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STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono rozwi¹zania konstrukcyjne nowych typów p³atów aerodynamicznych wykonanych wed³ug
koncepcji polskiego aerodynamika i pilota Witolda Kasprzyka (miêdzynarodowa nazwa tych profili to Kasper
Wings). Dalsza czêæ pracy zawiera wyniki badañ charakterystyk aerodynamicznych profili W. Kasprzyka, to znaczy zale¿noci si³ oporu, si³ nonych oraz momentów obrotowych od k¹ta natarcia strugi powietrza na badany p³at
oraz prêdkoci powietrza wzglêdem p³ata. Wyniki badañ stanowi³y podstawê do okrelenia wspó³czynników oporu,
wspó³czynników si³y nonej, wspó³czynników momentu obrotowego oraz doskona³oci aerodynamicznej. Badania
przeprowadzono na p³atach modelowych umieszczonych w przestrzeni pomiarowej tunelu aerodynamicznego o zamkniêtym obiegu powietrza i zamkniêtej przestrzeni pomiarowej. Badane p³aty przymocowane by³y do tensometrycznej trójsk³adnikowej wagi aerodynamicznej. Wyniki badañ przedstawiono w postaci graficznej. Rezultaty badañ mog¹ znaleæ zastosowanie przede wszystkim przy projektowaniu elektrowni wiatrowych, zw³aszcza tych, które
maj¹ pionowe osie obrotu oraz przy projektowaniu ³opatek maszyn przep³ywowych.
S³owa kluczowe: charakterystyki aerodynamiczne, profil Kasprzyka
THE RESULTS OF INVESTIGATIONS ON AERODYNAMIC PROFILES OF KASPER WINGS
The constructional solutions of new types of aerodynamic flat surfaces were introduced in publication. It was accomplished according to conception of Polish aerodynamic and aviator Witold Kasprzyk (international name of
this plane is the Kasper Wings). Next units of publication contains the results of investigations on aerodynamic
profiles of W. Kasprzyk wings then it labels as well as the moments circulating, bearing strengths, dependences of
strengths resistance and angle the attack of stream of air on studied flat surface from the speed of air the regard.
The scores of audits made up to qualification the basis of coefficients of resistance, the coefficients of bearing
strength, coefficients of circulating moment as well as lift/drag ratio aerodynamic. It audits were conducted was
on model placed in measuring space of aerodynamic tunnel with closed circulation of air pieces and closed measuring space. The studied flat surfaces be fastened to the deformeter, three components aerodynamic pair of
scales. The scores of audits were introduced in graphic figure. The results of audits can find first of all use near
projecting wind power turbine, especially these which have the perpendicular axises of turn as well as near projecting the blades of fluid flow machine engines.
Keywords: aerodynamic profile characteristics Kasper Wings

1. WPROWADZENIE
Obecnie udzia³ odnawialnych róde³ energii (OE) w strukturze produkcji energii elektrycznej systematycznie ronie.
Sporód wszystkich O¯E najwiêksze mo¿liwoci ma energetyka wiatrowa, która mo¿e rozwijaæ siê na l¹dzie, wodzie
oraz w powietrzu. Wykorzystanie energii przemieszczaj¹cych siê mas powietrza jest obecnie zjawiskiem globalnym,
a jednoczenie jest to najszybciej rozwijaj¹ca siê technologia i ga³¹ energetyki, je¿eli wzi¹æ pod uwagê roczny przyrost produkcji energii.
Elementem elektrowni wiatrowej przetwarzaj¹cym energiê wiatru na energiê mechaniczn¹ jest ko³o wirnikowe,
które w zale¿noci od typu wirnika mo¿e mieæ jedn¹ ³opatê
b¹d wiêcej. K¹t nastawienia ³opat wzglêdem kierunku nap³ywaj¹cego wiatru ka¿dego z tych wirników mo¿na regulowaæ lub ³opaty mo¿na zamocowaæ na sta³e bez mo¿liwoci regulacji. Ko³a wirnikowe o sta³ym k¹cie nastawienia
³opat pod wzglêdem konstrukcyjnym s¹ znacznie prostsze
i tañsze, lecz wymagaj¹ stosowania profili o nag³ym spadku
wspó³czynnika si³y nonej po przekroczeniu krytycznego
k¹ta natarcia.
*
**

Do najwa¿niejszych elementów elektrowni wiatrowej
nale¿¹ ³opaty wirnika. Najprostsze z nich to elementy drewniane, inne wykonane s¹ z blachy metalowej p³askiej
z usztywnieniami lub z blachy metalowej wygiêtej po ³uku.
Profile lotnicze mog¹ byæ metalowe b¹d z materia³ów
kompozytowych czy w³ókien szklanych wzmocnionych ¿ywic¹ syntetyczn¹.
Przyk³adowe materia³y to:
 PPG (polipropylen wzmocniony w³óknem szklanym),
 PAG (poliamid wzmocniony w³óknem szklanym),
 PAG.AS (poliamid wzmocniony w³óknem szklanym 
antyelektrostatyczny).
Badaj¹c profile lotnicze, mo¿na koncentrowaæ siê na cechach materia³owych, energetycznych, aerodynamicznych
czy szeregu innych równie wa¿nych. Celem pomiarów
mo¿e byæ okrelenie wp³ywu liczby ³opat, kszta³tu ³opat,
k¹ta natarcia ³opaty, chropowatoci powierzchni ³opat itp.
na sprawnoæ konwersji energii wiatru na energiê mechaniczn¹ na wale wirnika czy na energiê elektryczn¹ powstaj¹c¹ w generatorze.
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2. CEL BADAÑ
Celem przeprowadzonych badañ by³o wyznaczenie parametrów aerodynamicznych wybranych modeli profilów ³opatek
oraz porównanie wybranych wyników badañ i analiz aerodynamicznych dla modeli profilów mog¹cych znaleæ zastosowanie w energetyce wiatrowej. Pomiary przeprowadzono
na stanowisku badawczym umo¿liwiaj¹cym badania modelowe elementów ³opatek wirnika elektrowni wiatrowych
pracuj¹cych w warunkach zbli¿onych do rzeczywistych.

na których naklejone s¹ tensometry. G³owica na rysunku 6
mocowana jest do górnej czêci elementu sprê¿ystego. Wa³
z uchwytem sto¿kowym (szybko mocuj¹cym) osadzony jest
w dwóch ³o¿yskach kulkowych. Ruch obrotowy wa³u, a zatem i modelu, uzyskujemy od przek³adni limakowej zamocowanej w g³owicy. O limaka wyprowadzona jest na zewn¹trz obudowy, do której zamocowano ko³o wprawiane
w ruch rêcznie. W górnej czêci g³owicy jest podzia³ka k¹towa na wale g³ównym oraz soczewka umo¿liwiaj¹ca nastawienie ¿¹danego k¹ta natarcia.

3. STANOWISKA BADAWCZE

W czêci mechanicznej wyró¿niæ mo¿na:
 element sprê¿ysty stalowy,
 g³owicê do mocowania i obrotu modelu,
 podstawê z os³on¹ i zabezpieczeniem elementu sprê¿ystego.
Element sprê¿ysty stalowy jest tak ukszta³towany, aby
odkszta³cenia pochodz¹ce od trzech sk³adowych obci¹¿eñ
by³y wyró¿nione na oddzielnych elementach sprê¿ystych,
Tabela 1
Dane techniczne tunelu aerodynamicznego z zamkniêtym
obiegiem powietrza

Wymiary przestrzeni
pomiarowej (PP)

540 × 375÷1200

Zakres prêdkoci redniej
strumienia

W = 0÷100 m/s

Przewê¿enie (Fwlot. PP/Fwyl. PP)

7,7

Wentylator osiowy

£ 690 mm

Uk³ad regulacji prêdkoci
obrotowej wentylatorów

indywidualny, falownik

Liczba tunelu

J = 4,2

Maksymalny przekrój modelu

F = 100 cm2
dla przys³on. 5%

Rys. 1. Tunel aerodynamiczny z zamkniêtym
obiegiem powietrza
25

prêdkoæ przep³ywu strugi powietrza, m/s

Podstawowym stanowiskiem badawczym s³u¿¹cym do badañ eksperymentalnych w mechanice p³ynów jest tunel aerodynamiczny. Wa¿nym przyrz¹dem pomiarowym w badaniach tunelowych jest waga aerodynamiczna umo¿liwiaj¹ca pomiar si³ i momentów dzia³aj¹cych na badany model.
Dane techniczne stanowiska badawczego przedstawiono
w tabeli 1. Zdjêcie i schemat tunelu aerodynamicznego
przedstawiono na rysunkach 1 oraz 3, a charakterystykê tunelu, czyli prêdkoæ przep³ywu ustabilizowanej strugi powietrza w funkcji prêdkoci obrotowej wentylatora napêdzaj¹cego przedstawiono na rysunku 2.
Pomiary wykonano za pomoc¹ wagi tensometrycznej
trójsk³adnikowej. Dane techniczne wagi aerodynamicznej
przedstawiono w tabeli 2. Wagê przedstawiono na rysunkach 48.
Wagê tê mo¿na podzieliæ na czêæ:
 mechaniczn¹,
 elektroniczn¹.
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Rys. 2. Charakterystyka tunelu aerodynamicznego
z zamkniêtym obiegiem powietrza
Tabela 2
Dane techniczne wagi tensometrycznej

Waga
tensometryczna 3- sk³adnikowa
aerodynamiczna
Zakresy pomiaru si³ i momentu:
+0÷200 N odczyt jest w dwóch
Si³a oporu
podzakresach:
op³ywu Px
1) – 0÷19,99 N, z rozdzielczoci¹ 0,01 N
2) 0÷199,9 N, z rozdzielczoci¹ 0,10 N
± 0÷200 N odczyt jest w dwóch
podzakresach:
Si³a nona Pz
1) – 0÷19,99 N, z rozdzielczoci¹ 0,01 N,
2) 0÷199,9 N, z rozdzielczoci¹ 0,10 N
Moment My
± 0÷2 N⋅m, z rozdzielczoci¹ 0,001 N⋅m
Zakres zmiany
± 360º
k¹ta nastawienia α
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Rys. 3. Schemat tunelu aerodynamicznego z zamkniêtym obiegiem powietrza

Rys. 4. Waga aerodynamiczna tensometryczna 3- sk³adnikowa

Rys. 6. G³owica do mocowania i obrotu modelu

Rys. 5. Waga aerodynamiczna tensometryczna

Rys. 7. Profil umieszczony w przep³ywaj¹cej strudze powietrza
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Rys. 8. Schemat blokowy wagi aerodynamicznej

Rys. 10. Rzut boczny drugiego badanego profilu Kasprzyka

Czêæ elektroniczna sk³ada siê z dwóch zasadniczych
podzespo³ów:
1) przetwornika si³ i momentu (tensometryczny) na wielkoæ elektryczn¹ (napiêcie),
2) wzmacniacza parametryczny i przetwornika A/C z czterema polami odczytowymi.
Przetwornik si³ i momentu wykonany jest z metalu w postaci walca, w którym wykonano odpowiednie wydr¹¿enia w celu wyselekcjonowania odpowiednio du¿ych odkszta³ceñ
mierzonych za pomoc¹ naklejonych tensometrów foliowych.
Schemat blokowy czêci elektronicznej tensometrycznej
wagi aerodynamicznej przedstawiono na rysunku 8.
Elementy wagi to:
1  przetwornik si³ i momentu,
2 i 3  kana³y wzmacniaczy parametrycznych,
3  przetwornik A/C (3 kana³y),
4  pola odczytowe.

Rys. 11. Profil Kasprzyka

Wzmacniacze parametryczne wykonano w oparciu
o wzmacniacze daj¹ce mo¿liwoæ wzmocnienia sygna³u
0÷10 000 razy.
4. BADANE PROFILE AERODYNAMICZNE
Podstawowym modelem badawczym w serii badañ eksperymentalnych weryfikuj¹cych profile lotnicze Kasprzyka
by³y dwa modele przedstawione na rysunkach 9 oraz 10.
Prace modelowe Kasprzyka i prace teoretyczne innych badaczy potwierdzi³y mo¿liwoæ uzyskania profili wirowych
o wspó³czynniku si³y nonej dziesiêciokrotnie wiêkszym
od profili dotychczas opracowanych. Pozwala to na ponadtrzykrotne obni¿enie prêdkoci startu i l¹dowania samolotów, a nawet umo¿liwia ich l¹dowanie pionowe. Istotne jest
to, ¿e mo¿na je zastosowaæ w elektrowniach wiatrowych.
Profile po zamontowaniu przedstawiaj¹ rysunki 1116.

Rys. 9. Rzut boczny pierwszego badanego profilu Kasprzyka

Rys. 12. Profil Kasprzyka

Rys. 13. Profil Kasprzyka
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Rys. 14. Profil Kasprzyka

Rys. 15. Profil Kasprzyka

5. METODYKA POMIARÓW
Pomiary wykonane zosta³y w zamkniêtym tunelu aerodynamicznym za pomoc¹ wagi tensometrycznej. Badania przeprowadzono dla czterech prêdkoci przep³ywaj¹cej strugi
powietrza: 5, 10, 15 i 20 m/s. W przestrzeni pomiarowej
umieszczono model profilu ³opatki mo¿liwej do wykorzystania w wirniku elektrowni wiatrowej. Jest on po³¹czony

Rys. 16. Profil Kasprzyka

z zespo³em steruj¹co-rejestruj¹cym, który dokonuje pomiaru momentu obrotowego i si³ dzia³aj¹cych na profil ³opatkowy.
Pomiar momentu dokonywany jest za pomoc¹ tensometrów
naklejonych na belce poddanej wyginaniu. Sygna³ w postaci
napiêciowej z tensometrów, po odpowiednim wzmocnieniu
przez wzmacniacze operacyjne jest przetworzony w przetworniku A/C. Sygna³ odwzorowuj¹cy wielkoæ momentu
wyprowadzony jest na zewn¹trz w postaci napiêciowej.
Wielkoci, które by³y wyznaczane:
 si³a nona Py,
 si³a oporu Px,
 moment obrotowy Mo.
Znaj¹c wartoci si³ dzia³aj¹cych na profil, mo¿emy wyznaczyæ zale¿noæ pomiêdzy si³ami Py i Px a k¹tem natarcia,
prêdkoci¹ strugi powietrza i kszta³tem ³opatek
Pomiar przeprowadzono dla wartoci k¹ta natarcia z zakresu od 50o do +50o (rys. 17).
Maksymalny b³¹d pomiaru okrelony przez producenta
wagi tensometrycznej wynosi ± 0,07 %.

K¹t natarcia {- 50°, 50 °}

Kierunek wiatru

Rys. 17. Zakres pomiarowy badanego profilu Kasprzyka
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6. WYNIKI BADAÑ
Wyniki badañ si³y nonej, si³y oporu oraz wartoci momentu obrotowego zaprezentowano w funkcji zmiany k¹ta na-

tarcia. Na podstawie pomiarów si³y nonej i oporu wyznaczono stosunek Py /Px. Wyniki pomiarów przedstawiono na
rysunkach 1825.

Profil Kasprzyka oznaczony symbolem I
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Rys. 18. Wartoci si³y oporu w funkcji k¹ta nachylenia ³opatek wzglêdem kierunku przep³ywu strugi powietrza,
mierzone przy prêdkoci wiatru 5, 10, 15, 20 m/s
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Rys. 19. Wartoci si³y nonej w funkcji k¹ta nachylenia ³opatek wzglêdem kierunku przep³ywu strugi powietrza,
mierzone przy prêdkoci wiatru 5, 10, 15, 20 m/s
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Rys. 20. Wartoci Py /Px w funkcji k¹ta nachylenia ³opatek wzglêdem kierunku przep³ywu strugi powietrza,
mierzone przy prêdkoci wiatru 5, 10, 15, 20 m/s
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Rys. 21. Wartoci momentu si³y w funkcji k¹ta nachylenia ³opatek wzglêdem kierunku przep³ywu strugi powietrza,
mierzone przy prêdkoci wiatru 5, 10, 15, 20 m/s

Profil Kasprzyka oznaczony symbolem II
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Rys. 22. Wartoci si³y oporu w funkcji k¹ta nachylenia ³opatek wzglêdem kierunku przep³ywu strugi powietrza,
mierzone przy prêdkoci wiatru 5, 10, 15, 20 m/s
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Rys. 23. Wartoci si³y nonej w funkcji k¹ta nachylenia ³opatek wzglêdem kierunku przep³ywu strugi powietrza,
mierzone przy prêdkoci wiatru 5, 10, 15, 20 m/s
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Rys. 24. Wartoci Py /Px w funkcji k¹ta nachylenia ³opatek wzglêdem kierunku przep³ywu strugi powietrza,
mierzone przy prêdkoci wiatru 5, 10, 15, 20 m/s
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Rys. 25. Wartoci momentu si³y w funkcji k¹ta nachylenia ³opatek wzglêdem kierunku przep³ywu strugi powietrza,
mierzone przy prêdkoci wiatru 5, 10, 15, 20 m/s

7. WNIOSKI Z POMIARÓW
 Dla profili Kasprzyka si³a nona ronie ³agodnie w mierzonym przedziale k¹ta nachylenia profilu wzglêdem
kierunku przep³ywu strumienia powietrza od 5o dla
profilu Kasprzyka I oraz 15o dla profilu Kasprzyka II.
Dla k¹tów nachylenia z przedzia³u 30o÷ 40o si³a ta ma
wartoci maksymalne. Dalszy wzrost k¹ta natarcia powoduje zmniejszenie wartoci si³y nonej.
 Dla wartoci maksymalnych si³y nonej profil Kasprzyka I uzyskuje wartoci o ok. 60% wiêksze ni¿ profil
Kasprzyka II.
 Wartoci si³y oporu mierzonej dla profili s¹ porównywalne. Profil Kasprzyka I osi¹ga mniejsze wartoci si³y
oporu ni¿ profil Kasprzyka II. Ró¿nica jest niewielka,
przy wartociach maksymalnych jest równa 0,4 N.
 Profil Kasprzyka I uzyskuje dla wartoci maksymalnych si³y oporu wartoæ o oko³o 10 % wiêksze ni¿ profil Kasprzyka II.

 Dla profilu Kasprzyka I stosunek Py /Px osi¹ga wartoci
o 100 % wiêksze ni¿ dla profilu Kasprzyka II dla odpowiadaj¹cych sobie prêdkoci przep³ywu strugi powietrza.
 Dla mniejszych prêdkoci stosunek Py /Px osi¹gaj¹ wartoci wiêksze, czyli wraz ze wzrostem prêdkoci strugi
powietrza maleje wartoæ Py /Px.
 Wartoæ momentu si³y dla obydwu badanych profili s¹
zbli¿one
8. PODSUMOWANIE
Dostosowuj¹c wybór elektrowni wiatrowej do naszych
potrzeb, mo¿emy kierowaæ siê m.in. nastêpuj¹cymi parametrami:
 rednic¹ wirnika, m;
 powierzchni¹ zataczan¹ przez ³opaty wirnika, m2;
 prêdkoci¹ obrotow¹ ³opaty wirnika, obr./min;
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sposób regulacji ³opat wirnika;
wysokoci¹ wie¿y, m;
prêdkoci¹ rozruchu, m/s;
prêdkoci¹ nominalna, m/s;
prêdkoci¹ wy³¹czenia, m/s;
krzyw¹ mocy;
typem generatora;
obecnoci¹ mechanizmu skrêcaj¹cego;
obecnoci¹ przek³adni.

Kieruj¹c siê sposobem regulacji ³opat wirnika, mamy
mo¿liwoæ wyboru nastawienia ³opat wirnika wzglêdem
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kierunku wiatru metod¹ Pitch Control, Stall Control, b¹d
³opaty mo¿emy zamocowaæ na sta³e bez mo¿liwoci regulacji. Ka¿de z tych rozwi¹zañ jest mo¿liwe, natomiast wybór konkretnego rozwi¹zania powinien byæ poprzedzony wszechstronn¹ analiz¹ aerodynamiczn¹, energetyczn¹
i ekonomiczn¹.
Na zakoñczenie warto zwróciæ uwagê, i¿ w okresie ci¹gle wzrastaj¹cych cen energii elektrycznej oraz zmniejszaj¹cych siê w katastrofalnym tempie zasobów naturalnych
konwencjonalnych surowców energetycznych na zainteresowanie powinny zas³ugiwaæ wszelkie dzia³ania zmierzaj¹ce do polepszenia sprawnoci urz¹dzeñ energetycznych.

