięk-
szoną prędkością obrotową wirnika

Przeprowadzona analiza pozwala wykluczyć możliwość
pojawienia się drgań typu flatter w całym zakresie prędkości
obrotowych. Rozkręcenie wirnika nośnego do prędkości ob-
rotowej ω = 72.827 rad/s przy położeniu drążka sterującego
w neutrum nie powodowało niestabilności oraz znaczącego
wzrostu obciążeń. Również wychylenie drążka nie powo-
dowało niestabilności, a jedynie niewielki wzrost obciążeń.

Zwiększenie prędkości obrotowej do ω = 78.533 rad/s
(ekwiwalentnej prędkości lotu dla koncepcji rozwojowych
śmigłowca równej 308 km/h) również nie spowodowało nie-
stabilności łopat, a jedynie niewielki wzrost obciążeń. Zatem
dla obu przypadków rozkręcania wirnika wykazana została
swoboda od flatteru w całym zakresie prędkości obrotowych.

BIBLIOGRAFIA

[1] Bogdanow J. S., Szabelski K.: Podstawy konstrukcji
śmigłowców. Wydawnictwa Uczelniane Politechniki
Lubelskiej, 1991.

[2] Parszewski Z.: Drgania i dynamika maszyn. Wy-
dawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa, 1982.

[3] Pierzchanowski K: Projekt kompozytowej łopaty wir-
nika śmigłowca IS-2.Prace Instytutu Lotnictwa 2000, nr
158-159.

[4] Szabelski K., Jancelewicz B., Łucjanek W.: Wstęp do
konstrukcji śmigłowców. WKiŁ, Warszawa 1995.

[5] Szumański K.: Teoria i badania śmigłowców w ujęciu
symulacyjnym. Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnic-
twa. Warszawa 1997.

[6] Przepisy budowy śmigłowców FAR-27. Projektowanie
i Budowa: §27.629 Flatter.

R. Zymon

SIMULATION INVESTIGATIONS OF THE
HELICOPTER ROTOR BLADES FLUTTER

Summary
The submitted flutter analysis contains the results of

modeling tests performed on the real helicopters and tests,
which considering the large risk of the rotor blades damage
can be carried out only by modeling method. The large re-
sistance of blades on the of flutter type vibrations in the
different usage conditions and with the different values of
the blades parameters was proven. Submitted at the same
time is the influence of different blade parameters on the
flutter border in the calculations and the graphic interpre-
tation of obtained calculations results in the form of graphs
of the blade tip deformations in the function of blade azi-
muth and spectral analysis.

Р. Зымон

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ФЛАТТЕР ЛОПАСТЕЙ ВЕРТОЛЁТА

Резюме
Представленный анализ флаттера содержит симу-

ляции испытаний веденных на вертолетах и испытаний,
которые, учитывая большой риск повреждения лопас-
тей, могут быть проведены только компьютерным мо-
делированием. Предъявлена была устойчивость лопас-
тей на вибрации типа флаттер при разных условиях
эксплуатации и при разных значениях параметров ло-
пастей. Представлено при этом влияние разных пара-
метров лопастей на границу флаттера в расчетах, а так-
же графическая интерпретация полученных результатов
расчетов в виде графиков деформации конца лопасти
в функции азимута и спектрального анализа.
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ZJAWISKO KAPOTAŻU ŚMIGŁOWCA.
PRZYCZYNY ZJAWISKA ORAZ SPOSOBY
ZAPOBIEGANIA

mgr inż. Dariusz ŻELAZEK
Instytut Lotnictwa

W artykule przedstawiono analizę kapotażu śmigłowca
i podano przykładowe przypadki mogące pojawić się w cza-
sie eksploatacji śmigłowca. Prezentacja zawiera: opis zja-
wiska kapotażu w tym warunki sprzyjające powstawaniu
i rozwinięciu zjawiska, model kapotażu oraz przykłady obli-
czeniowe dla śmigłowca PZL W3 Sokół. Podano także ana-
lizę możliwości poszerzenia granic bezpiecznego użytko-
wania śmigłowca w warunkach zagrożonych wystąpieniem
zjawiska kapotażu.

1. WSTĘP

Śmigłowiec może znaleźć się w sytuacji zagrożonej ka-
potażem niezależnie od tego czy startuje lub ląduje na płas-
kim czy pochyłym terenie. Zjawisko to może wystąpić
w każdych warunkach, rozwija się powoli, jeśli jednak
zostanie przekroczony krytyczny kąt przechylenia śmigłow-
ca wywrotka jest nieunikniona. W tym momencie reakcja
wirnika na wychylenie sterów staje się wolniejsza i mniej
efektywna. Prędkość obrotowa wokół punktu styku koła lub
płozy z podłożem zwiększa się i moment obrotowy staje się
niemożliwy do powstrzymania. Moment obrotowy wokół
osi obrotu wzrasta prawie pięciokrotnie, powodując prze-
mieszczenie punktu obrotu oraz spadek mocy sterującej przy
przeciwnym sterowaniu cyklicznym. Sytuacja ta pogarsza
się, kiedy pilot zastosuje przeciwne sterowanie cykliczne
zbyt późno, moment sterujący nie oddziaływuje na nowy
punkt obrotu i nie dostarcza wystarczającej mocy sterującej
do powstrzymania ruchu obrotowego śmigłowca[7].

2. ZJAWISKO KAPOTAŻU

Zjawisko kapotażu polega na utracie równowagi i w kon-
sekwencji przewróceniu się śmigłowca wzdłuż linii łączącej
jedno z kół głównych z kołem przednim (osie mm lub nn)
(kapotaż na bok) lub linii łączącej koła główne (oś mn)
(kapotaż na ogon) (rys.2.1).

Cechami charakterystycznymi dla zjawiska kapotażu są:
• wolny rozwój zjawiska, umożliwiający reakcje pilota

przy quasi-stacjonarnym charakterze zmian parametrów
lotu,

• w sytuacjach „dynamicznej wywrotki” kapotaż przebiega
szybko i w sposób niekontrolowany,

• krytyczny kąt kapotażu określa graniczne wartości prze-
chylenia śmigłowca.

Rys. 2.1. Siły i momenty, działające
na śmigłowiec na pochyłym terenie
oraz linie łączące koła podwozia
względem których następuje kapo-
taż, gdzie: 1) oś wału wirnika noś-
nego; 2) oś kadłuba; 3) amortyza-
tor; 4) opona
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2.1. Warunki krytyczne

Rys. 2.2. Warunki krytyczne w których może dojść do kapotażu

Podczas startów do zawisu i lądowań z zawisu na płaskim
oraz na pochylonym terenie (rys. 2.2) kapotaż, może wy-
stąpić, jeżeli śmigłowiec zacznie obracać się wokół koła
bądź płozy będącej w kontakcie z podłożem, a ruch obro-
towy nie zostanie powstrzymany poprzez odchylenie tarczy
sterującej w lewo.

Śmigłowiec zagrożony jest zjawiskiem kapotażu w sy-
tuacjach kiedy:
• poprzeczny środek ciężkości znajduje się po lewej stronie,
• boczny wiatr z lewej strony,
• wykonuje zawis jednocześnie dotykając jednym kołem

lub płozą podłoża,
• siła ciągu równoważy ciężar,
• kąt nachylenia podłoża przekroczy wartości krytyczne

kąta nachylenia śmigłowca.

2.2. Krytyczny kąt kapotażu

Kryty czny kąt kapotażu definiowany jest jako kąt, po
którego przekroczeniu pilot nie jest w stanie powstrzymać
prędkości obrotowej śmigłowca obracającego się wokół
punktu obrotu, którym jest opona lub płoza. Kąt ten w za-
leżności od typu śmigłowca wynosi od kilku do kilkunastu
stopni i zmienia się wraz z ciężarem śmigłowca i siłą ciągu
wirnika nośnego.

γkr
K

Przy stałych parametrach pracy systemu napędowego
i wirnika, sumaryczny moment wywracający jest zależny od
możliwości sterowania przeciwkapotażowego wektorem
ciągu wirnika i momentem głowicy [1]. Przy wyłączonym
napędzie o kapotażu decydują momenty przewracające od
sił masowych. Zatem krytyczny kąt kapotażu przy pra-
cującym układzie napędowym jest inny niż przy wyłączo-
nym napędzie.

Na wielkość krytycznego kąta kapotażu decydujący
wpływ ma ciąg wirnika nośnego T. Zależność tę można
przedstawić wyrażeniem:

(2.1)

gdzie:
– krytyczny kąt kapotażu. Kąt przechylenia

śmigłowca, przy którym zeruje się suma
momentu przewracającego i momentu
powracającego,

T – ciąg wirnika nośnego.
Drugą zmienną, od wielkości której zależą właściwości

kapotażowe śmigłowca, jest jego ciężar. Dlatego też zależ-
ność (2.1) przyjmuje postać:

(2.2)

gdzie:
G – ciężar śmigłowca.

3. SYTUACJE ZAGROŻONE KAPOTAŻEM
PODCZAS UŻYTKOWANIA ŚMIGŁOWCA

3.1. Kapotaż statyczny
Jeżeli na stojący w bezruchu śmigłowiec zacznie działać

odpowiednia co do wielkości i kierunku siła zewnętrzna,
śmigłowiec zacznie się przechylać dokonując obrotu wokół
osi określonej przez punkty podparcia. W przypadku śmi-
głowca o podwoziu trójkołowym, oś obrotu wyznaczać bę-
dą punkty styku z ziemią pneumatyków goleni przedniej
i wewnętrznej w stosunku do obrotu goleni podwozia głów-
nego [1].

Do pewnego kąta przechylenia odjęcie siły zewnętrznej
wywoła samoczynny powrót śmigłowca do stanu równo-
wagi. (rys. 3.1).
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Rys. 3.1. Samoczynny powrót śmigłowca do stanu równowagi (statyczny kąt kapotażu nie został przekroczony) (opracowanie własne)
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Powodem tego samoczynnego powrotu jest efekt ist-
nienia momentu powracającego, którego pokonanie wyma-
gało przyłożenia siły zewnętrznej. Moment powracający
w miarę przechylenia śmigłowca maleje i przy określonym
kącie obrotu przyjmuje wartość zero. Powyżej tego kąta
moment powracający przybiera wartość ujemną i staje się
momentem wywracającym [1] (rys. 3.2).

Kąt ten definiowany jest jako statyczny kąt kapotażu
i dla każdego modelu śmigłowca jest inny w zależności od
położenia poprzecznego środka ciężkości.

Statyczny kąt kapotażu osiągany jest w sytuacji, kiedy po-
przeczny środek ciężkości śmigłowca znajduje się bezpo-
średnio nad kołem lub płozą będącą w kontakcie z podłożem.

3.2. Starty i lądowania na płaskim podłożu

Podczas startów i lądowań na płaskim podłożu śmigło-
wiec zagrożony jest kapotażem, jeżeli:

• manewr wykonywany jest zbyt długo przy stosunku
równemu i bliskiemu jedności,

• wieje silny boczny wiatr.
Dla większości śmigłowców krytyczny kąt przechylenia

śmigłowca wynosi od 5÷8°. Aby nie dopuścić do takich
wartości kąta pilot powinien dokładnie określić pozycje
śmigłowca względem ziemi na podstawie przyrządów po-
kładowych, manewry powinny być wykonywane delikatnie,
a drążek sterujący wytrymowany.

Jeżeli pilot znajdzie się w sytuacji, kiedy kąty przechyłu
dochodzą do wartości krytycznych i maksymalne przechy-
lenie tarczy sterującej nie przynosi efektu, należy zmniej-
szać skok ogólny wirnika nośnego aż do ustabilizowania
warunków równowagi.

3.3. Starty i lądowania na terenie pochylonym

Użytkowanie śmigłowca na terenach pochylonych ozna-
cza wykonywanie startów lądowań techniką śmigłowco-
wą (z zawisu), a także rozruch, zatrzymanie silników i wir-
nika przy zmiennych warunkach użytkowania, szczególnie
z uwzględnieniem wpływu wiatru i stanu nawierzchni.

Śmigłowce wyposażone w wirniki przegubowe, ze wzglę-
du na przyjętą zasadę sterowania zmianą położenia kąto-
wego (w niewielkim zakresie kilku stopni) wektora ciągu,

T
G

γkr
S

mają niewielkie możliwości stabilizacji śmigłowca na
terenie pochylonym, wytwarzają bowiem niewielki moment
przeciwakapotażowy i składową wektora ciągu zapobiega-
jącą ześlizgiwaniu się lub staczaniu śmigłowca z płaszczyz-
ny lądowania [4].

Równowaga śmigłowca na pochylonej płaszczyźnie, jak
i każdego przedmiotu, zależy od wagi: czym cięższy przed-
miot, tym trudniej ruszyć go z ziemi lub wywrócić. Kiedy
wirnik nośny śmigłowca wytwarza siłę nośną, siła doci-
skająca śmigłowiec do ziemi, zmniejsza się [5].

3.4. Kapotaż dynamiczny

Do zjawiska kapotażu dynamicznego dochodzi przy:
• pracującym układzie napędowym (wirnik, śmigło ogo-

nowe),
• ruchu śmigłowca na ziemi wzdłuż określonego toru,
• uderzeniu lub zaczepieniu kołem o przeszkodę,
• przekroczeniu krytycznego kąta przechylenia bądź po-

chylenia śmigłowca w wyniku ruchu podłoża np. ruchu
obrotowego przechylającego pokład statku.

3.4.1. Lądowanie trawersem

Lądowanie trawersem jest niebezpieczne dla śmigłow-
ców z ortodoksyjnym układem podwozia (z kołami główny-
mi z przodu i kołem podpierającym z tyłu).

Próba lądowania z kątem ślizgu może zakończyć się ka-
potażem, ponieważ w chwili zetknięcia się jednego z kół
głównych z podłożem śmigłowiec zaczyna się obracać wo-
kół chwilowego środka obrotu. Jeżeli uwzględnimy pręd-
kość ruchu postępowego śmigłowca stwierdzimy, że zja-
wisko jest niemożliwe do zatrzymania ze względu na brak
możliwości zmniejszenia skoku ogólnego i siły ciągu wirni-
ka nośnego, która napędza ruch obrotowy i powoduje prze-
wrócenie się śmigłowca (rys. 3.3).

Rys. 3.2. Kapotaż śmigłowca w wyniku przekroczenia statycznego kąta kapotażu
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Rys. 3.3. Sytuacja zagrożona kapotażem podczas lotu bokiem

3.4.2. Kołowanie

Kołowanie jest wykonywane wówczas, gdy uruchomie-
nie śmigłowca odbywa się w miejscu innym niż prze-
widziane do startu i przed wzlotem konieczne jest prze-
mieszczenie śmigłowca do punktu startu, albo wówczas, gdy
po locie śmigłowiec trzeba „doprowadzić” z miejsca
lądowania na miejsce postoju.

Podczas kołowania na śmigłowiec działają następujące
siły:
• siła ciężkości G,
• ciąg wirnika T,
• ciąg śmigła ogonowego TSO,
• opór toczenia FT,
• pionowa reakcja ziemi Rz,
• moment reakcyjny MWN,
• moment reakcyjny od śmigła ogonowego MSO.

Rys. 3.4. Układ sił działających na śmigłowiec podczas kołowania

Ciąg wirnika nośnego T jest odchylony od pionu wy-
twarzając trzy składowe:
• pionową Tz,
• boczną Ty,
• skierowaną do przodu Tx.

Warunkiem kołowania z jednostajną prędkością jest
równowaga sił

(3.1)

oraz momentów

(3.2)

gdzie
lSO – ramię działania śmigła ogonowego [2].

Kołowanie rozpoczyna się przez płynne wychylenie drąż-
ka sterowego do przodu po uprzednim zwolnieniu hamulca
kół podwozia. Prędkość kołowania po równej powierzchni
nie powinna przekraczać 10÷15 km/h ze względu na bezpie-
czeństwo. Większa prędkość kołowania powoduje rozko-
łysanie się śmigłowca na nierównościach z dużą amplitudą
w kierunku poprzecznym i podłużnym. Grozi to uderzeniem
śmigła ogonowego o ziemię (kapotaż na ogon), przewróce-
niem się śmigłowca (kapotaż na bok) lub powstaniem rezo-
nansu naziemnego. Zwiększenie ciągu wirnika przez zmianę
skoku ogólnego zmniejsza obciążenie podwozia. Jednocześ-
nie zwiększa się moment oporowy wirnika, któremu prze-
ciwdziała się przez zwiększenie ciągu śmigła ogonowego.
W wyniku tego z przemieszczeniem się do przodu, śmi-
głowiec jest spychany w lewo (dla kierunku obrotów wirni-
ka – łopata nacierająca po lewej stronie śmigłowca) w spo-
sób niezauważalny dla pilota. Próba przeciwdziałania temu
przez wychylenie drążka sterowego w prawo nie zawsze
może poprawić sytuację. Działanie to przynosi rezultaty
kiedy przechylenie nie przekracza 4÷5°, co spowodowane
jest ograniczeniem wychylenia tarczy sterującej. W przy-
padku większego przechylenia się śmigłowca następuje
kapotaż [3].

3.4.3. Kołowanie z bocznym wiatrem

Podczas kołowania z bocznym wiatrem śmigłowiec ma
tendencje do obracania się pod wiatr. Ponadto, w wyniku
działania bocznego wiatru stożek obrotu wirnika odchyla się
zgodnie z kierunkiem wiatru, a pojawiająca się wówczas
składowa pozioma ciągu wirnika Ty stwarza moment prze-
chylający śmigłowiec. Jeżeli wiatr wieje z prawej strony,
wówczas moment ten dodaje się do momentu pochodzącego
od ciągu śmigła ogonowego i sprzyja przechylaniu się
śmigłowca w lewo. Wiatr wiejący z lewej strony prze-
ciwdziała przechylaniu się śmigłowca. Dlatego też podczas
kołowania z bocznym wiatrem z prawej strony należy wy-
chylić drążek pod wiatr więcej niż przy wietrze z lewej
strony.

Silny porywisty wiatr utrudnia kołowanie, zmieniając
efektywność sterowania kierunkowego w zależności od siły
i kierunku wiatru. Przy prędkości wiatru ponad 12 m/s ko-
łowanie dla większości śmigłowców jest nie wskazane.

M T lWN SO SO= ×

T F T Tx T y SO= =i
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Rys. 3.5. Układ sil działający na przechylony śmigłowiec w czasie
kołowania

Moment wywracający określa następujące równanie:

(3.3)

Z równania wynika, że zwiększenie w takiej sytuacji
ciągu wirnika i zwiększenie ciągu śmigła ogonowego pro-
wadzi do wzrostu momentu wywracającego.

Z chwilą gdy pilot zauważy skłonność śmigłowca do
przechylania się, musi natychmiast zmniejszyć skok wirnika
oraz przeciwdziałać przechyleniu poprzez ruch drążka
sterowego w stronę przeciwną. Należy również zmienić ciąg
śmigła ogonowego w ten sposób aby jego moment nie
zwiększał przechylenia się śmigłowca.

Czynności te spowodują szybkie zmniejszenie momentu
przechylającego Tsoho + Tlo i zwiększenie skuteczności
działania momentu siły ciężkości G, przywracającego po-
przednie położenie śmigłowca. Pozwala to uniknąć niebez-
pieczeństwa kapotażu [3].

M T h Tl Gwyw SO o o= + −

3.4.4. Użytkowanie na pokładzie statku

Użytkowanie śmigłowców na statkach jest trudne i nie-
bezpieczne. Ze względu na charakter i sposób użytkowania
największe problemy można zaobserwować podczas startów
i lądowań. Ruch pokładu ma charakter quasi-dynamiczny,
zmiany położenia pokładu są wolne, jednakże może dojść do
niebezpiecznej sytuacji, w której ruch pokładu statku (przy-
spieszenia) spowoduje odciążenie podwozia oraz siłę prze-
chylającą śmigłowiec.

Ruch obrotowy związany z pokładem statku może po-
wodować kapotaż śmigłowca. W przypadku, kiedy stojący
na pokładzie statku śmigłowiec będzie posiadał prędkość
obrotową wirnika rzędu 100% przy minimalnym skoku
ogólnym i w tym samym momencie pokład statku w wyniku
uderzenia fali zmieni swoje położenie o 20÷25 stopni wzglę-
dem poziomu, możliwe jest przewrócenie się śmigłowca.

Podczas użytkowania śmigłowca na pokładzie statku, do-
puszczalną amplitudę kołysania pokładu, przy której możli-
we są starty i lądowania określa się za pomocą krytycznych
kątów przechylenia śmigłowca w lewo.

Do sytuacji zagrożonej kapotażem może dojść również,
kiedy pilot zaczepi kołem o przeszkodę przykładowo barier-
kę na statku (rys. 3.6) i będzie próbował zwiększyć ciąg
wirnika.

3.5. Szczególny przypadek – ratownictwo na dachu

Śmigłowce w dużej mierze użytkowane są przez straż
pożarną, oddziały ratownictwa medycznego, jednostki po-
licji oraz straży granicznej. Niektóre akcje ratunkowe wy-
magają wykorzystania śmigłowca wyposażonego w wcią-
garkę. Przykładowa akcja ewakuacji ludzi z płonącego
budynku pokazana jest na rysunku 3.7.
Analiza takiego przypadku użytkowania śmigłowca pozwala
ocenić zapas kąta przeciwkapotażowego jakim dysponuje
pilot śmigłowca w przypadku pokazanym na rysunku 3.7,
kiedy śmigłowiec z obciążoną wciągarką jest spychany z kra-
wędzi dachu przez boczny wiatr.

Rys. 3.6. Kapotaż śmigłowca w wyniku zaczepienia kołem o przeszkodę
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4. MODELOWANIE ZJAWISKA KAPOTAŻU

4.1. Model kapotażu

Założeniem modelu jest kompleksowe wyznaczenie gra-
nic kapotażu, ześlizgu i staczania się śmigłowca z uwzględ-
nieniem istotnych ograniczeń układu i otoczenia oraz wy-
maganych zakresów zmienności warunków użytkowania
śmigłowca.

W modelu uwzględnia się:
• fazy rozruchu, startu, lądowania i zatrzymywania silni-

ków i wirnika,
• wpływ bliskości ziemi i wiatru (kierunku i prędkości) na

prace wirnika, bazując na teorii impulsowej
• wpływ nawierzchni (współczynnik tarcia kół o podłoże),
• kąt pochylenia i przechylenia stoku, rozwiązując granicz-

ne przypadki kapotażu bocznego względem linii łączącej
koło główne z przednim i kapotażu „na ogon” względem
linii łączącej punkty styku kół głównych z podłożem,

• wpływ sprężystych odkształceń podwozia (amortyzato-
rów i opon), a tym samym sprężystych przemieszczeń
śmigłowca względem podłoża,

• obciążenia masowe i aerodynamiczne elementów śmi-
głowca (kadłuba, wirnika ogonowego, wirnika nośnego),

• ograniczenia konstrukcyjne (kąt wahań łopaty, skok ogól-
ny i cykliczny),

• dowolność wprowadzanej funkcji sterowania wirnikiem
nośnym,

• możliwość staczania się śmigłowca w płaszczyźnie sy-
metrii przy hamowanych kołach.

W modelu zakłada się quasi-stacjonarny przebieg zmian
parametrów układu podczas użytkowania.

Do analizy kapotażu wykorzystano równanie sumy mo-
mentów działających na śmigłowiec względem osi przewra-
cania (rys. 4.1). Równanie to można ogólnie przedstawić
w następującej postaci:

(4.1)

Dla warunku kapotażu Rzn = 0 (reakcja na kole zewnętrz-
nym względem linii kapotażu równa jest zero),
gdzie:

Rzn – pionowa reakcja na koło,
Pi – składowe sił działających na śmigłowiec, pro-

stopadłych do osi kapotażu,
ri – ramie siły Pi względem osi kapotażu,
Mi – składowa momentu działającą w płaszczyźnie

prostopadłej do osi kapotażu,
I – liczba obciążeń skupionych działających na

śmigłowiec.

Zachowanie się śmigłowca w przypadku ześlizgiwania
opisuje równanie sumy sił działających na śmigłowiec sto-
jący na pochyłym terenie.

Σ Σ
1 1

0
I

i i

I

iPr M+ =

Rys. 3.7. Wykorzystanie śmigłowca wyposażonego we wciągarkę w akcji ewakuacyjnej
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(4.2)

dla warunku ześlizgiwania:

(4.3)

gdzie:
ftr – współczynnik tarcia o podłoże,
Pi – rzut siły P na kierunek ruchu śmigłowca przy

ześlizgiwaniu,
Ryt – reakcja działająca na i-te koło wzdłuż linii ześli-

zgiwania,
K – liczba kół.

R f Ryi tr zi

KK

= ∑∑
11

Pi
I

=∑ 0
1

W celu zilustrowania fizycznego sensu ograniczeń ob-
szaru użytkowania na rysunku 4.2 oznaczono poglądowo
charakterystyczne typy ograniczeń.

Obszar użytkowania śmigłowca na terenie pochylonym
z zaznaczeniem typowych ograniczeń dla różnego poziomu
odciążenia podwozia:
1) granica obwiedni dopuszczalnego obszaru użytkowania

dla lądowania z wyłączaniem silników,
2) granica obwiedni dopuszczalnego obszaru użytkowania

dla lądowania bez wyłączania napędu,
3) maksymalne obciążenie podwozia podczas rozruchu

przy minimalnym skoku wietrze pod stok i nominalnych
obrotach silnika,

4) początek startu lub końcowa faza przyziemienia.

Rys. 4.1. Ogólna konfiguracja układu: pozycja śmigłowca względem stoku, układy współrzędnych, położenie linii kapotażu i ześlizgu

Rys. 4.2. Obszary użytkowania
śmigłowca na terenie pochylo-
nym [4]
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4.2. Model użytkowania śmigłowca na okręcie.
Ruch pokładu statku

Podczas startów i lądowań śmigłowca na podłożu wahli-
wym, którym jest pokład statku – wykorzystuje się model
używany do analizy kapotażu, ześlizgiwania się i staczania na
pochylonym stoku, z rozwinięciem o dynamikę przemiesz-
czeń liniowych i kątowych wywołanych ruchem podłoża.

Model ruchu podłoża opracowuje się na podstawie po-
miarów charakterystyk ruchów pokładów statków dla róż-
nych warunków falowania morza. Stosując analizę Fouriera
przedstawia się jako model – zbiór amplitud częstości i prze-
sunięć fazowych (tabela 4.1) [10], przykładowy układ rów-
nań przemieszczeń pokładu przedstawiają równania 4.5.

Tab. 4.1. Zbiór amplitud i częstości i przesunięć fazowych pokła-
du statku

Równanie ruchu pokładu:

(4.4)

gdzie:
A – amplituda ruchu,
ω – częstość kołowa,
F0 – początkowa wielkość przechylenia statku.

Przykład układu równań przemieszczeń pokładu:

(4.5)

Znając równania ruchu pokładu statku można wyznaczyć
przyspieszenia środka ciężkości śmigłowca stojącego na po-
kładzie i wybrać przypadek najniebezpieczniejszy do analiz
kapotażu. Należy zwrócić uwagę, że częstości wahań po-
kładu nie są duże a zatem quasi-statyczny model kapotażu
jest do przyjęcia. Również ze względu na różnice częstości
wahań i przesunięć fazowych ruchów pokładu, istnieje
prawdopodobieństwo nałożenia się w jednej chwili nieko-
rzystnych wa- runków wynikających z analizy równań ruchu
pokładu (maksymalny przechył pokładu, maksymalne przy-
spieszenie prokapotażowe w bok i maksymalne odciążenie
podwozia w wyniku pionowego przyśpieszenia). Taki przy-
padek jako ekstremalny należy uwzględnić w analizach obli-
czeniowych

Przemieszczenie Prędkość Częstość Okres

Kierunek ruchu °, m °/s, m/s rad/s s
Przechylenie Ф, Ф 8,85 6,25 0,706 8,90
Pochylenie ϑ ,ϑ 3,06 2,56 0,836 7,51
Odchylenie Ψ, Ψ 0,69 0,52 0,753 8,34
Ruch poprzeczny z, z 0,42 0,33 0,800 7,84
Ruch podłużny x, x 1,03 0,79 0,769 8,17
Ruch pionowy z, z 1,62 1,27 0,788 7,97
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5. ANALIZA MOŻLIWOŚCI POSZERZENIA
GRANIC UŻYTKOWANIA ŚMIGŁOWCA

Przeprowadzona analiza wskazuje, że powiększenie za-
kresów użytkowania możliwe jest poprzez:
• zmniejszenie minimalnego skoku ogólnego,
• zwiększenie zakresów maksymalnych wychyleń skoku

cyklicznego tarczy sterującej,
• zwiększenie szorstkości podłoża,
• zwiększenie momentu hamującego kół włącznie z ich

blokadą,
• zwiększenie kąta kapotażowego (zwłaszcza przy kapo-

tażu na ogon przez zmianę wyważenia i/lub rozstawu kół
podwozia),

• wprowadzenie sprężystości utwierdzenia łopat w prze-
gubie poziomym lub zwiększenia odległości przegubu
poziomego wirnika nośnego,

• kotwiczenia śmigłowca na postoju w fazie rozruchu
i przed zatrzymaniem wirnika,

• zastosowanie adaptacyjnego układu podwozia pozio-
mującego ruchy kadłuba śmigłowca.
W celu przedstawienia wpływu wymienionych mody-

fikacji dokonano obliczeń dla śmigłowca o następujących
parametrach użytkowych:
• masa Q = 6100 kg,
• minimalny skok ogólny ϑ0min = 8° oraz zmniejszonego

do wartości ϑ0min = 2°,
• pochylenia i przechylenia tarczy sterującej ϑx,ymax = 5°

oraz ϑx,ymax = 7°,
• rozstaw przegubów poziomych l0 = 0,14 m oraz l0 =

= 1,18 m co odpowiada wielkości l0 / R = 0,15 (jak dla
Bo-105). Zmiana rozstawu przegubów, pozwala ocenić
graniczny zakres wpływu sprężystości wirnika na zja-
wisko kapotażu w tym skrajnym zakresie.

• realną zmianę możliwości wprowadzenia wirnika pięcio-
łopatowego o rozstawie przegubów l0 = 0,4 m,

• prędkość wiatru V = 0 m/s.

5.1. Wpływ zmian w układzie na obszar użytkowania
śmigłowca z wirnikiem przegubowym

Na rysunku 5.1 Przedstawione są obwiednie obszarów
użytkowania dla śmigłowca ustawionego w pozycji bocznej
względem stoku. Linia przerywana przedstawia obwiednię
dla współczynnika tarcia ftr = 0,4 i minimalnego skoku
ogólnego ϑ0min = 8°, natomiast obwiednię dla współczyn-
nika tarcia ftr = 0,8 i ϑ0min = 8° przedstawia linia ciągła
gruba. Cienkie linie ciągłe przedstawiają obszary przeregu-
lowania ϑxmax z 5° na 7°.

Dzięki zwiększeniu współczynnika tarcia uzyskujemy
poszerzenie obszaru użytkowania śmigłowca rzędu 10°
(różnica pomiędzy linią ciągłą a przerywaną).

Efektywnym sposobem poszerzenia obszaru użytkowania
jest także zmniejszenie minimalnego skoku ogólnego. Na
rysunku 5.1 przedstawiono analizę zmiany skoku ogólnego
z 8° do 2° (obszar 1). Taka modyfikacja układu pozwala
poszerzyć obszar użytkowania śmigłowca nawet o 10°.

Natomiast obszar 3 pokazuje możliwość zwiększenia
obwiedni użytkowania śmigłowca dzięki zwiększeniu wy-
chyleń skoku cyklicznego tarczy sterującej.
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Zwiększenie granicznych wychyleń tarczy sterującej nie

powiększa zakresu użytkowania dla , jednakże

zwiększając obszar dla maksymalnie o około 5°.

Rozwiązanie to jest niewygodne i niebezpieczne w zasto-
sowaniu ponieważ wymaga zwiększenia zakresów ogra-
nicznika kąta wahań βogrmax.

5.2. Wpływ zmiany rozstawu przegubów poziomych na
obszar użytkowania śmigłowca

Zwiększenie liczby łopat oraz odległości pomiędzy
przegubami poziomymi znacząco wpływa na właściwości
antykapotażowe śmigłowca (rys. 5.2). W wyniku wprowa-

dzonych zmian, krytyczny kąt kapotażu przy zwięk-

sza się o około 10o. Ponadto wykonana analiza wskazuje na
poszerzenie obwiedni kąta kapotażu w całym zakresie

stosunku .

5.3. Koncepcja adaptacyjnego podwozia śmigłowca

Zastosowanie adaptacyjnego podwozia umożliwiałoby
niwelowanie zmian kątów nachylenia terenu lub pokładu
poprzez kontrprzechylenie realizowane poprzez wysunięcia
dodatkowych wciagników podwozia głównego.

T
G

T
G
≈1

T
G
≥ 0 6,

T
G
≤ 0 6,

W założeniu podwozie adaptacyjne ma zapewnić sta-
bilność śmigłowca przy nachyleniu terenu rzędu 10°. Aby
spełnić ten warunek dla śmigłowca PZL W3 Sokół potrzeb-
na jest możliwość wysunięcia amortyzatora o około 30 cm.

Rozwiązanie takie wymaga zastosowania dodatkowego
wciągnika. Kompletny układ adaptacyjnego podwozia skła-
dałby się z:
• dodatkowych wciągników umieszczonych szeregowo,
• instalacji hydraulicznej,
• pompy hydraulicznej, zasilanej przez akumulatory

śmigłowca,
• żyroskopu,
• komputera pokładowego.

Koncepcja układu zakłada jego poprawne działanie przy
wyłączonych silnikach śmigłowca. Zasilanie odbywałoby
się przy pomocy akumulatorów śmigłowca.

Dodatkowo oprócz możliwości korygowania kąta prze-
chylenia rzędu 1° konstrukcja podwozia składająca się
z takiego układu amortyzatorów mogłaby spełniać wyma-
gania „antykraszowości” i posiadałaby II stopień energo-
chłonności układu. Umożliwiałoby to zwiększenie dopusz-
czalnych prędkości opadania pionowego śmigłowca podczas
przyziemienia z około 3,6 m/s do kilkunastu m/s.

Rys. 5.1. Obszar użytkowania z wirnikiem przegubowym. Pozycja boczna śmigłowca względem stoku
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6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Przeprowadzone obliczenia użytkowania śmigłowca w sy-
tuacjach zagrożonych kapotażem wskazują na możliwości
powiększenia obszaru bezpiecznego użytkowania przy wpro-
wadzeniu niewielkich zmian konstrukcyjnych.

Najbardziej efektywnym sposobem jest zmniejszenie
minimalnego skoku ogólnego wirnika nośnego. Przykładem
mogą być śmigłowce SW-4 gdzie ϑ0 = 2° oraz LYNX
w którym możliwe jest ustawienie nawet ujemnego skoku
ogólnego. Zmniejszenie tego parametru spowoduje dociąże-
nie podwozia śmigłowca przez co będzie on mniej podatny
na boczne podmuchy wiatru czy też ruchy pokładu statku.

Duży wpływ na dopuszczalną obwiednię użytkowania
śmigłowca ma szorstkość podłoża. Jeżeli zwiększony zo-
stanie współczynnik tarcia poprzez zastosowanie np. spe-
cjalnych mat przeciwpoślizgowych obwiednia użytkowania
zwiększa się aż do granic kapotażu.

Na zwiększenie granic kapotażu istotnie wpływa sprę-
żystość mocowania łopat (zwiększenie odległości przegubu
poziomego). Wymaga to jednak znacznej modyfikacji wir-
nika.

Realne jest przy powszechnym obecnie stosowaniu kom-
puterów pokładowych wprowadzenie aktywnego sterowania
przechyleniem śmigłowca przez zastosowanie podwozia
adaptacyjnego. Możliwe jest nawet zastosowanie tego roz-
wiązania na pokładach statków z uwagi na względnie wolne
ruchy ich przemieszczeń kątowych.

Zwiększenie zakresów przechyleń i pochyleń tarczy ste-
rującej nie jest zalecane mimo że powiększa obszar użyt-
kowania wolny od kapotażu, z uwagi na ryzyko kolizji łopaty
z belką ogonową i udarów o ograniczniki wahań łopaty.

Ze względu na wolne tempo kapotażu, graniczne warunki

użytkowania śmigłowca mogą być stosunkowo bezpieczne
pod warunkiem umiejętnej reakcji pilota. W sytuacjach za-
grożonych kapotażem zaleca się następujące zachowania:
ucieczka w zawis lub zmniejszenie skoku ogólnego śmi-
głowca do minimum co pozwoli sile ciężkości zrównoważyć
śmigłowiec.

Szczególną ostrożność należy zachować podczas startów
i lądowań na pochylonych terenach oraz przy silnym bocz-
nym wietrze. Podczas tych manewrów przy stosunku ciągu

do ciężaru bliskiemu 1 następuje odciążenie podwozia

i śmigłowiec jest podatny na możliwość rozwinięcia się
zjawiska kapotażu.

T
G

Rys. 5.2. Wpływ zmiany liczby łopat oraz rozstawu przegubów poziomych na zmianę wartości krytycznego kata kapotażu
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D. Żelazek

HELICOPTER TURNOVER. CAUSE OF EFFECT
AND PREVENTIVE METHODS

Summary
Article shows helicopter turnover effect analysis and

example incidents, which can occur during helicopter ope-
ration. Presentation includes: turnover description and con-
ditions when effect can occur. A study of possible extension
of turnover limits is included.

Д. Желазек

ЯВЛЕНИЕ КАПОТАЖА ВЕРТОЛЁТА.
ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ И СПОСОБЫ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

Резюме
В реферате представлен анализ капотажа вертолёта

и даны примеры случаев которые могут выступит во
время эксплуатации вертолёта. Презентация включает
в себя: описание явления капотажа и условия благопри-
ятствующие появлению и развитию этого явления, мо-
дель капотажа и расчётные примеры для вертолёта PZL
W-3 Sokoł. Показан также анализ возможности расши-
рения границ безопасной эксплуатации вертолёта
в условиях угрожающих появлением капотажа.
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