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Instytutu Lotnictwa jest wiod¹cym
w Polsce centrum prowadz¹cym prace
projektowe i analizy z wykorzystaniem
metod i technik obliczeniowych (CFD).
W pracowni zatrudnieni s¹ wysokiej
klasy specjaliœci z zakresu aerodynamiki
numerycznej oraz projektowania
i optymalizacji konstrukcji lotniczych.
W pracach badawczych i projektowych
wykorzystywane jest zarówno oprogramowanie w³asne, jak i komercyjne.

Projektowanie
i optymalizacja
Podstawowe narzêdzia do projektowania
i optymalizacji, to opracowane i zaimplementowane w Pracowni:
- metodyka parametryzacji obiektów pod
k¹tem projektowania i optymalizacji ich
w³asnoœci aerodynamicznych,
- metodyka wielokryterialnego i multidyscyplinarnego projektowania i optymalizacji bazuj¹ca na algorytmach
genetycznych,
- metodyka projektowania eksperymentu.
Podstawowy zakres dzia³alnoœci:
- budowa modeli parametrycznych
obiektów do badañ i optymalizacji (profil,
skrzyd³o, kana³ dolotowy silnika, dysza
wylotowa silnika, itp.),
- projektowanie profili lotniczych,
- wielokryterialne i multidyscyplinarne
projektowanie samolotów oraz jego
elementów,
- aerodynamiczne projektowanie kana³ów
przep³ywowych,
- aerodynamiczne projektowanie wirnika
noœnego œmig³owca,
- projektowanie œmigie³, wirników
elektrowni wiatrowych, itp.,
- opracowywanie modeli parametrycznych
w pozalotniczych dziedzinach techniki
i projektowania CAD.
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Siatka powierzchniowa na modelu dyszy silnika

Analizy
Do obliczeniowej symulacji przep³ywów
wykorzystywane jest zarówno oprogramowanie w³asne, akademickie, jak i komercyjne.
Podstawowy zakres dzia³alnoœci:
- symulacja op³ywu samolotu i jego
elementów,
- symulacja op³ywu œmig³owca i jego
elementów oraz interferencji
z otoczeniem,
- przep³ywy niestacjonarne ze zmienn¹
w czasie geometri¹ obszaru przep³ywu,
- symulacja w pe³ni trójwymiarowego
op³ywu pracuj¹cego wirnika noœnego
œmig³owca (w locie postêpowym
i w zawisie) bazuj¹ca na rozwi¹zaniu
URANS,
- modelowanie wzajemnych oddzia³ywañ
p³ynnego oœrodka i struktury ³opat wirnika
(wahania i odkszta³cenia ³opat),
- symulacja przep³ywów w kana³ach
(np. w kana³ach dolotowych silników
lotniczych),
- symulacja op³ywu statków kosmicznych,
- analizy aeroakustyczne.
Zagadnienia przep³ywowe w pozalotniczych dziedzinach techniki:
- analiza op³ywu poruszaj¹cych siê pojazdów
naziemnych, nawodnych, podwodnych,
- analiza przep³ywu wokó³ du¿ych
konstrukcji naziemnych takich jak: budynki,
stadiony, mosty, itp.,
- symulacja ruchów powietrza w aglomeracjach miejskich; analiza bezpieczeñstwa
wysokoœciowych akcji ratowniczych
w takich aglomeracjach,
- analiza op³ywu i obci¹¿eñ konstrukcji
poddanych silnym oddzia³ywaniom
p³ynnego oœrodka (si³ aerodynamicznych

lub hydrodynamicznych, silne podmuchy
wiatru),
- analiza przep³ywów w turbinach,
wentylatorach, itp.,
- przep³ywy wielofazowe,
- symulacja zjawisk w przep³ywach
supersonicznych i hipersonicznych,
promieniowania i wymiany ciep³a,
- symulacje przemian fazowych oraz reakcji
chemicznych,
- obliczenia osi¹gów i analiza statecznoœci.

Pole prêdkoœci dla sondy kosmicznej
dla M = 2,0

Analizy numeryczne CAA maj¹ce na celu lepsze
zrozumienie generacji oraz propagacji ha³asu
tonalnego od œmig³a, w konfiguracji ze skrzyd³em
przy u¿yciu Ÿróde³ ha³asu tonalnego, otrzymanych
z rozwi¹zania CFD dla izolowanego œmig³a
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Wspó³praca
krajowa i miêdzynarodowa
Pracownia wspó³pracuje z wieloma
oœrodkami naukowymi oraz przemys³owymi w kraju i na œwiecie:
- EADS-CASA
Aerodynamiczne studium wlotu silnika
samolotu A400M (Aerodynamic Study
of A400M Air-intake),
- Politechnika Warszawska
1. High Efficient 3D CFD Codes
for Industrial Application,
High Reynolds Number Tools and
Techniques For Civil Transport Aircraft
Design,
2. Modelling and Design of Advanced
Wing Tip Devices,
3. New Aircraft Concepts Research,
Obliczeniowa metoda wyznaczania
op³ywu ³opaty wirnika œmig³owca,
- Instytut Maszyn Przep³ywowych, PAN
Opracowanie i wdro¿enie nowej
generacji rozwi¹zañ konstrukcyjnych,
technologicznych i materia³owych dla
wirnika noœnego i elementów p³atowca
œmig³owca PZL W-3A Sokó³,
- PZL Œwidnik S.A.
Opracowanie i wdro¿enie nowej
generacji rozwi¹zañ konstrukcyjnych,
technologicznych i materia³owych do
wirnika noœnego i elementów p³atowca
œmig³owca PZL W-3A Sokó³, 2007-2011.
Kadra naukowo-badawcza bierze
aktywny udzia³ w licznych projektach
miêdzynarodowych:
- CESAR: „Cost effective small aircraft”
(2006-2010), projekt prowadzony przez
VZLU (Republika Czeska), 6. Program
Ramowy UE,
- MOSUPS: „The joined wing scaled
demonstrator” („Dynamicznie Podobny
Model Samolotu w Uk³adzie Po³¹czonych
Skrzyde³”) (2013-2015), Projekt Badawczy
finansowany przez Narodowe Centrum
Badañ i Rozwoju,
- ESTERA: Multi-level Embedded ClosedLoop Control System for Fluidic Active
Flow Control Actuation Applied in HighLift and High-Speed Aircraft Operations
(Clean Sky, grant agreement no. CSJUGAM-SFWA-2008-001, 2011-2013),
- NACRE: New Aircraft Concept Research
(2005-2010), 6. Program Ramowy UE,
projekt prowadzony przez Airbus,
- TFAST: Transition Location Effect on Shock
Wave Boundary Layer Interaction (20122016, 7. Program Ramowy UE),
- STARLET: Basic wind tunnel investigations
to explore the use of Active Flow Control
technology for aerodynamic load control

(Clean Sky project no. 296345,
2012-2014),
- COMROTAG: Development and Testing
of Computational Methods to Simulate
Helicopter Rotors with Active Gurney
Flap (Clean Sky project no. 619627,
2013-2016),
- HELIX: Innovative Aerodynamic High Lift

Concepts, Projekt KE G4RD-CT-200100516, 2002-2004,
- HISAC: Environmentally Friendly High
Speed Aircraft, Projekt KE Nr AIP4-CT2005-516132, 2005-2009,
- AEROFAST: Aerocapture for Future Space
Transportation, Project KE 218797,
2009-2011.

Przyk³ad wyników optymalizacji skrzyd³a uzyskanych w projekcie CESAR

Przyk³ad dzia³ania systemu redukcji obci¹¿eñ skrzyd³a badanego
w projekcie STARLET

Porównanie wyników symulacji op³ywu ³opaty helikoptera wyposa¿onego
w aktywn¹ klapê Giurneya, uzyskanych w projekcie COMROTAG,
z wynikami badañ w tunelu aerodynamicznym
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