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Praca ma charakter doświadczalny i poświęcona jest metodzie 

podwyższania właściwości manewrowych samolotów szkolno-treningowych 

zbudowanych w oparciu o zasady klasycznej aerodynamiki. 

Pojawienie się samolotów myśliwskich charakteryzujących się wysokimi 

właściwościami manewrowymi niejako automatycznie podniosło wymagania    

w stosunku do samolotów przeznaczonych do szkolenia pilotów. 

W pracy została przedstawiona metoda i sposób uzyskania zamierzonego 

efektu podwyższenia manewrowości modernizowanego samolotu            

szkolno-treningowego o klasycznej aerodynamice poprzez wprowadzenie zmian 

opracowanych w procesie projektowania aerodynamicznego w oparciu o bazę 

tuneli aerodynamicznych Instytutu Lotnictwa. Uzyskane wyniki badań modeli   

w tunelach aerodynamicznych oraz porównanie z wynikami badań w locie 

wykonanymi na prototypach samolotu są materiałem dowodowym 

uzasadniającym twierdzenie zawarte w tezie rozprawy, że podwyższoną 

manewrowość (lepsze właściwości aerodynamiczne) samolotu                 

szkolno-treningowego w układzie górnopłata o klasycznej aerodynamice można 

osiągnąć przez zastosowanie mechanizacji skrzydła i wyposażenie go w pasmo 

(Strake, LEX) zabudowane u nasady skrzydła. 

Dla podwyższenia siły nośnej skrzydła, w pełnym zakresie prędkości 

użytkowych samolotu oraz podwyższenia granicy występowania zjawiska 

buffetingu skrzydła, autor zaproponował wprowadzenie pasma             

(generatora przepływu wirowego omywającego górną powierzchnię skrzydła     

w obszarze przykadłubowym, w strefie profilu symetrycznego, zabudowanego   

u nasady skrzydła). 

Dla podwyższenia siły nośnej skrzydła, w zakresie małych prędkości    

oraz zmniejszenia kąta odgięcia strug przepływu za skrzydłem, autor 

zaproponował wprowadzenie mechanizacji skrzydła (na krawędzi natarcia           

i spływu skrzydła) opartej na działaniu klapy Fowlera, wytwarzającej siłę nośną 

nie tylko poprzez odgięcie strug przepływu, ale również przez zwiększenie 

powierzchni skrzydła (poszerzenie), co w efekcie zapobiegło pojawianiu się 

oderwania na dolnej powierzchni usterzenia poziomego. 

Wariantowo opracowane przez autora zmiany były kolejno wprowadzane 

do kompletacji modeli i poddawane badaniom w tunelach aerodynamicznych. 

Niezbędne zmiany korygujące wprowadzane były sukcesywnie                 

w zależności od uzyskiwanych wyników badań. 

Wprowadzenie zmian na prototypach zaplanowano i zrealizowano            

w dwóch etapach. 



Etap pierwszy: modyfikacji podlegał prototyp samolotu I-22 „Iryda”,       

na którym wprowadzono zmiany obejmujące zabudowę pasma                        

oraz podwyższenie statecznika pionowego. 

Etap drugi: przebudowie podlegał kolejny samolot, na którym 

wprowadzono dodatkowo całkowicie zmienioną mechanizację skrzydła 

składającą się z dwusegmentowych slotów na krawędzi natarcia skrzydła i klapy 

typu Fowler. 

Przedstawione w pracy analizy i badania pozwoliły na pozytywne 

zweryfikowanie tezy rozprawy naukowej. 

Opracowana metoda przeprowadzenia doboru elementów (pasmo, 

mechanizacja skrzydła) i badań pozwoliła na osiągnięcie przez modernizowany 

samolot cech podwyższonej manewrowości. 

 

 


