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1. Imię i nazwisko 

Andrzej Krzysiak 

 

2. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe 
 

Uzyskany tytuł: Magister inżynier. 

Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa. 

Specjalność: samoloty i śmigłowce. 

Temat pracy dyplomowej magisterskiej: Projekt skrzydła małego samolotu turystycznego ze 

śmigłem pchającym. 

Promotor: Prof. dr inż. Franciszek Misztal, Politechnik Warszawska. 

Data obrony: 21.11.1977 r. 

 

Uzyskany stopień: Doktor nauk technicznych. 

Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Uzbrojenia i Lotnictwa. 

Dziedzina: nauki techniczne. 

Dyscyplina naukowa: mechanika. 

Specjalność: aerodynamika stosowana. 

Temat pracy doktorskiej: Analiza kryteriów bezkolizyjnego zrzutu swobodnego podwieszeń z 

samolotu bojowego. 

Promotor: Prof. dr hab. inż. Zbigniew Dżygadło, Wojskowa Akademia Techniczna 

Recenzent zewnętrzny: płk dr hab. inż. Jerzy Manerowski, Instytut Techniki Wojsk 

Lotniczych. 

Recenzent wewnętrzny: płk dr hab. inż. Idzi Nowotarski, Wojskowa Akademia Techniczna. 

Data uzyskania stopnia naukowego: 11.12.1996 r. 
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3. Przebieg pracy zawodowej 
 

Po ukończeniu studiów odbyłem roczną służbę wojskową. Najpierw była to półroczną 

nauka w Szkole Oficerów Rezerwy w Oleśnicy, a następnie praktyka na stanowisku technika 

MiG-a 21 w 32 Pułku Lotniczym Rozpoznania Taktycznego w Sochaczewie. 

W grudniu roku 1978 zatrudniony zostałem w Zakładzie Aerodynamiki Instytutu 

Lotnictwa, gdzie nie przerwanie pracuje do dnia dzisiejszego. 

W pracy zawodowej w Instytucie Lotnictwa zajmowałem kolejno następujące stanowiska: 

 

 mechanika (1978-1979) 

 asystenta (1979-1980) 

 starszego asystenta (1980-1983) 

 adiunkta (1983-1992) 

 kierownika Pracowni Dużych Prędkości (1992-1996) 

 adiunkta (1996-2007) 

 kierownika Pracowni Aerodynamiki Stosowanej (2007-2012) 

 adiunkta (od 2013) 

 

W roku 1991 ukończyłem kurs prowadzony przez Międzynarodową Fundację Rozwoju 

Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w Rzeczpospolitej Polskiej na członków 

Rad Nadzorczych, zakończony egzaminem państwowym. Następnie przez prawie 10 lat 

pełniłem funkcje członka w radach nadzorczych spółek (CEMAT 70 S.A. oraz Zakład 

Produkcji Doświadczalnej). 

W 1995 roku ukończyłem kurs z zakresu dokumentowania systemów jakości pt” Quality 

Systems Documentation Course” organizowany przez BSI International Training. 

W 2011 roku na Wydziale Mechatroniki Wojskowej Akademii Technicznej wszczęte 

zostało postępowanie habilitacyjne w mojej sprawie. Postępowanie to zakończyło się 

niepowodzeniem (2 recenzje pozytywne i 2 negatywne, wynik głosowania Rady Wydziału: 8 

głosów za, 9 przeciw, 2 wstrzymujące się:), jednakowoż wszyscy czterej recenzenci w swoich 

recenzjach stwierdzili, że posiadam dorobek naukowy wystarczający do uzyskania 

stopnia naukowego doktora habilitowanego. 

Od 2011 roku jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Aeronautyki i Astronautyki. 
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4. Wskazane osiągnięcia naukowe 

wynikające z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. 

 
Moim osiągnięciami naukowymi, uzyskanymi po otrzymaniu stopnia doktora, 

stanowiącymi znaczny wkład w rozwój dyscypliny naukowej „Budowa i Eksploatacja 

Maszyn” określonym w art. 16. ust. 2 Ustawy, są: 

 

 cykl publikacji powiązanych tematycznie nt. : 
 

”Zastosowanie innowacyjnych urządzeń wydmuchowych do 

sterowania przepływem na powierzchniach nośnych statków 

powietrznych” 

 
oraz 

 

 zrealizowane oryginalne osiągnięcie konstrukcyjne nt. : 
 

”Samozasilające się strumieniowe generatory wirów 
 

Cykl samodzielnych publikacji powiązanych tematycznie tworzących wskazywane 

osiągnięcie naukowe obejmuje: 

 

1. A. Krzysiak „Control of Flow Using Self-Supplying Air Jet Vortex Generators” AIAA 

Journal Vol. 46, No. 9, September 2008, .ss. 2229-2234, ISSN 0001-1452 
 

2. A. Krzysiak: Zastosowanie nowego rodzaju strumieniowych generatorów wirów do 

sterowania przepływem „Prace Instytutu Lotnictwa, monografia, zeszyt 212, 

Warszawa 2011, ISSN 0509-6669. 

 

3. A. Krzysiak „Wind tunnel investigation of the wing load control using self-supplying 

fluidic devices” Journal of KONES 2014, Vol. 21, No.2,  pp. 153-159, ISSN 1231-

4005.  

 

4. A. Krzysiak ”Improvement of Helicopter Performance Using Self-Supplying Air Jet 

Vortex Generators” Journal of Kones 2013, Vol. 20, No.2 pp. 229-236, ISSN 1231-

4005. 

 

5. A Krzysiak ”Sterowanie opływem klapki profilu poprzez nadmuch funkcjonujący w 

pętli sprzężenia zwrotnego" Modelowanie Inżynierskie 2013, nr 48, tom 17, ss. 70-77, 

ISSN 1896-771X. 
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6. A. Krzysiak  “Helicopter retreating blade stall control using self-supplying air jet 

vortex generators” Proceedings of  28th Congress of the International Council of the 

Aeronautical Sciences (ICAS), Brisbane 2012, Vol. 2, pp. 1158-1167, ISBN 978-0-

9565333-1-9. 

 

7. A. Krzysiak “Projekt sterowania opływem klapki profilu funkcjonujący w pętli 

sprzężenia zwrotnego” PTMTS, Mechanika w Lotnictwie, Warszawa 2012, ss. 149-

158, ISBN 978-83-932107-2-5. 

 

8. A. Krzysiak "An Experimental Study of a Separation Control on the Wing Flap 

Controlled by Close Loop System" Proceedings of the 4th CEAS European Air & Space 

Conference, Linkoping, 2013, pp. 32-40, ISBN: 978-91-7519-519-3.  

 

9. A. Krzysiak “Sterowanie przeciągnięciem dynamicznym na łopacie powracającej przy 

użyciu samozasilających strumieniowych generatorów wirów” Prace Instytutu 

Lotnictwa, Nr 215, Warszawa 2011, ss. 76-87, ISSN 0509-6669. 

 

10. A. Krzysiak “Badania wizualizacyjne strumieniowych generatorów wirów” PTMTS, 

Mechanika w Lotnictwie, Warszawa 2010, ss. 421-450, ISBN 83-902194-5-X. 
 

11. A. Krzysiak "Eksperymentalne badania sterowania przepływem przy użyciu 

samozasilajacych się strumieniowych generatorów wirów"  PTMTS, Mechanika w 

Lotnictwie, Warszawa 2008, ss. 161-182, ISBN 978-83-902194-8-4. 

 

12. A. Krzysiak "Sterowanie oderwaniem przepływu na profilu NACA0012 przy 

wykorzystaniu strumieniowych generatorów wirów"  PTMTS, Mechanika w 

Lotnictwie, Warszawa 2006, ss. 385-402, ISBN 83-902194-6-8. 
 

Przedstawiony powyżej powiązany tematycznie cykl publikacji można jeszcze 

rozszerzyć o publikację dotyczącą innej (niż poprzez wydmuch powietrza) metody 

sterowania przepływem, a mianowicie poprzez wykorzystanie do tego celu oscylującej 

klapki spływowej. Ten sposób sterowania przepływem może mieć w szczególności 

zastosowanie na łopatach wirników nośnych śmigłowców. 

 

1. A. Krzysiak, J.Narkiewicz „Aerodynamic Loads on Airfoil with Trailing-Edge Flap 

Pitching with Different Frequencies” Journal of Aircraft  Vol. 43, No. 2, March-April 

2006, ss. 407-418, ISSN 0021-8669 (A. Krzysiak – 50%).  

 

2. J. Narkiewicz, A. Krzysiak „Experimental and Numerical Investigation of Unsteady 

Aerodynamic Loads on the Pitching Airfoil NACA 0012 with Oscillating Flap”- Paper 

No 41, Proceedings of 28th European Rotorcraft Forum, Bristol, England, September 

2002 (A. Krzysiak – 50%).  

Mój wkład w powyższe współautorskie prace opisany został w załączniku nr 4 pt. 

„Wykaz opublikowanych prac naukowych i osiągnięć projektowo-konstrukcyjnych”. 
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Wskazane osiągnięcie konstrukcyjne zrealizowane zostało w Instytucie Lotnictwa 

(model segmentu profilu NACA 0012 z samozasilającymi się strumieniowymi 

generatorami wirów) a jego oryginalność potwierdzona została dwoma moimi 

samodzielnymi patentami: 

 
A. Krzysiak patent nr 206221 “Segment profilu aerodynamicznego ze strumieniowymi 

generatorami wirów - generatory wytwarzające wiry samodzielne”  Urząd Patentowy 

RP, Warszawa 15.10.2010. 

 

A. Krzysiak patent nr 218639 “Segment profilu aerodynamicznego ze strumieniowymi 

generatorami wirów - generatory wytwarzające wiry sprzężone”  Urząd Patentowy RP, 

Warszawa 25.06.2014. 

 

Charakterystyka wskazanego osiągnięcia konstrukcyjnego 

 
Istotnym autorskim wkładem do nauki w obszarze dyscypliny naukowej „Budowa i 

Eksploatacja Maszyn” jest stworzenie oryginalnej metody sterowania przepływem na 

powierzchniach nośnych statków powietrznych przy wykorzystaniu zaproponowanych 

samozasilających się strumieniowych generatorów wirów. W metodzie tej do wytworzenia 

wirów powietrznych wykorzystuje się strumienie powietrza wypływające z dysz 

generatorów, powstające w skutek różnicy ciśnienia pomiędzy dolną a górną powierzchnią 

nośną. Zasadę działania samozasilających się strumieniowych generatorów wirów 

wytwarzających wiry samodzielne przedstawiono na rys.1. Efektem działania 

proponowanego urządzenia jest zmiana opływu górnej powierzchni nośnej statku 

powietrznego, a tym samym zmiana jego charakterystyk aerodynamicznych. Efekt ten może 

być wykorzystany, zarówno do podwyższenia jego własności aerodynamicznych, jak 

również do sterowania statkami powietrznymi.  
 

 

Rys.1 Zasada działania samozasilających się strumieniowych generatorów wirów 

wytwarzających wiry samodzielne (patent nr 206221). 
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Rozwinięciem przedstawionej powyżej metody sterowania przepływem na 

powierzchniach nośnych statków powietrznych, przy wykorzystaniu zaproponowanych 

samozasilających się strumieniowych generatorów wytwarzających wiry samodzielne, jest 

koncepcja dwóch sprzężonych ze sobą generatorów wirów. W rozwiązaniu tym dwa 

sąsiadujące ze sobą i odpowiednio usytuowane względem siebie strumieniowe generatory 

wirów, wytwarzają dwa strumienie powietrza, które przy współudziale przepływu 

niezakłóconego generują jeden wspólny wir sprzężony. Wir ten charakteryzuje się znacznie 

większą energią, niż wir samodzielny i w związku z tym, jest w stanie w znacznie większym 

stopniu oddziaływać na warstwę przyścienną powierzchni nośnej statku powietrznego. 

Zasadę działania samozasilających się strumieniowych generatorów wirów wytwarzających 

wiry sprzężone przedstawiono na rys.2. 

 

 

Rys.2 Zasada działania samozasilających się strumieniowych generatorów wirów 

wytwarzających wiry sprzężone (patent nr 218639). 

 

Obecnie powszechnie stosowane w lotnictwie, a także w innych dziedzinach techniki, 

skrzydełkowe generatory wirów (tj. układ odpowiednio ustawionych blaszek na 

powierzchniach nośnych statków powietrznych) zaproponowane zostały w już w latach 

40 ych ubiegłego wieku. Jednak podstawową ich wadą był brak możliwości sterownia nimi 
oraz wzrost oporu aerodynamicznego związany z ich obecnością. Zaproponowane z kolei w 

latach 50-tych, konwencjonalne strumieniowe generatory wirów nie znalazły powszechnego 

zastosowania w lotnictwie, ze względu na konieczność zapewnienia dodatkowego źródła 

zasilania (sprężarki), oraz zamontowania odpowiedniej instalacji doprowadzającej 

powietrze do dysz generatorów. W szczególności, bardzo trudnym technicznie 

przedsięwzięciem byłoby zaimplementowanie tego typu urządzeń wydmuchowych na 

łopatach wirników nośnych śmigłowców. 

Podstawową zaletą proponowanych samozasilających się strumieniowych generatorów 

wirów w porównaniu do konwencjonalnych strumieniowych generatorów wirów jest ich 

prostota oraz fakt, że nie muszą one korzystać z żadnego dodatkowego źródła energii, co ma 

ogromne znaczenie w przypadku statków powietrznych. Skuteczność działania samo-

zasilających się strumieniowych generatorów wirów potwierdzona została badaniami 

eksperymentalnymi (prace 1 i 2 powyższego wykazu). 

Rozwiązanie konstrukcyjne zwane samozasilającymi się strumieniowymi generatorami 

wirów zostały zaproponowane przeze mnie w roku 2003 we wniosku do KBN o finasowanie 

badań nad tym rozwiązaniem. Po uzyskaniu finasowania projektu badawczego, wspomniane 
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rozwiązanie konstrukcyjne przebadałem na segmencie profilu NACA 0012 w tunelach 

aerodynamicznych Instytutu Lotnictwa w latach 2004-2006, oraz dodatkowo na przełomie 

lat 2011/2012. Przeprowadzone badania wykazały skuteczność działania tego typu 

generatorów porównywalną ze skutecznością działania konwencjonalnych strumieniowych 

generatorów wirów (bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń zasilających dysze 

czynnikiem roboczym, co ma istotne znaczenie w przypadku statków powietrznych). 

Ponadto stwierdzono, że samozasilające się strumieniowe generatory wirów mają jeszcze 

jedną istotną zaletę, a mianowicie taką, że w zakresie małych kątach natarcia kiedy nie są 

wykorzystywane nie są też aktywne.  Nie są więc źródłem szkodliwego oporu. 

Wnioski z przeprowadzonych w latach 2004-2006 badań zamieściłem w artykule 

opublikowanym w AIAA Journal Vol. 46, No. 9, September 2008 pt. „Control of Flow Using 

Self-Supplying Air Jet Vortex Generators”. Układ samo-zasilających się strumieniowych 

generatorów wirów wytwarzających wiry samodzielne uzyskał ochronę patentową w roku 

2010. Natomiast układ samozasilających się strumieniowych generatorów wirów 

wytwarzających wiry sprzężone uzyskał ochronę patentową w roku 2014. 

Wyniki badań prowadzonych przeze mnie nad skutecznością działania samozasilających 

się strumieniowych generatorów wirów potwierdzone zostały przez zespół angielskich 

naukowców z City University London, którzy przeprowadzili badania samozasilających się 

strumieniowych generatorów wirów na profilu NACA 23012. Wyniki tych badań 

opublikowane zostały w roku 2009 w AIAA  Journal (vol. 47, No. 9) w artykule pt. 

„Aerodynamic Stall Suppression on Airfoil Sections Using Passive Air-Jet Vortex 

Generators” (artykuł ten był przeze mnie współrecenzowany). W zestawie literatury jest 

powołanie na moją wcześniejszą pracę (AIAA Journal, September 2008). W roku 2010 

zespół z City University London, wykorzystując samozasilające się strumieniowe 

generatory wirów, opracował komercyjną technologię nazwaną „TOTEMPOWER” 

umożliwiającą zastosowanie wspomnianych generatorów na łopatkach turbin wiatrowych. 

 

Charakterystyka cyklu samodzielnych publikacji powiązanych tematycznie 

 

Istotny wkład do nauki w obszarze dyscypliny naukowej „Budowa i Eksploatacja 

Maszyn” obejmuje również cykl 12 samodzielnych publikacji powiązanych tematycznie, w 

których przedstawiłem oryginalne zastosowania urządzeń wydmuchowych (w tym samo-

zasilających się) do sterowania przepływem na powierzchniach nośnych statków 

powietrznych, oraz w oparciu o wyniki eksperymentalnych i numerycznych badań 

aerodynamicznych, opisałem mechanizmy wpływające na efektywność ich działania. 

Wspomniany cykl publikacji obejmuje zasadniczo cztery grupy zagadnień naukowych, a 

mianowicie 

 

  sterowanie przepływem przy użyciu konwencjonalnych oraz samozasilających się 

strumieniowych generatorów wirów zamontowanych na segmencie profilu (badania 

realizowane w ramach własnego projektu badawczego finansowanego przez KBN), 

 sterowanie przeciągnięciem dynamicznym na łopacie odchodzącej wirnika 
śmigłowca przy wykorzystaniu samozasilających się strumieniowych generatorów 

wirów (badania realizowane w ramach wspomnianego powyżej własnego projektu 

badawczego finansowanego przez KBN) 

 sterowanie opływem klapki profilu poprzez nadmuch funkcjonujący w pętli 
sprzężenia zwrotnego (badania realizowane w ramach kierowanego przeze mnie 

projektu europejskiego ESTERA), 
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 sterowanie obciążeniem skrzydła poprzez nadmuch (badania realizowane w ramach 

projektu europejskiego STARLET). 

 

Sterowania przepływem przy użyciu konwencjonalnych oraz samozasilających się 

strumieniowych generatorów wirów zamontowanych na segmencie profilu 

 

Badania eksperymentalne nad zagadnieniem sterowania przepływem przy użyciu 

strumieniowych generatorów (zarówno konwencjonalnych jak i proponowanych samo-

zasilających się) prowadziłem w tunelach aerodynamicznych Instytutu Lotnictwa 

począwszy od roku 2004. Strumieniowe generatory wirów, które są alternatywą dla 

tradycyjnych skrzydełkowych generatorów wirów składają się z szeregu małych strumieni 

powietrza wychodzących z opływanej powierzchni i odpowiednio ustawionych względem 

przepływu. Wzajemne oddziaływanie pomiędzy tymi strumieniami powietrza a przepływem 

generuje dobrze zorganizowane struktury wirowe, które są w stanie przeciwstawić się 

niekorzystnemu gradientowi ciśnienia pojawiającemu się na górnej powierzchni profilu przy 

wyższych kątach natarcia. W rezultacie, mamy do czynienia z opóźnieniem oderwania 

przepływu. Ten korzystny efekt może być wykorzystany do poprawy aerodynamiki wielu 

obiektów i urządzeń, takich jak, łopaty śmigłowców, skrzydła samolotów (w tym ich 

urządzenia hipernośne), łopatki silników turbinowych itp. 

Prowadzone przeze mnie w latach 2004-2006 eksperymentalne i numeryczne badania 

konwencjonalnych i zaproponowanych samo-zasilających strumieniowych generatorów 

wirów pozwoliły na analizę wpływu generowanych struktur wirowych na oderwanie 

przepływu na górnej powierzchni profilu NACA 0012. W ramach prowadzonych w tunelach 

aerodynamicznych Instytutu Lotnictwa badań eksperymentalnych dokonano oceny wpływu 

parametrów konstrukcyjnych strumieniowych generatorów wirów, takich jak: 

- prędkość strumienia powietrza wypływającego z dysz strumieniowych generatorów 

wirów, 

- kąt pochylenia tego strumienia powietrza względem opływanej powierzchni, 

- kąt przekoszenia tego strumienia powietrza względem przepływu niezakłóconego, 

- częstotliwość pulsacji strumienia powietrza wypływającego z dysz strumieniowych 

generatorów. 

na skuteczność ich działania. Przeprowadzona analiza uzyskanych wyników badań 

pozwoliła na wyznaczenie optymalnych parametrów konstrukcyjnych badanych 

generatorów wirów. 

Badania eksperymentalne (zarówno ciśnieniowe jak i wizualizacyjne) pokazały, że 

proponowane samozasilające się strumieniowe generatory wirów wytwarzają na tyle silne 

obszary zawirowań, że skuteczność ich działania jest niewiele niższa, niż w przypadku 

optymalnie dobranych konwencjonalnych strumieniowych generatorów wirów (uzyskano 

wzrost wartości maksymalnego współczynnika siły nośnej o Czmax = 0.09, oraz wzrost 

krytycznego kąta natarcia αkr = 1.60 ). Z tego powodu mogą one stać się alternatywą dla 

dotychczas stosowanych generatorów wirów. Istotną korzyścią płynącą z zastosowania 

samo-zasilających się strumieniowych generatorów wirów, zamiast konwencjonalnych, 

byłaby możliwość istotnego uproszczenia ich budowy, gdyż nie musiałyby one korzystać z 

zewnętrznego źródła zasilania powietrzem (tj. ze sprężarki), lecz byłyby zasilane 
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powietrzem z obszarów nadciśnienia występujących na opływanym obiekcie. Wnioski z 

przeprowadzonych badań zamieściłem między innymi w artykule opublikowanym w AIAA 

Journal pt. „Control of Flow Using Self-Supplying Air Jet Vortex Generators”. 

Badania samozasilających się strumieniowych generatorów wirów prowadziłem w 

ramach własnego projektu badawczego pt. „Eksperymentalne i numeryczne badania 

aktywnego sterowania opływem profilu NACA 0012 poprzez zastosowanie strumieniowych 

generatorów wirów”  (projekt badawczy nr 4T12C 008 27). Powyższa praca obejmowała 

również symulację numeryczną generowanych strumieni wirowych. 

 

Sterowanie przeciągnięciem dynamicznym na łopacie odchodzącej wirnika śmigłowca 

przy wykorzystaniu samozasilających się strumieniowych generatorów wirów 

 

W trakcie obrotu wirnika śmigłowca na jego łopatach następuje okresowa zmiana kąta 

natarcia, od małych wartości na łopacie nacierającej do dużych wartości na łopacie 

odchodzącej. W rezultacie może to prowadzić do przekroczenia krytycznych kątów natarcia 

i oderwania przepływu na łopacie odchodzącej, a więc spadku siły nośnej oraz silnych drgań. 

Okresowej zmianie kąta natarcia towarzyszą zmiany w opływie podwyższające wartość 

krytycznego kąta natarcia. Zjawisko to nosi nazwę przeciągnięcia dynamicznego. 

Sterowanie przepływem mające na celu opóźnienie występowania tego zjawiska, a w 

konsekwencji podwyższenie możliwości eksploatacyjnych śmigłowca, jest obecnie 

przedmiotem badań w szeregu laboratoriach na świecie. Zastosowaniem do tego celu samo-

zasilających się strumieniowych generatorów wirów byłby pierwszym tego typu 

rozwiązaniem. 

Badania eksperymentalne nad zagadnieniem sterowania przepływem na łopacie 

odchodzącej wirnika śmigłowca przy wykorzystaniu samozasilających się strumieniowych 

generatorów wirów prowadziłem na oscylującym modelu profilu NACA 0012 w tunelu 

trisonicznym Instytutu Lotnictwa. Oscylujący model profilu symulował zmiany opływu 

profili łopat śmigłowca w trakcie ich ruchu obrotowego w locie poziomym śmigłowca.  

Wykonanie pomiarów dynamicznych charakterystyk aerodynamicznych profilu NACA 

0012 wymagało wdrożenia całkowicie nowej techniki badawczej opartej o wykorzystanie 

mojego patentu pt. „Układ wymuszający niezależne oscylacyjne ruchy modelu profilu i jego 

klapki w tunelu aerodynamicznym” , który uzyskał ochronę w roku 2008 (nr 196759). 

Analiza uzyskanych wyników badań pokazała, że zastosowanie samozasilających się 

strumieniowych generatorów wirów na łopatach wirnika śmigłowca może poprawić jego 

charakterystyki aerodynamiczne w warunkach przeciągnięcia dynamicznego. Ten efekt jest 

wynikiem oddziaływania wirów tworzących się za generatorami na opływ górnej 

powierzchni łopaty wirnika. W zakresie liczb Macha 0.2 i 0.3 na oscylującym profilu NACA 

0012 wyposażonym w samozasilające się strumieniowe generatory wirów uzyskano: 

 wzrost wartości współczynnika siły nośnej w zakresie podkrytycznych katów 

natarcia o Cz = 0.3 ÷ 0.5. 

 wzrost wartości krytycznego dla siły nośnej kąta natarcia (tj. odpowiadającemu 

tzw. „lift stall”) o kr ≈ 0.40. 

 wzrost wartości krytycznego dla momentu kąta natarcia (tj. odpowiadającemu 

tzw. „moment stall”) o kr ≈ 10. 

Wnioski z przeprowadzonych badań zamieściłem między innymi w artykule 

opublikowanym w Journal of Kones 2013 pt. „ Improvement of Helicopter Performance 

Using Self-Supplying Air Jet Vortex Generators”. 
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Sterowanie opływem klapki profilu poprzez nadmuch funkcjonujący w pętli sprzężenia 

zwrotnego 

 

Z punktu widzenia efektywności sterowania przepływem poprzez dodatkowy nadmuch, 

istotnym zagadnieniem jest minimalizacja wydatku powietrza niezbędnego do takiego 

procesu sterowania. Używany do nadmuchu opływanej powierzchni wydatek powietrza 

powinien być utrzymywany na takim poziomie, aby niezależnie od aktualnych warunków 

opływu (zmieniających się zarówno wraz ze zmianą konfiguracji obiektu, jak i ze zmianą 

warunków zewnętrznych opływu) uzyskać przyklejony przepływ na tej powierzchni. 

Utrzymanie nieoderwanego przepływu przy zmieniających się warunkach opływu wymaga 

bieżącego śledzenia stanu warstwy przyściennej. Oznacza to konieczność zdefiniowania 

parametru, którego zmiana wartości wskazywałaby na możliwość pojawienia się oderwania 

przepływu. Minimalizacja wydatku powietrza niezbędnego do utrzymania pożądanego stanu 

warstwy przyściennej, w oparciu o analizę jego bieżącego stanu, wymaga realizacji takiego 

procesu sterowania w pętli sprzężenia zwrotnego. 

Eksperymentalne tunelowe badania sterowanie opływem klapki profilu poprzez nadmuch 

funkcjonujący w pętli sprzężenia zwrotnego wykonałem na wychylanej klapie segmentu 

profilu NACA 0012. Nadmuch na tę klapę realizowany był poprzez dysze umieszczone na 

krawędzi spływu części głównej segmentu profilu. Przepływ powietrza przez dysze 

regulowany był przez zespół zaworów elektromagnetycznych, zależnie od stanu warstwy 

przyściennej na górnej powierzchni klapy (przepływ oderwany lub przyklejony). Bieżąca 

analiza stanu warstwy przyściennej przy zmieniających się warunkach przepływu 

prowadzona była przez elektroniczny układ sterowania zaworami. Sygnałem sterującym w 

układzie sprzężenia zwrotnego było ciśnienie statyczne mierzone w pobliżu krawędzi 

spływu klapy. Przedstawiony oryginalny układ sterowania opływem klapki profilu poprzez 

nadmuch funkcjonujący w pętli sprzężenia zwrotnego został zgłoszony do ochrony 

patentowej w roku 2014-ym (nr EP 14460033.5 – 1754 pt. „Autonomous Active Flow 

Control System”). 

W trakcie prowadzonych badań klapa segmentu profilu był wychylana ze stałą prędkością 

kątową, a zebrane wyniki badań eksperymentalnych pozwoliły na analizę dynamicznie 

zmieniającego się pola ciśnień wokół segmentu profilu. Przeprowadzone badania 

udowodniły, że nadmuch powietrza na klapę badanego segmentu profilu może być 

efektywnym narzędziem sterowania przepływem, umożliwiającym opóźnienie oderwania 

przepływu na tym profilu, a tym samym wzrost jego maksymalnej siły nośnej. Przy stałym 

nadmuchu powietrza na klapę, osiągnięto maksymalnie prawie trzydziestoprocentowy 

wzrost współczynnika siły nośnej profilu. Ponadto badania wykazały, że istnieje możliwość 

istotnego (nawet kilkukrotnego) zmniejszenia wydatku powietrza zużywanego do nadmuchu 

klapy, poprzez zastosowanie układu sterowania przepływem funkcjonującym w pętli 

sprzężenia zwrotnego.  

Wyniki tych prac przedstawiłem na konferencji CEAS we wrześniu 2013 roku, oraz 

opublikowałem w artykule pt Sterowanie opływem klapki profilu poprzez nadmuch 

funkcjonujący w pętli sprzężenia zwrotnego" zamieszczonym w czasopiśmie Modelowanie 

Inżynierskie 2013. 

Eksperymentalne i numeryczne badania sterowanie opływem klapki profilu poprzez 

nadmuch funkcjonujący w pętli sprzężenia zwrotnego prowadzone były przeze mnie w 
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latach 2011-2013 w ramach projektu europejskiego „ESTERA - CLEAN SKY” (Multi- level 

Embedded Closed-Loop Control System for Fluidic Active Flow Control Actuation Applied 

in High Lift and High Speed Aircraft Operations), którego byłem koordynatorem. 

 

 

Sterowanie obciążeniem skrzydła poprzez nadmuch 

 

W obecnie użytkowanych samolotach do sterowania obciążeniem skrzydła stosowane są 

spoilery. Urządzenia te wykorzystywane są zwykle w przypadku konieczności zmniejszenia 

obciążenia skrzydła będącego efektem gwałtownego podmuchu powietrza lub też w 
przypadku zmniejszania siły nośnej w trakcie podchodzenia samolotu do lądowania. W 

projekcie zaproponowano inny oryginalny sposób sterowania obciążeniem skrzydła poprzez 

zastosowanie dodatkowego nadmuchu powietrza w jego części lotkowej. 

Badania eksperymentalne kilku zaproponowanych systemów wydmuchowych (takich 

jak: aerodynamiczny spoiler, czy też wykorzystujący efekt Coandy, podwójny system dysz 

spływowych) wykonane zostaną w tunelu aerodynamicznym T-3 (Instytut Lotnictwa) na 

modelu pół-skrzydła samolotu. Wspomniane systemy wydmuchowe pracowały zarówno w 

układzie zasilania powietrzem ze sprężarek, jak i w układzie samo-zasilających się dysz (tj 

były zasilane powietrzem z obszarów nadciśnienia występujących na opływanym skrzydle). 

Analiza uzyskanych wyników badań potwierdziła skuteczność działania proponowanych 

urządzeń wydmuchowych. Maksymalnie uzyskano ponad trzydziestoprocentowe 

zmniejszenie momentu gnącego skrzydła u jego nasady. 

Do tego czasu, wyniki tych prac przedstawiłem na konferencjach Modelowanie w 

Mechanice w lutym 2014, oraz na Kongresie KONES we wrześniu 2014 roku, a także 

opublikowałem część wyników dotyczącą samo-zasilających się urządzeń wydmuchowych 

w artykule pt. Wind tunnel investigation of the wing load control using self-supplying fluidic 

devices” w Journal of KONES 2014. 

Eksperymentalne badania sterowania obciążeniem skrzydła poprzez nadmuch powietrza 

wykonane były przeze mnie w latach 2012-2014 w ramach projektu europejskiego 

„STARLET - CLEAN SKY” (Basic Wind Tunnel Investigation to Explore the Use of Active Flow 

Control Technology for Aerodynamic Load Control). Na odbywającym się w Brukseli w roku 

2015 corocznym spotkaniu, z udziałem wszystkich członków i partnerów platformy 

CLEAN SKY, oraz przedstawiciela Komisji Europejskiej, projekt „STARLET” 

wybrany został najlepszym projektem europejskim realizowanym w ramach tej 

platformy. 

 

Zaproponowane urządzenia wydmuchowe, których budowę, sposób działania oraz 

korzyści płynące z ich zastosowania opisano we wspomnianym cyklu publikacji stanowią 

istotny krok rozwoju metod sterowania przepływem poprzez wykorzystanie wydmuchu 

powietrza. Należy przy tym podkreślić ogromne możliwości aplikacyjne tych urządzeń tym 

bardziej, że skuteczność działania proponowanych urządzeń wydmuchowych potwierdzona 

została badaniami eksperymentalnymi. 
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5. Charakterystyka dotychczasowej działalności naukowo-

badawczej 
 

Całą swoją 36-letnią pracę zawodową w Zakładzie Aerodynamiki Instytutu Lotnictwa 

poświęciłem eksperymentalnym badaniom aerodynamicznym. Prowadzone przeze mnie 

prace badawcze dotyczyły szerokiego zakresu zagadnień i można je usystematyzować wokół 

następujących tematów: 

 badania zagadnień aerodynamicznych związanych z projektem i budową samolotu 
szkolno-bojowego I-22 IRYDA oraz badania aerodynamiczne innych samolotów 

bojowych, 

 badania aerodynamiczne nad zagadnieniem bezpieczeństwem zrzutu podwieszeń z 

belek podskrzydłowych nosiciela, 

 badania aerodynamiczne innych obiektów oraz badania zjawisk aerodynamicznych 
zachodzących w przepływie, 

 badania aerodynamiczne sterowania przepływem na powierzchniach nośnych statków 
powietrznych. 

 

Badania zagadnień aerodynamicznych związanych z projektem i budową samolotu 

szkolno-bojowego I-22 IRYDA oraz badania aerodynamiczne modeli innych 

samolotów bojowych. 

 

Badania eksperymentalne oraz numeryczne związane z projektem i budową kolejnych 

wersji samolotu szkolno-bojowego I-22 IRYDA trwały w Instytucie Lotnictwa kilkanaście 

lat. W tym okresie prowadziłem lub uczestniczyłem w kilkudziesięciu różnych tematach 

badawczych związanych z tym projektem. Wśród najciekawszych tematów można 

wymienić następujące: 
 

 projekt aerodynamiczny skrzydła samolotu I-22 IRYDA. 

Model samolotu I-22 IRYDA badany był w tunelach aerodynamicznych Instytutu 

Lotnictwa w zakresie liczb Macha do M ≈ 0.9. Stąd też istotnym problem był 

odpowiedni dobór profili skrzydła oraz jego skręceń, które zapewniałyby jego dobre 

własności aerodynamiczne i to zarówno w obszarze małych prędkości, jak i w 

obszarze prędkości transonicznych. W tym celu dokonaliśmy modyfikacji wstępnie 

zaproponowanej przez konstruktora wersji skrzydła. Modyfikacja polegała na 

zastosowaniu różnych profili aerodynamicznych w części nasadowej skrzydła oraz 

w części lotkowej, oraz na aerodynamicznym skręceniu skrzydła. Tunelowe badania 

eksperymentalne zmodyfikowanego modelu skrzydła samolotu I-22 IRYDA 

potwierdziły słuszność przyjętych założeń. Przeprowadzone przeze mnie badania 

eksperymentalne obejmowały nie tylko pomiary charakterystyk aerodynamicznych 

skrzydła, lecz również pomiary poziomów buffetingu skrzydła oraz wizualizację 

jego opływu (Schlirenowską, olejową oraz nitkową). Wizualizacja olejowa opływu 

górnej powierzchni skrzydła samolotu I-22 IRYDA wykazała konieczność 
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zastosowania współ-rotacyjnych skrzydełkowych generatorów wirów celem 

opóźnienia oderwania przepływu w części lotkowej tego skrzydła. 

 

 projekt aerodynamiczny usterzenia poziomego samolotu I-22 IRYDA. 

Podobnie jak to miało miejsce w przypadku skrzydła samolotu I-22 IRYDA 

również usterzenie tego samolotu musiało charakteryzować się dobrymi 

własnościami aerodynamicznymi w szerokim zakresie prędkości. W tym celu 

wykonałem badania wizualizacyjne odchylenia strug za skrzydłem w obszarze 

usterzenia poziomego oraz dokonaliśmy wyboru położenia tego usterzenia na 

samolocie. Na modelu usterzenia poziomego wyposażonego w ruchomy ster 

wysokości dokonałem pomiarów momentów zawiasowych tego steru dla szeregu 

różnych położeń jego osi obrotu. Ponadto, na modelu usterzenia poziomego 

wykonałem badania drgań samowzbudnych (typu „buzz”) steru wysokości oraz 

badania wizualizacyjne opływu. 

Jedna z wersji rozwojowych modelu samolotu I-22 IRYDA zakładała 

zastosowanie usterzenia motylkowego na tym samolocie. Przeprowadzone przeze 

mnie badania eksperymentalne nie potwierdziły zalet takiego rozwiązania. 

 

 badania skuteczności działania hamulców aerodynamicznych samolotu I-22 IRYDA. 

Badania eksperymentalne modelu samolotu I-22 IRYDA obejmowały pomiary 

jego charakterystyk aerodynamicznych dla różnych położeń i konfiguracji hamulców 

aerodynamicznych. Badałem wpływ kąta wychylenia tych hamulców, wpływ kąta 

ich wzajemnego rozchylenia oraz wpływ kształtu i perforacji płyt hamulcowych na 

aerodynamikę samolotu. W efekcie tych badań dokonaliśmy wyboru wariantu 

hamulców aerodynamicznych charakteryzujących się dobrą skutecznością działania 

(mierzoną przyrostem współczynnika siły oporu) oraz niedużym wpływem na 

pozostałe charakterystyki aerodynamiczne samolotu. 

 

 modelowanie przepływu przez gondole silnikowe samolotu I-22 IRYDA. 

Model samolotu I-22 IRYDA wykonany w skali 1:25 wyposażony został w 

przepływowe gondole silnikowe. Na podstawie pomiarów wydatku powietrza 

przepływającego przez gondole silnikowe, dobrałem odpowiednie pierścienie w 

dyszach wylotowych tych gondol, dzięki czemu była możliwość poprawnego 

modelowania opływu wlotu tych gondol. 

Oprócz badań własności aerodynamicznych modelu samolotu I-22 IRYDA, w tunelu 

dużych prędkości badałem również charakterystyki aerodynamiczne innych modeli 

samolotów bojowych, takich „Iskra”, „Skorpion” czy też „Kobra 2000”. W przypadku 

samolotu „Skorpion” ciekawym zagadnieniem były badania modelu samolotu w układzie 

„kaczki”, mające na celu wyznaczenie właściwego położenia statecznika poziomego na 

kadłubie oraz pomiary poziomów buffetingu tego usterzenia. W przypadku badań modelu 

samolotu „Kobra 2000” istotną kwestią był odpowiedni dobór pasm na jego skrzydle. Celem 

tych badań było zapewnienie właściwego zasilania powietrzem wlotu do silnika 

(umieszczonego na górze kadłuba) na dużych katach natarcia samolotu. 
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Badania aerodynamiczne nad zagadnieniem bezpieczeństwem zrzutu podwieszeń z 

belek podskrzydłowych nosiciela. 

 

Szeroki zakres badań modeli samolotu I-22 IRYDA w tunelach małych i dużych 

prędkości obejmował również modelowanie zrzutów podwieszeń z belek podskrzydłowych 

tego samolotu. W trakcie tych badań wyznaczałem trajektorię lotu szeregu podwieszeń, 

takich jak bomby, rakiety, zbiorniki paliwa oraz zasobniki. Przeprowadzone badania 

obejmowały również dobór odpowiedniej energii pironaboju znajdującego się w urządzeniu 

odrzucającym zbiornik paliwa od nosiciela. Efektem wieloletnich badań nad zagadnieniem 

modelowania zrzutu podwieszeń w tunelu aerodynamicznym była rozprawa doktorska 

dotycząca kryteriów bezpieczeństwa zrzutu swobodnego podwieszeń z samolotu bojowego. 

Pracę doktorską obroniłem w 1996 roku uzyskując stopień naukowy doktora nauk 

technicznych w dziedzinie mechanika i specjalności aerodynamika stosowana. 

 

Charakterystyka mojej rozprawy doktorskiej 

Jednym z powszechnie stosowanych sposobów zapewnienia bezpieczeństwa przy zrzucie 

podwieszenia jest stosowanie przy odejściu podwieszenia od belki podskrzydłowej 

dodatkowej siły wymuszającej szybsze jego wyjście poza obszar bezpośredniego sąsiedztwa 

z nosicielem. W większości  przypadków ta siła wymuszająca generowana jest w urządzeniu 

zwanym potocznie "piropopychaczem", znajdującym się w belce podskrzydłowej. 

Wprawdzie zastosowanie na samolocie odpowiednio silnego wymuszenia przy zrzucie 

podwieszeń  rozwiązuje problem bezpieczeństwa tych zrzutów, lecz związane jest również 

z wieloma  dodatkowymi negatywnymi konsekwencjami, takimi jak:  

– istotnym wzrostem stopnia złożoności konstrukcji belki  podskrzydłowej i związanego 

z tym wzrostem nie tylko bezpośrednich kosztów wytworzenia lecz również wzrostem 

kosztów przeglądów i konserwacji tych urządzeń (na  samolocie zainstalowanych jest 

na ogół 28 takich belek), 

– wzrostem ciężaru samolotu o ciężar urządzeń wymuszających bezpieczny zrzut, 

–możliwością wprowadzenia przy zrzucie dodatkowych silnych  naprężeń w konstrukcji 

płatowca. 

Podstawowym zadaniem rozprawy doktorskiej było poszukiwanie takiego rozwiązania,  

aby zapewnić bezpieczny zrzut z samolotu lekkich podwieszeń podskrzydłowych, (w  tym 

zwłaszcza pustego zbiornika) bez konieczności stosowania dodatkowego wymuszenia. 

Wieloletnie badania prowadzone  w tunelach  aerodynamicznych  Instytutu Lotnictwa nad 

zagadnieniami zrzutu podwieszeń pozwoliły wysunąć hipotezę, która następnie została 

potwierdzona w badaniach eksperymentalnych i numerycznych, że znalezienie takiego 

rozwiązania jest możliwe, poprzez odpowiednie wykorzystanie aerodynamicznego 

oddziaływania skrzydła na podwieszenie. To aerodynamiczne wymuszenie można nazwać 

wymuszeniem "naturalnym". 
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Badania aerodynamiczne innych obiektów oraz badania zjawisk aerodynamicznych 

zachodzących w przepływie 

 

W tunelu dużych prędkości Instytutu Lotnictwa prowadziłem badania szeregu zagadnień 

związanych z opływem profili aerodynamicznych oraz badania wielu różnych obiektów 

latających poruszających się z poddźwiękowymi i naddźwiękowymi prędkościami. Wśród 

najciekawszych prowadzonych tematów badawczych można wymienić następujące: 

 

 badania wpływu oblodzenia na charakterystyki aerodynamiczne profilu NACA 
0012. 

W eksperymentalnych badaniach podstawowych charakterystyk 

aerodynamicznych profilu NACA 0012 modelowałem wybrane dwa typy oblodzenia 

występujące w okolicach jego krawędzi natarcia. Pomiary prowadziłem zarówno w 

warunkach statycznych jak i dynamicznych (tj. w trakcie oscylacyjnych ruchów tego 

profilu). Jak wykazały badania, oblodzenie krawędzi natarcia w istotny sposób 

wpływa na wartości mierzonych współczynników aerodynamicznych. Podobne 

efekty uzyskałem w badaniach charakterystyk aerodynamicznych modelu skrzydła 

samolotu „ISKRA” z modelowanym oblodzeniem. W tym przypadku stwierdzono 

ponad 40%-owy spadek siły nośnej. 

 

 badania zagadnienia przeciągnięcia dynamicznego występującego na łopacie 
odchodzącej wirnika śmigłowca. 

W trakcie obrotu wirnika śmigłowca na jego łopatach następuje okresowa zmiana 

kąta natarcia, od małych wartości na łopacie nacierającej do dużych wartości na 

łopacie odchodzącej. W rezultacie może to prowadzić do przekroczenia krytycznych 

kątów natarcia i oderwania przepływu na łopacie odchodzącej, a więc spadku siły 

nośnej oraz silnych drgań. Okresowej zmianie kąta natarcia towarzyszą zmiany w 

opływie podwyższające wartość krytycznego kąta natarcia. Zjawisko to nosi nazwę 

przeciągnięcia dynamicznego. Zjawisko to modelowałem w tunelu 

aerodynamicznym na oscylującym segmencie profilu NACA 0012. Na podstawie 

prowadzonych prac eksperymentalnych dokonałem analizy zjawisk zachodzących w 

warunkach przeciągnięcia dynamicznego oraz porównałem charakterystyki 

aerodynamiczne profilu NACA 0012 (współczynnik siły nośnej oraz momentu 

pochylającego) uzyskane w warunkach statycznych i dynamicznych. 

 

 badania wpływu oscylującej klapki spływowej profilu NACA 0012 na transoniczny 
opływ tego profilu. 

Niniejszą pracę wykonałem w ramach realizacji projektu europejskiego UFAST 

(„Unsteady Effects of Shock Induced Separation”). W trakcie prowadzonych prac 

eksperymentalnych badałem wpływ częstotliwości drgań klapki spływowej na 

położenie fali uderzeniowej na górnej powierzchni profilu. Ponadto badałem 

możliwości zmniejszenia poziomu buffetingu profilu poprzez drgania tej klapki. 

Wyniki badań eksperymentalnych porównano z wynikami obliczeń numerycznych 

prowadzonych przez IMFT (Francja-Tuluza). 
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 badania skrzydła samolotu charakteryzującego się niskimi kosztami 

eksploatacyjnymi. 

Praca wykonana została w ramach realizacji projektu europejskiego CESAR (Cost 

Effective Small Aircraft). W ramach tej pracy dokonałem pomiaru podstawowych 

charakterystyk aerodynamicznych zaprojektowanego w Instytucie Lotnictwa 

skrzydła samolotu CESAR, charakteryzującego się wysokimi własnościami 

aerodynamicznymi. Badania obejmowały również pomiary początku występowania 

buffetingu skrzydła tego samolotu. 

 

 badania charakterystyk aerodynamicznych rakiet, pocisków i zasobników. 

W trakcie mojej pracy w Instytucie Lotnictwa prowadziłem lub brałem u dział 

w badaniach charakterystyk aerodynamicznych szeregu rakiet, pocisków i 

zasobników, a także prowadziłem badania wytrzymałości na wiatr lamp 

antykolizyjnych. Badania eksperymentalne obejmowały zarówno pomiary wagowe 

jak i badania ciśnienia dennego, umożliwiające wyznaczenie charakterystyk 

aerodynamicznych tych obiektów w locie aktywnym i pasywnym. 

 

Badania aerodynamiczne sterowania przepływem na powierzchniach nośnych 

statków powietrznych. 

 

Począwszy od roku 2000 obszarem moich zainteresowań stało się sterowanie 

przepływem przy użyciu metod niekonwencjonalnych, zwanych układami inteligentnymi 

(ang. „smart structures”). W trakcie swojej pracy naukowej wykonałem badania 

eksperymentalne przy użyciu czterech takich metod, a mianowicie; 

 sterowania przepływem przy użyciu oscylującej klapki umieszczonej na krawędzi 

spływu profilu NACA 0012 (własny projekt badawczy finansowany przez MNiSW), 

 sterowania przepływem przy użyciu konwencjonalnych oraz samozasilających się 
strumieniowych generatorów wirów zamontowanych na stacjonarnym oraz 

oscylującym profilu (własny projekt badawczy finansowany przez MNiSW), 

 sterowanie opływem klapki profilu poprzez nadmuch funkcjonujący w pętli 
sprzężenia zwrotnego (kierowany przeze mnie projekt europejski ESTERA), 

 sterowanie obciążeniem skrzydła poprzez nadmuch (projekt europejski STARLET). 

 

Cykl samodzielnych publikacji powiązanych tematycznie tworzących wskazywane w 

niniejszym autoreferacie osiągnięcie naukowe obejmuje swoim zakresem trzy ostatnie 

tematy i ich charakterystyka przedstawiona została w rozdziale 4. 
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Badania sterowania przepływem przy użyciu oscylującej klapki umieszczonej na 

krawędzi spływu profilu NACA 0012 

 

W roku 2003 prowadziłem eksperymentalne badania wpływu drgającej klapki spływowej 

na podstawowe charakterystyki aerodynamiczne oscylującego profilu NACA 0012. Praca 

realizowana była w ramach własnego projektu badawczego pt. „Eksperymentalne i 

numeryczne badania dynamicznego przeciągnięcia profili śmigłowcowych z 

uwzględnieniem efektu oblodzenia tych profili” (projekt badawczy nr 9T12C 030 017). 

Badania nad zastosowaniem oscylującej klapki spływowej do sterowania przepływem 

prowadzone są w wielu ośrodkach naukowych na świecie. Oscylująca klapka może być 

wykorzystana na łopatach wirnika śmigłowca do następujących celów: 

 przeciwdziałania efektowi BVI (blade vortex interaction)  

  zmniejszenia drgań łopaty 

  zmniejszenia hałasu wywołany drganiami tej łopaty 

Podstawowym zadaniem moich badań było wyznaczenie wpływu oscylacji klapki 

spływowej oraz parametrów tych oscylacji na charakterystyki aerodynamiczne profilu. 

Badania przeprowadzono w tunelu trisonicznym Instytutu Lotnictwa, podczas których 

symulowano warunki lotu śmigłowca w ruchu poziomym. W trakcie tych badań model 

segmentu profilu NACA 0012 oscylował w względem przepływu z częstotliwością zbliżoną 

do częstotliwości obrotów wirnika i równocześnie wymuszano niezależne drgania klapka 

spływowej.  

Wykonanie pomiarów dynamicznych charakterystyk aerodynamicznych profilu NACA 

0012 z niezależnie oscylującą klapką spływową w tunelu N-3, wymagało ode mnie 

wdrożenia całkowicie nowej techniki badawczej. Dotychczas stosowana metodyka badań i 

związane z nią programy zbierania i przetwarzania danych mogły być stosowane jedynie w 

warunkach statycznych. Zastosowanie nowej techniki badawczej obejmowało; 

 konstrukcję zupełnie nowego typu modelu profilu, we wnętrzu którego wykonane 
zostało wydrążenie umożliwiające zamontowanie w nim elektronicznych skanerów 

ciśnienia. Ponadto, model profilu wyposażony został w ruchomą klapką spływową. 

 konstrukcję i wdrożenie do działania układu wymuszającego niezależne oscylacyjne 
ruchy profilu oraz jego klapki (patent nr 196759 pt. „Układ wymuszający niezależne 

oscylacyjne ruchy modelu profilu i jego klapki w tunelu aerodynamicznym” Urząd 

Patentowy RP, Warszawa 2008). 

 

Przeprowadzone badania wykazały istotny wpływ częstotliwości oscylacji klapki oraz 

amplitudy tych oscylacji a także przesunięcia fazowego, pomiędzy oscylacją profilu a 

oscylacją klapki, na charakterystyki aerodynamiczne badanego profilu. Wyniki 

eksperymentalnych badań charakterystyk aerodynamicznych oscylującego segmentu profilu 

z niezależnie drgającą klapką opublikowałem w pracy. „Aerodynamic Loads on Airfoil with 

Trailing-Edge Flap Pitching with Different Frequencies” (Journal of Aircraft  Vol. 43, No. 

2, March-April 2006). W pracy porównano wyniki eksperymentalnych badań z wynikami 
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obliczeń numerycznych wykonanych przez dr hab. inż. J. Narkiewicza (Politechnika 

Warszawska). Porównanie wykazało zgodność uzyskanych wyników badań. 

 

6. Posiadane patenty 
 

1 A. Krzysiak patent nr 196759 „Układ wymuszający niezależne oscylacyjne ruchy modelu 

profilu i jego klapki w tunelu aerodynamicznym” Urząd Patentowy RP, Warszawa 2008. 

 

2. A. Krzysiak patent nr 206221 “Segment profilu aerodynamicznego ze strumieniowymi 

generatorami wirów generatory samodzielne” Urząd Patentowy RP, Warszawa 2010 

 

3. A. Krzysiak patent nr 206221 “Segment profilu aerodynamicznego ze strumieniowymi 

generatorami wirów-generatory sprzężone” Urząd Patentowy RP, Warszawa 2014 

 

4. W. Stalewski (50%), A. Krzysiak (40%), M. Schuller (10%), zgłoszenie patentowe nr EP 

14460033„Autonomous Active Flow Control System”, Europejskie Biuro Patentowe, 

Monachium, Niemcy 2014. 

 

7. Pozostałe osiągnięcia naukowo-badawcze 
 

Publikacje 

 
Mój dorobek w zakresie publikacji obejmuje dwie samodzielne monografie, 30 publikacji 

(w tym 25 samodzielnych) oraz 58 publikacji wewnętrznych Instytutu Lotnictwa. Wykaz 

tych publikacji wraz z opisem mojego udziału w przypadku publikacji wspólnych, 

zamieściłem w Załączniku nr 3. 

Osiagnięcia projektowo-konstrukcyjne 
 

Mój dorobek w zakresie oryginalnych osiągnięć projektowo-konstrukcyjnych obejmuje 

wykonanie 24 dokumentacji projektowych, na podstawie których zrealizowane zostały 

oryginalne modele badawcze. Wykaz tych dokumentacji projektowych zamieściłem w 

Załączniku nr 3. 

 

Kierowanie projektami badawczymi 

 

Od momentu kiedy wprowadzone zostało finasowanie nauki poprzez konkursy na 

projekty badawcze byłem kierownikiem trzech projektów, w tym koordynatorem projektu 

europejskiego, a mianowicie: 
 

1. Koordynatowanie projektu europejskiego pt. ”Multi-level Embedded Closed-Loop 
Control System for Fluidic Active Flow Control“-ESTERA (Clean Sky), 2011-2013. 

2. Kierownie projektem pt “Eksperymentalne i numeryczne badania aktywnego 

sterowania opływem profilu  poprzez zastosowanie strumieniowych generatorów 

wirów” Nr 4T12C 008 27, 2004-2006. 
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3. Kierownie projektem pt. „Eksperymentalne i numeryczne badania dynamicznego 

przeciągnięcia profili śmigłowcowych z uwzględnieniem wpływu efektu oblodzenia tych 

profili” Nr 9T12C 030 17, 1999-2001. 

 

Udział w innych projektach badawczych 

 

Mój udział w innych projektach badawczych przedstawia się następująco: 

1. Kierowanie badaniami eksperymentalnymi w projekcie europejskim pt. „Basic Wind 
Tunnel Investigation to Explore the Use of Active Flow Control Technology for 

Aerodynamic Load Control“, STARLET (Clean Sky), 2012-2014. 

2. Kierowanie badaniami eksperymentalnymi w projekcie realizowanym w ramach 

działania 1.3 POIG pt. "Lekki szybowiec wyczynowy o innowacyjnej konstrukcji 

skrzydła”, Nr POiG.01.03.01-14-087/12, 2013-2015. 

3. Udział w badaniach eksperymentalnych w projekcie realizowanym w ramach działania 

1.3 POIG pt. „Technologia wdrożenia do praktyki gospodarczej nowego typu 

wiropłatowego statku powietrznego”, Nr POiG.01.03.01-14-074/09, 2009-2010. 

4. Udział w badaniach eksperymentalnych w projekcie celowy pt. Opracowanie i 

wdrożenie nowej generacji rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i 

materiałowych dla wirnika nośnego i elementów płatowca śmigłowca PZL W.3A 

Sokół”, Nr 03964/C.ZR6-6/2007, 2007-2012. 

5. Udział w badaniach eksperymentalnych w projekcie realizowanym w ramach działania 

4.1 POIG pt. Opracowanie i wdrożenie do produkcji małego samolotu odrzutowego 

klasy Business Jet”, Nr UDAPOIG.01.04.00-02-013/09-00, 2010. 

6. Udział w badaniach eksperymentalnych w projekcie europejskim "Unsteady Effect of 

Shock Wave Induced Separation", UFAST, 2006-2009. 

7. Udział w badaniach eksperymentalnych w projekcie europejskim „Cost Effective Small 

Aircraft – CESAR”, 2007-2010 

8. Udział w badaniach eksperymentalnych w projekcie krajowym pt. „Bezzałogowy, Lekki 

Samolot Patrolowy – SAMONIT”, 2009 

9. Udział w badaniach eksperymentalnych w projekcie europejskim „New Aircraft 

Concepts Research – NACRE”, 2009 

10. Udział w badaniach eksperymentalnych w projekcie rozwojowym „Pasywna ochrona 

obiektów mobilnych (powietrznych i  lądowych) przed oddziaływaniem pocisków AP” 

Nr O R00 0056 07, 2009-2012. 

11. Udział w badaniach eksperymentalnych w projekcie „Określenie granicznych 

warunków użytkowania śmigłowców w systemie operacji z wysokich budynków. Projekt 

krajowy finansowany przez MNiSW nr 0003/R/2/T00/06/2. 
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Udział w konferencjach naukowych 

 
Brałem udział w 38 konferncjach naukowych krajowych i zagranicznych, na których 

wygłosiłem 27 referatów: 

 

1. IV Krajowa Konferencja Mechaniki Cieczy i Gazów, Burzenin 1980, 

2. 16th Symposium Advanced Problems and Methods in Fluid Mechanics; Spała 1983, 

3. VII Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów, Rydzyna 1986, 

4. VIII Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów, Białowieża 1988, 

5. XI Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów, Warszawa 1994, 

6. IV Sympozjum „Aerodynamika Lotnicza”, Warszawa 1994 

7. Polish-Czech Aeronautical Workshop, Warszawa 1998, 

8. Czech-Polish Aeronautical Workshop, Praga 1998, 

9. Third International Seminar on Recent Research and Design Progress in 

Aeronautical Engineering and its Influence on Education, Warszawa 1998, 

10. VI Sympozjum „Aerodynamika Lotnicza”, Warszawa 1999, 

11. IX Ogółnopolska Konferencja „Mechanika w Lotnictwie”, Warszawa 2000, 

12. XI Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów, Warszawa 2000, 

13. VII Sympozjum „Aerodynamika Lotnicza”, Warszawa 2001, 

14. X Ogólnopolska/ I Międzynarodowa Konferencja „Mechanika w Lotnictwie”, 

Kazimierz Dolny 2002, 

15. XI Ogólnopolska/ II Międzynarodowa Konferencja „Mechanika w Lotnictwie”, 

Kazimierz Dolny 2004, 

16. V Krajowe Forum Wiropłatowe, Warszawa 2004, 

17. XII Ogólnopolska Konferencja „Mechanika w Lotnictwie”, Kazimierz Dolny 2006, 

18. VI Krajowe Forum Wiropłatowe, Warszawa 2006, 

19. 4 Forum „Samoloty, Śmigłowce, Szybowce RP”, Warszawa 2006, 

20. 7th International Seminar on Recent Research and Design Progress in Aeronautical 

Engineering and its Influence on Education, Tallin 2006, 

21. XIII Ogólnopolska Konferencja „Mechanika w Lotnictwie”, Kazimierz Dolny 2008, 

22. XVIII Konferencja Mechanika Płynów, Jastrzębia Góra 2008, 
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23. EWA International Workshop on Advanced. Measurement Techniques in 

Aerodynamics, Delf 2009, 

24. ,49 Sympozjon „Modelowanie w Mechanice”, Wisła 2010, 

25. XIV Ogólnopolska Konferencja „Mechanika w Lotnictwie”, Kazimierz Dolny 2010 

26. VIII Krajowe Forum Wiropłatowe, Warszawa 2011, 

27. 50 Sympozjon „Modelowanie w Mechanice”, Wisła 2011, 

28. 51 Sympozjon „Modelowanie w Mechanice”, Wisła 2012, 

29. XV Ogólnopolska Konferencja „Mechanika w Lotnictwie”, Kazimierz Dolny 2012, 

30. 28th Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences (ICAS), 

Brisbane 2012 

31. 52 Sympozjon „Modelowanie w Mechanice”, Wisła 2013, 

32. IX Krajowe Forum Wiropłatowe, Warszawa 2013, 

33. 39th International Scientific Congress on Powertrain and Transport Means. Jurata 

2013, 

34. 4th CEAS European Air & Space Conference, Linkoping, 2013, 

35. 53 Sympozjon „Modelowanie w Mechanice”, Wisła 2014, 

36. International Conference on Greener Aviation, Bruksela 2014 

37. 40th International Scientific Congress on Powertrain and Transport Means. 

Jastrzębia Góra 2014, 

38. 7th International Workshop on Applied Modeling and Simulation WAMS, Istanbul 

2014. 

Zbiorcze ilościowe zestawienie publikacji i najważniejszych osiągnięć 

naukowo-badawczych 

 

Monografie – 2 (samodzielne) 

Publikacje w czasopismach krajowych i zagranicznych – 30 (25 samodzielnych) w tym 2 

JCR,. 

Inne publikacje - 57 (w tym 47 samodzielnych) 

Patenty krajowe - 3 (samodzielne) 

Wnioski patentowe europejskie – 1 (współautorstwo) 

Cytowania bez autocytowań – 42 (w tym 24 według bazy SCOPUS i 12 według bazy 

WOS). Moje artuykuły cytowane były między innymi w takich czasopismach jak: 

file:///G:/proceedings/WAMS2014_Proceedings_CD.pdf
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 AIAA Journal (4 razy), 

 Journal of Aircraft (4 razy), 

 Journal of Fluid and Structures (2 razy), 

 Journal of American Helicopter Society (2 razy), 

 Experimental and Thermal Fluid Science, 

 Advances and Application in Fluid Mechanics, 

 Applied Mechanics and Materials, 

 Procedia Engineering, 

 Journal of Zhejiand University, 

 Aircraft Engineering and Aerospace Technology, 

oraz materiałach pokonferencyjnych: 

 6th AIAA Flow Control Conference 2012, 

 27th Congress of the International Council of the Aeronautical Science ICAS 
2012 

 32nd AIAA Applied Aerodynamics Conference 2014, 

 AHS Aeromechanics Specialists Conference 2010, 

 19th AIAA Computational Fluid Dynamics Conference 2009, 

 34th European Rotorcraft Forum 2008. 

 

Index Hirsha – 3 (w tym 2 według WOS) 

Zrealizowane orginalne osiagnięcia projektowo-konstrukcyjne – 24 

Kierowanie projektami – 3 (w tym 1 europejski) 

Udział w konferencjach – 38 ( w tym 7-iu zagranicznych, 7-tu międzynarodowych oraz 24-

iu krajowych) 

Wygłoszone referaty 27 

 

Inne osiągniecia w pracy naukowej 

 

Recenzje dla AIAA Journal artykułów zgłoszonych do publikacji w tym czasopiśmie pt.  

1. “Aerodynamic Stall Suppression on Aerofoil Sections Using Passive Air Jet Vortex 

Generators”, autor: Simon Prince, 2008, 

2. “Interactions of a Vortical Flow with Dispersed Particles Below a Rotor”, autorzy: Jürgen 

Rauleder i J. Gordon Leishman, 2014. 

Inne recenzje artykułów zgłoszonych do publikacji w czasopiśmach Journal of Kones, 

Acta Mechanica i Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa. 
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