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ÖSSZEFOGLALÓ
Magyarországon napjainkban még több mint 50 Ka-26 típusú helikoptert üzemeltetnek. Ezek
átlagos életkora eléri a 25 évet. Ezek a helikopterek üvegszálas kompozit konstrukciójú
rotorlapátokkal rendelkeznek. A kezdeti élettartamuk ezeknek a lapátoknak 2500 óra vagy 6
év volt, melyet mára felemeltek 4000 óra vagy 16 év értékre. Abban az időben (1969) amikor
ezeket a lapátokat tervezték és építették, csak statikus szilárdsági analízisre volt lehetőség. A
helikopterek rotorlapátjait viszont nagyszámú, alapvetően instacionárius terhelés éri. Ezek
meghatározására napjainkban mind kifinomultabb módszerekkel (elméleti vizsgálatok, pl.
örvényelméletek; 1:1 arányú szélcsatorna kísérletek; repülési mérések) törekszenek. Sajnos az
alkalmazott módszerek általában igen költségesek és sokszor egymástól eltérő eredményeket
adnak. Ahhoz, hogy a lapátok (különösen az alsó lapátsorban lévők) dinamikai terheléseit
számítani tudjam a rendelkezésemre álló, Magyarországon elérhető lehetőségek alapján, olyan
módszert kellett kidolgoznom, mely megfelelően pontos, figyelembe veszi az instacionárius
hatásokat és számítástechnikailag könnyen megvalósítható, illetve használható. A koaxiális
rotorrendszer alsó rotorlapátjának esetében a vizsgálati modell alapja lehet az egyesített
impulzus-lapelem elmélet, figyelembe véve a felső rotor lapátvég-örvényeinek hatását, a
profil tulajdonságainak instacionárius megfúvás okozta módosulását, a merevtest szerű
mozgásokat mint a csapkodást és a csavaró mozgást, a csapkodó irányú hajlító deformációt és
a kormányrendszer hatásait is. A lapát egyensúlyi állapotban van, melyet meghatározhatunk
egy nemlineáris differenciál-egyenletrendszer, úgymint a csapkodó és csavaró mozgások
nemlineáris egyenleteinek, a deformációk modál egyenleteinek (általánosított tömegekkel és
erőkkel) és az aerodinamikai erőknek az impulzus-laplelem-örvény elméleteken alapuló
egyenleteinek közelítő numerikus megoldásaként. Ezzel az aerodinamikai-dinamikaiaeroelasztikus modellel lehetővé válik az alábbiak számítása:
− aerodinamikai vizsgálat;
− dinamikai vizsgálat;
− aeroelasztikus vizsgálat;
− rotorlapát-terhelés vizsgálat;
− kormányrendszer terhelés vizsgálat;
− stabilitási és kormányozhatósági vizsgálat,
Ebben a dolgozatban a fent említett modell leírásán túl a modell segítségével vizsgáltam a
következőket:
− a koaxiális rotor aerodinamikáját;
− az alsó rotorlapát aerodinamikai és dinamikai viselkedését;
− a statikai és dinamikai terhelések viszonyát a koaxiális rotorrendszer alsó lapátjára
vonatkozóan.
Ezzel és a későbbiekben reményeim szerint ráépülő munkával szeretném meghatározni a
Kamov Iroda, a különböző hatóságok és civil szervezetek által végzett élettartam
hosszabbítások alapját.

3

Rotorlapátok Terheléseinek Dinamikai és Aerodinamikai Vizsgálata

ABSTRACT
Title of dissertation:

AERODYNAMIC AND DYNAMIC INVESTIGATION OF
ROTOR BLADE LOADS
Dénes Szilágyi, MSC, 2003

There are more than 50 Ka-26 types rotorcrafts today in Hungary. The average age of them is
about 25 years. They have glass-fibre composite rotor blades. The initially life time limit of
them was 2500 hours or 6 years but nowadays it is 4000 hours or 16 years. In that time (1969)
these blades had been constructed there were possibilities only for the static strengths
analysis. Conversely the rotor blades are loaded by a lot of basically unsteady effects. For
determination of them nowadays much more concinnity methods (theoretic examinations for
example vortex theories; 1:1 rate wind tunnel tests; flight tests) are used. Unfortunately such
methods are very expensive and they often give different results. For the successful
calculation of dynamic loads of a rotor blade (mainly by a bottom blade of a coaxial system)
with the possibilities are available for me in Hungary, I had to develop such method that has a
satisfactory accuracy, take into consideration the unsteady effects, and easy realisable and
usable with a PC. In case of the bottom rotor blade of a coaxial rotor system the model of
calculation would be based on the blade-element-momentum theory with taking into
consideration the effect of top blade tip vortex, the unsteady effects due to the unsteady flow
around the blade foils, the rigid motion as flapping and feathering, the bending deformation
and the effect of control system too. The blade will have a generalized equilibrium state,
which can be calculated as an asymptotic solution of the set of non-linear, ordinary
differential equations as the non-linear differential equation of the flapping, and feathering
motion, the modal equations - with generalized masses and forces - of the elastic deformation,
and the equations of aerodynamic forces are calculated by combination of the impulse, blade
element and vortex method. With this aerodynamic-dynamic-aero elastic model it is possible
to calculate the follows:
− aerodynamics of coaxial rotor;
− dynamics of coaxial rotor;
− aero elastics;
− rotor blade loads of coaxial rotor;
− control system loads;
− stability and controllability.
In this paper I investigate with the above mentioned model the follows:
− aerodynamics of coaxial rotor;
− aerodynamic and dynamic behaviour of the bottom rotor blade;
− the relation between the static and dynamic loads of the bottom rotor blade of coaxial
rotor system.
For this reason and with follow works I try to find the base of life time limit lengthen made by
the Kamov Agency and different Civil Authorities and Organizations.
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1.3. Előzmények
Eddigi tevékenységem szorosan kapcsolódik a helikopterek rotorjához. Ennek az volt az oka,
hogy első repülésem egy Ka-26 típusú helikopterrel történt. Majd az idők folyamán jobban
megismertem ezt a típust, de a megismerési folyamatban az üzembentartó személyzeteknél és
a náluk fellelhető szakirodalomban a rotorlapáttal kapcsolatos ismeretek területén kevés
információra tudtam szert tenni. Elhatároztam, hogy valamilyen módon hozzá kell jutnom a
hiányzó ismeretanyaghoz. Erre az első komoly lépés a diplomamunkám megírása volt, melyet
több, a témával kapcsolatos publikáció és végül ez a dolgozat követett. E dolgozatban a Ka-26
típusú helikopter (1. ábra.) egyenes vonalú egyenletes repülését vizsgáltam. A típus
kiválasztásában döntő szerepet játszott, hogy ezzel a hajtottak végre Magyarországon először
- rotorlapát légerő-terhelését meghatározandó – méréseket [1] és korábbi munkáimban e
mérések eredményeit néhány vonatkozásban már feldolgoztam.
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1. ábra. A Ka-26 típusú helikopter mezőgazdasági változata Forrás: Rózsavölgyi Vilmos

1.4. Célkitűzés
Célkitűzésem, hogy létrehozzak egy aerodinamikai-dinamikai-aeroelsztikus viselkedés
leírására alkalmas műszaki-matematikai-modellt, mely tetszőleges, egyenes vonalú
stacionárius repülési állapotban képes modellezni a koaxiális rotorrendszert különös
tekintettel annak alsó rotorjára. Ahhoz, hogy ezt elérjem, együtt kell vizsgálnom a merev és
rugalmas lapátmozgásokat, a lapátok fölötti áramlási teret és a lapátokon ébredő
aerodinamikai erőket, figyelembe véve a felső rotor hatását és a profilok körüli áramlás
instacionárius voltát egyaránt.
A számítás alapja a kombinált impulzus-lapelem elmélet, melyet kiegészítve az ONERA
modellel [2] és a felső lapátok lapátvég-örvényeinek hatásvizsgálatával az indukált sebességeloszlás és az instacionárius hatások meghatározhatóak. Amennyiben ez sikeres, az így kapott
eredmények felhasználhatóak a helikopter teljesítmény-számításaihoz, egyensúly
vizsgálatokhoz és végül de nem utolsó sorban a lapátterhelések meghatározásával élettartam
vizsgálatokhoz is. A kombinált impulzus-lapelem elmélet angol rövidítése a BEMT vagy a
CBEMT, elméletileg jól ismert számítási módszer. Az általam bevezetett új örvényelméleti
kiegészítés alkalmazásával megvalósítható a lapátvég örvények nulla eredőjű hatásainak
figyelembe vétele, ami az eredeti számítási módszerből hiányzik.
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1.5. Az alkalmazott jelölések
Latin betűk, jelölések:
− 2a:
rotor áramcső ellipszis kistengelye (m);
− a i:
i-edik elemi szárny aerodinamikai elcsavarás-függvénye;
végtelen karcsúságú szárny felhajtóerő tényezőjének együtthatója;
− a∞:
− a0 :
a lapát-koordináta rendszer origójának gyorsulása (m/s2);
i-edik elemi szárny fesztávja (m);
− bi :
− c:
lapát húrhossz (m);
− c:
relatív húrhossz: c/R;
− c:
viszonylagos húr: c/c0,7;
− c0,7:
r =0,7 szelvény húrhossza (m);
− cT:
vonóerő tényező;
− cx :
ellenállás tényező;
− cy:
felhajtóerő tényező;
m
− C n : nyomáspotenciál függvény együtthatója;
−
−
−
−
−
−
−

Dm
n :
D:
ds:
dx :
E:
e:
e:

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

F:
I:
IE:
IpG:
h:
H:
Hj
dH:
k:
K:
KR:
K:
L:
Lx:
Ly:
Lz:
[L]:
M:
M:
m:
&:
m

nyomáspotenciál függvény együtthatója;
rotor átmérő (m);
örvényfonal elemi hossza (m);
relatív elemi szélesség (0< dx <1);
az üvegszálas kompozit rugalmassági modulusa (N/mm2)
a csapkodócsukló távolsága a rotortengelytől (m);
a szélső szál yl irányú távolságfüggvénye a rotorlapát
szimmetriatengelyétől (m);
erő (N);
rotorlapát főtartójának másodrendű nyomatéka (m4)
lapát hajlító merevség (Nm2);
lapát csavaró merevség (Nm2);
építési távolság a koaxiális rotorok között (m);
forgószárny horizontális erő (N);
a sajátlengéskép-függvények azimutális együtthatói (dimenziótlan);
lapelem elemi horizontális ereje (N);
csapkodás kompenzálás;
lépték;
áramcső görbületi jellemző;
áramcső keresztmetszeti függvény;
jellemző méret (m);
x lapát koordináta tengely, a lapát forgási síkjába esik;
y lapát koordináta tengely, a lapát forgási síkjára merőleges;
z lapát koordináta tengely, a lapát hossztengelyébe esik;
A dinamikus leáramlási többletet kifejező mátrix;
Mach-szám;
hajlítónyomaték (Nm);
tömeg (kg);
tömegáram (kg/s);
9
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

m:
mi:
mAC:
Ma:
Mk:
Mj:
mk:
Mx:
My:
Mz:
n:
p:
p0:
m
− Pn :
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Qm
n :
q:
q:
qi:
r:
r:
rc:
R:
Re:
ReΓ:
Rx:
Ry:
Rz:
dRl:
S:
dS:
Sx:
T:
dT:
u:
u:
UP:

− UT:
−
−
−
−
−
−
−
−

v:
v:
v0:
vi0:
v:
v i:
viP:
viT:

tömegeloszlás (kg/m);
i-edik általánosított tömeg (kgm2);
nyomatéki tényező;
a lapát csapkodócsuklóra vett aerodinamikai nyomatéka (Nm);
forgatónyomaték (Nm);
mért hajlítónyomaték metszékek (Nm);
forgatónyomatéki tényező;
orsózó nyomaték (Nm);
legyező nyomaték (Nm);
bólintó nyomaték (Nm);
darabszám, elemszám;
nyomás (N/m2);
környezeti légnyomás (N/m2);
első és másodfajú Legendre-polinom;
első és másodfajú Legendre-polinom;
nyomás-dipólusok időfüggvénye;
törzs bólintási szögsebesség (rad/s);
i-edik általánosított koordináta;
lapátszelvény futási sugara, 0<r<R (m);
relatív sugár;
örvénymag sugara (m);
rotorsugár, a rotor átmérő fele (m);
Reynolds-szám;
örvény Reynolds szám;
rotor koordináta rendszer x tengelye;
rotor koordináta rendszer y tengelye;
rotor koordináta rendszer z tengelye;
a lapelemen keletkező elemi eredő légerő (N);
forgószárny oldalerő (N);
lapelem elemi oldalereje (N);
rotorlapát xl tengely menti statikai nyomatéka (m3);
forgószárny vonóerő (N);
lapelem elemi vonóereje (N);
az indukált sebesség Lx-re eső vetülete (m/s);
az indukált sebesség Rx-re eső vetülete (m/s);
eredő megfúvási sebesség z lapátkoordináta tengellyel párhuzamos
komponense (m/s);
eredő megfúvási sebesség y lapátkoordináta tengellyel párhuzamos
komponense (m/s);
az indukált sebesség Ly-ra eső vetülete (m/s);
az indukált sebesség Ry-ra eső vetülete (m/s);
elemi szárny átlagos indukált sebessége (m/s);
a rotor átlagos indukált sebessége (m/s);
rotorlapát főtartójának falvastagsága (m);
indukált sebesség a rotorsík Descartes koordináta rendszerében (m/s);
indukált sebesség z lapátkoordináta tengellyel párhuzamos komponense (m/s);
indukált sebesség y lapátkoordináta tengellyel párhuzamos komponense (m/s);
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− viΓlv:

a felső rotor lapátvég-örvényei által indukált sebesség a rotorsík Descartes
koordináta rendszerében (m/s);
− vind: rotor indukált sebessége (m/s);
− vidho: rotor vízszintes repülésben ideálisan létrejövő átlagos indukált sebessége (m/s);
− Vrep: repülési (IAS) sebesség (m/s);
− v x : indukált sebesség egy x koordinátájú pontban (m/s);
− V:
− Vx:
− Vy:
− Vy :

tömegáram (kg/s);
repülési sebesség vízszintes komponense (m/s);
repülési sebesség rotortengely-irányú komponense (m/s);
viszonyított rotortengely-irányú sebesség (V∞/Rω);

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

a rotor megfúvási sebessége (m/s);
viszonyított megfúvási sebesség (V∞/Rω);
a lapelem eredő megfúvási sebessége (m/s);
a metszet eredő indukált sebessége (m/s);
az indukált sebesség Rz-re eső vetülete (m/s);
a rotorlapát átlagos megfúvási sebessége egy adott azimut pozícióban (m/s);
ellenállás erő (N);
A lapelem elemi ellenállás ereje (N);
áramcső hátratolódás (m);
relatív koordináta (0< x <1);
rotorsík hossztengely menti Descartes koordináta (m);
x lapátkoordináta tengely;
súlyponthelyzet (mm);
felhajtóerő (N);
A lapelem elemi felhajtóereje (N);
hosszmenti megoszló felhajtóerő (N/m);
yl irányú lapátelmozdulás (m);
rotorsík kereszttengely menti Descartes koordináta (m);
y lapátkoordináta tengely;
i-edik elemi szárny felhajtóereje (N);
lapátszám (db);
z lapátkoordináta tengely;
oldalerő (N);
lapát csapkodó deformációjából származó sebesség (m/s);

V∞:
v∞ :
VR:
w:
w:
W:
X:
dX:
XÁCS:
x:
xr:
xl:
xSP:
Y:
dY:
Y’:
y:
yr:
yl:
Yi:
z:
z l:
Z:
Żl:

Görög betűk, jelölések:
− αeff: a profil effektív állásszöge (fok);
− αR:
a rotor állásszöge (fok);
− β:
csapkodási szög (fok);
&
− β:
csapkodási szögsebesség (fok/s);
− βs :
a profil emelkedési szög (fok);
− γ:
tömegjellemző;
− Γ:
cirkuláció (1/s);
− Γ0 :
kezdeti cirkuláció (1/s);
− δ:
örvény viszkozitási együttható;
− ε:
Lock szám;
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

ε:
Φ:
Φj(xl):
η:
µ:
ν:
ν:
ν0:
νc:
νs:
λ i:

−
−
−
−
−
−

Ω:
ω:
ϑs:
Θ:
Θ:
Θ:

A matató mozgás átlagos visszamaradási szöge (fok);
nyomáspotenciál függvény;
sajátlengéskép-függvények (m)
örvényfonal Ry koordinátáját leíró paraméteres függvény (m);
előrehaladási fok (Vrep/Rω);
kinematikai viszkozitás (m2/s);
leáramlási sebesség (m/s);
dimenziótlan közepes leáramlási együttható;
dimenziótlan hosszirányú leáramlási sebesség gradiens együttható;
dimenziótlan keresztirányú leáramlási sebesség gradiens együttható;
i-edik sajátfrekvencia és az alapfrekvencia hányadosa;
V sin α R
átáramlási tényező λ = ∞
;
RΩ
V cos α R
elörehaladási fok λ = ∞
;
RΩ
a rotor szögsebessége (rad/s);
a rotor szögsebessége (rad/s);
a lapát beállítási szöge (fok);
tehetetlenségi nyomaték (kgm2);
tehetetlenségi nyomaték eloszlás (kgm);
a rotorlapát tehetetlenségi tenzorának mátrixa (kgm2);

−

ρs

a rotorlapát súlypontjának helyvektora (m);

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

ρ:
ρ:
ϑ:
σ:
σ:
ϑi:
ξ:
ξ:
ψ:
ψ:
ψe:
ψe0:
∆ψL:

sűrűség (kg/m3);
relatív rotorsugár;
lapát elcsavarási szög (fok);
forgószárny fedettségi tényező (z c0,7/Rπ);
húzófeszültség (MPa);
i-edik elemi szárny geometriai elcsavarás-függvénye (fok);
örvényfonal Rx koordinátáját leíró paraméteres függvény (m);
a szabad leáramlási zóna iránya menti koordináta (m);
azimutszög (fok);
gyorsulás potenciál (m2/s2);
azimutszög t idő múlva (fok);
kezdeti azimutszög (fok);
a lapátvég örvény fonal alsó rotorsíkon lévő döféspontjának átlagos lemaradási
szöge (fok);
a döféspont és az alsó lapátok találkozási azimutja (fok);
örvényfonal Rz koordinátáját leíró paraméteres függvény (m);
elliptikus koordináta rendszer normalizált koordinátája;
elliptikus koordináta rendszer normalizált koordinátája;
nyírófeszültség (MPa);

− λ:

− µ:

− ∆ψ i
− ζ:
− ν:
− η:
− τ:
Indexek:
− a:
− β:

aerodinamikai;
csapkodás;
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

c:
d:
Din:
F:
Fy:
H:
h:
hu:
i:
j:
l:
L:
m:
n:
M:
P:
R:
r:
s:
Stat:
T:
T:
Y:
⊥:
||:
.
:

−

:

→

centrifugális erő;
deformáció;
dinamikus;
erő;
tehetetlenségi erő;
helikopter;
hajlító;
húzó;
sorszámindex;
sorszámindex;
lapát;
méret;
futóindex;
futóindex;
modell;
z lapáttengellyel párhuzamos;
rotor;
eredő…
profil;
statikus;
y lapáttengellyel párhuzamos;
törzs;
felhajtóerő;
merőleges;
párhuzamos;
idő szerinti derivált;
vektor;

Rövidítések:
− IAS: műszer szerinti repülési sebesség (km/h);
− TOW: felszálló tömeg (kg);
Speciális jelölések:
− !": Az új eredmények tézisekhez kapcsolódó kiemelése;
− »:
Indoklás;
− {}:
A tézisekben hivatkozott fejezetszám;
− ⇒⇐: A jelek között szerepel az adott problémát megoldó program neve;
−:

A megfúvási és a forgásirány jelölése diagrammokon.

1.6. A rotorlapáton keletkező légerők jellemzése.

Egy helikopter fő- és farokrotor-rendszerének rotorlapátjait az elrendezés alapján és a
különféle repülési manőverek miatt nagyszámú instacionárius hatás, terhelés éri. Haladó
repülés esetén, amikor nem tengelyirányú a megfúvás, a rotorlapát változó térbeli helyzete
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miatt változó irányú és nagyságú megfúvást kap egy körülfordulás alatt. Ez természetesen a
rotorlapáton keletkező légerők lefutásának jellegét erősen befolyásolja. A változó nagyságú és
irányú megfúvás az egyes lapátszekciókról örvények leválását okozza, melyek kiegészülnek a
lapátvégi nyomás kiegyenlítődés okozta örvényekkel. A rotorlapátok leúszó örvényei
módosítják egy adott azimuthelyzetben az őket követő lapátok megfúvását [3]. Ez koaxiális
helikopterek alsó rotorlapátjaira különösképpen igaz, mert ezeknél érezteti hatását még a
véges lapátszám okozta indukált sebesség-lüktetés is. Ezen kívül a koaxiális rendszer alsó
lapátsorának megfúvását döntően befolyásolja az, hogy a µ előrehaladási fok (vagy
üzemmód tényező) függvényében - az adott beállítási értékek és a csapkodás kompenzáció
miatti rotorsík-dőlések miatt – a felső rotor szűkült áramcsöve az alsó rotorsíknak csak egy
részterületét érinti [4]. Mivel a helikopter kormányzása a rotorlapátok beállítási szögének
ciklikus, illetve kollektív (koaxiális helikoptereknél még differenciál) módon történő
változtatásával valósul meg és a helikopter dinamikailag instabil szerkezet, amelyet ennél
fogva állandóan kormányozni kell, így maga a pilóta is folyton változtatja a légerőket. A
fentiekben főként az időbeli lefutást befolyásoló hatásokról volt szó. Azonban, ha egy adott
pillanatban az adott térbeli helyzetében a rotorlapátot szemügyre vennénk, azt tapasztalnánk,
hogy a légerőterhelés megoszlása a lapát mentén korántsem egyenletes és csak bizonyos
azimutszögeknél hasonlít részben egy repülőgépszárny légerő-eloszlására. Ez már csak azért
is így van, mivel a rotorlapát ″egy légcsavar és egy repülőgépszárny keveréke″ teljesen
általános megfúvásban. Nem is beszélve arról, hogy nagyobb sebességeknél a hátrahaladó
rotorlapátok belső szakaszai hátulról kapnak megfúvást, aminek következtében rajtuk, ezeken
a szakaszokon negatív értelmű légerők jönnek létre. Ezt a hatást a csapkodócsukló által
megengedett csapkodómozgás és a lapát beállítási szög vezérlő rudazata között létrejövő
kompenzáló hatás sem tudja megszüntetni, hanem csak legfeljebb mérsékelni. Ugyanakkor ez
a kompenzáló hatás csak egy adott üzemmódon működik optimálisan és ettől kisebb repülési
sebességek esetén alulkompenzál, nagyobb sebességek esetén túlkompenzál [4] és ez az
előrehaladó lapátok oldalán is számottevően módosítja a légerőket. Visszatérve az előzőkre
egy adott pillanatban és helyzetben a rotorlapáton az eredő megfúvási sebesség a V=R∗Ω
miatt, a lapát hossza mentén kifelé növekszik. Ezt hivatott részben kompenzálni a
rotorlapátok aerodinamikai és geometriai elcsavarása, amely a Ka-26 típusú helikopternél a
lapát terjedtsége mentén nem lineárisan változik [4]. Ezen kívül változik a hossz mentén a
lapát húrhossza is szintén az egyenletesebb légerőeloszlás érdekében. Nem szabad a rotorlapát
elaszticitásáról sem megfeledkeznünk, hiszen a lapát térben és időben változó deformációkat
szenved, amelyek szintén kölcsönhatásba kerülnek az őket létrehozó légerőkkel
(aeroelasztikus jelenségek, melyek a lapátok dinamikai terheléseit okozzák). A dinamikai
terhelés rendkívül fontos; vizsgáljuk példaként a hajlítást: a rotorlapátokra nem az az
igénybevétel hat, amit pl. a hajlító nyomaték és a hajlító merevség alapján számíthatnánk,
hanem az az igénybevétel, ami a ténylegesen kialakuló hajlító deformációnak felel meg.

1.7. A rotorlapátok légerőterhelésének meghatározásához alkalmazható módszerek
áttekintése

Amint az 1.6. pontban is olvasható, a rotorlapáton keletkező légerők meghatározásánál az
abszolút nagyságon kívül annak térbeli (itt hosszmenti) és időbeli lefutását is ismernünk kell.
Az alábbi pontokban áttekintést szeretnék adni, a fenti problémára alkalmazott
megoldásokról. A következőkben csak a legismertebb és legjobban elterjedt elméletekkel
foglakozom. Az egyes elméletek ismertetésénél - már csak terjedelmi okoknál fogva is –azok
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lényegi leírására, az alkalmazott elhanyagolások megadására és az adott módszerek
előnyeinek és hátrányainak ismertetésére törekedtem.

1.7.1. Szerkezeti vizsgálatok

Rotorlapátok esetén a statikusan elvégzett terhelési vizsgálatok nem felelhetnek meg teljes
mértékben a valóságnak, ugyanis a centrifugális erő hatását a lapát merevségére kísérletileg
nehezen lehet modellezni, pedig a rotorlapátok mértékadó terhelése a centrifugális terhelés. A
légerők meghatározásának az egyik jól használható módszere a rotorlapát szerkezeti
reakcióinak repülés közbeni mérése. Ezek a szerkezeti reakciók a lapátdeformációk és az
ebből származtatható nyomatéki metszékek, illetve a helyi gyorsulások. Amennyiben a lapát
szerkezeti paraméterei, mint tömeg- és merevségeloszlás, illetve az ezekből következő
sajátlengésképek és sajátfrekvenciák ismertek, úgy egyszerű szilárdsági és dinamikai
összefüggések segítségével meghatározható a légerők térbeli és időbeli lefutása. Az Aacheni
Egyetem Könnyűszerkezetek Tanszékén az elmúlt években kifejlesztettek egy módszert a
forgó rotorlapát szerkezeti reakcióinak repülés közbeni mérésére. Ennek lényege, hogy a
rotorlapáton elhelyezett és egységnyi hajlítónyomatékra kalibrált nyúlásmérő-bélyegek által
szolgáltatott jelek a lapáton lévő nyomatékmetszékek értékét adják. Mivel a rotorlapát
szerkezeti paramétereiről kielégítő mennyiségű gyári és mérési adat állt rendelkezésre, így a
bélyegek által szolgáltatott és rögzített jelek értékeit a rugalmas szál differenciál-egyenletébe
(1) helyettesítve az adott mérési helyen az elmozdulás második deriváltját kapjuk:

M ( x, t )
= Y ′′( x, t )
IE( x )

(1)

Ezekből az Y”(x,t) értékekből kiindulva határozható meg a rotorlapáton működő
légerőrendszer térbeli és időbeli lefutása. Itt az alapvető problémát az egyes sajátlengésképekhez tartozó harmonikus időfüggvények és egymáshoz viszonyított fázisuk helyes
meghatározása okozza [1] [5].

1.7.2. Aerodinamikai mérések és számítások

A lapát mentén keletkező légerőket a statikus nyomások mérésével és a mért értékek
folyamatos rögzítésével meg lehet határozni. Ez a gyakorlatban meglehetősen komoly
nehézségekkel jár és a mérőeszközök vagy a lapát szerkezeti, vagy a lapát aerodinamikai
tulajdonságait meg is változtatják. Ennek ellenére nagy kutatóintézetek a számítógépes
szimulációk elterjedése előtti időkben sikerrel alkalmazták [6].
A lapátmodellekkel végzett szélcsatorna kísérletek esetében lehetőség van egész pontos
mérések végrehajtására. Itt azonban az a probléma, hogy egyrészt a valós körülményeket
szélcsatornában nem lehet száz százalékosan modellezni, másrészt a mérések eszközigénye
már megközelíti a fenti 1. 7. 1. pontban vázolt repülés közben végrehajtott mérésekét.
Továbbá lehetőség van még számításokra. Az alábbiakban ismertetésre kerülnek a
leggyakrabban használt számítási módszerek.
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1.7.2.1. Impulzus elmélet

Az impulzus elmélet (actuator disc, momentum theory) alapvetően a mozgásmennyiség
megmaradásának elvén alapszik, melyet merevszárnyú repülőgépekre sikerrel alkalmaztak.
Helikopterek esetén a módszer alkalmazása további finomításokat igényel. A módszer alapja
a lapátvégsíkon annak középvonalától, Rx távolságban lévő Rdx (0< x <1) szélességű
szeleten létrejövő dTx vonóerő kifejezése a leáramlási zóna függőleges szeletének azonos
koordinátájú szeletével ott, ahol az indukált sebesség értéke eléri a maximumot. A módszer
feltételezi, hogy a vi0<<Vrep. Ezeknél a módszereknél f(x) segéd-függvényeket alkalmaznak
arra vonatkozólag, hogy az ideális rotor által függeszkedéskor indukált sebességértékeket a
hely és az üzemmódnak megfelelően, a valóságoshoz közelítsék v x =vidho f(x) . Ezek az
f(x) függvények lineáris (konstans), háromszög és másodfokú függvények lehetnek. Az
impulzus tétel alkalmazásakor, a különböző veszteségek okozta eltérést az ideális rotortól,
úgy veszik figyelembe, hogy a rotort a sugár 0,9 részéig tekintik hordozónak. Ez azt jelenti,
hogy a számítások során az integrálási határokat is ennek megfelelően csökkentik. Az
egyenletes vind eloszlás megegyezik az elliptikus jellegű merev szárnyak hasonló eloszlásával.
Ez rotorlapátra nem megfelelő, mivel ott tőben és végen egyaránt vind=0. A Glauert [7] által
kifejlesztett háromszög indukált sebesség-eloszlás elég jó közelítést ad. Az ezzel kapott
légerőeloszlás jellegre nagyon hasonlít a valóságoshoz és megfelel a peremfeltételeknek is.
Ezek a formák - különösen a háromszög indukált sebességeloszlás - széleskörűen elterjedtek a
közelítő számítások terén, mivel egyszerűen kezelhetőek. A számítógépek elterjedése előtt
nagyon fontos volt, hogy a háromszög indukált sebesség eloszlást alapul véve a légerőkre,
nyomatékokra, teljesítményre, a csapkodó mozgásra stb. egyaránt zárt alakban kiszámítható
képletek adódjanak. A háromszög indukált sebesség-eloszlás kielégítő pontossággal
használható fel a teljesítményszámításokhoz (függőleges, haladó repülés esetén, motoros és
autorotációs süllyedés esetén) és a stabilitásvizsgálatokhoz egyaránt. Mindazonáltal a fentiek
meghatározásán túl nem nyújt segítséget a rotorok tervezéséhez. Nem hozza kapcsolatba a
végeredménnyel a lefedési tényezőt, a lapátgeometriát, a lapátszelvények aerodinamikai
jellemzőit és azok változását, valamint a lapátvég-veszteségek okait (indukált örvények,
összenyomhatóság), a helikopter egyensúlyi és üzemállapotát (µ) [8]. Manapság a
szimulátorok elterjedésével és realisztikussági követelményeik növekedésével ismét előtérbe
került az impulzus tétel. Ennek oka, hogy e módszer számítástechnikai kapacitás igénye a
legkisebb az összes módszer közül és a valós idejű szimulációknál ez alapkövetelmény. Ezért
bizonyos területeken újra elterjedőben van [9], természetesen figyelembe véve az alábbiakat:
− a manőverezés okozta változások, melyeket elsősorban a rotoragy bólintó és orsózó
szögsebességének a tömegáramra gyakorolt hatásaként vesznek figyelembe;
− az indukált sebességmező változását a szabad leáramlás geometriai változásának
hatására, melyeket tapasztalati és örvényelméleten alapuló modellekkel számítanak ki
és mint együtthatókat használják a számítás során;
− a lapátok csapkodó mozgása által okozott, további indukált sebesség eloszlás
módosulást, melyet általában egy merev lapátmodellel vesznek figyelembe.

1.7.2.2. Mangler és Squire módszere (nyomás-potenciál elmélet)

Ez a módszer a sebesség- és a gyorsuláspotenciál-elmélet gyakorlati alkalmazása, mely az
Euler egyenlet következő alakját veszi kiindulásnak:
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V

∂w
1
= − grad p
∂x
ρ

(2)

A fenti egyenlet alkalmazásának peremfeltételei a következők:
− A rotor előtti térben a rotor nem gyakorol hatást az áramlásra;
− A rotor leáramlási zónájában a rotortól távol a nyomás visszaáll az eredeti környezeti
értékre;
− A közeg összenyomhatatlan.
Itt a V sebességet lapátkoordináta rendszerben értelmezik és ezért nincs más komponense. Az
áramlást stacionernek tekintik és ezért annak idő szerinti deriváltja zérus. Ezen kívül a
térerősséget és a rotor-rendszer aszimmetriáját elhanyagolják. A folytonosság tételét
alkalmazva az egyenlet mindkét oldalának divergenciáját meghatározzák. Ebből ered a
módszer alaptézise, miszerint a nyomáseloszlás egy potenciál-függvény, mely eleget tesz a
Laplace egyenletnek. Ezen potenciálfüggvények leírásához a leggyakrabban azonos
intenzitású forrásokból és nyelőkből álló dipólusokat alkalmaznak. Több irányvonal is létezik
a kérdés fizikai hátterének megalapozásakor: a sebességi és a gyorsulás potenciál használata.
Az előbbi problémája, hogy alapvetően rotáció-mentes áramlásban alkalmazható, az utóbbi
már használhatóbb, mivel közvetlen kapcsolatban van a nyomással, mely terhelési problémák
megoldásánál előnyös. A fenti egyenlet a folytonosság törvényét szem előtt tartva átalakítható
a következő képen:
∂ 2p ∂ 2p ∂ 2p
+
+
=0
(3)
∂x 2 ∂y 2 ∂z 2
Ez azt jelenti, hogy a felületen létrejövő p nyomás és a környezeti p0 nyomás különbsége
egyrészt kielégíti a Laplace egyenletet és gyakorlatilag egy potenciálfüggvénynek felel meg.
Azt azért látni kell, hogy a sebességváltozás (lokális és időbeli) nem csak a nyomással
p − p0
mennyiséggel, mely az
hozható kapcsolatba, hanem tulajdonképpen a ρ
összenyomhatóság figyelembe vétele esetén válik különösen fontossá. Ezt a mennyiséget
nevezik gyorsulás potenciálnak (ψ). A ψ(x,y,z,t) – mivel nemcsak a térbeli koordinátáknak,
hanem az időnek is a függvénye – és e koncepció alapján készített fizikai-matematikai
modellt a legcélszerűbb nyomás-dipólusok alkalmazásával előállítani, melyek időbeli
változását egy q(t) időfüggvény biztosítja. Ezek segítségével a (2) egyenlet integrálásával
megkapható az indukált sebesség Ly és Lx irányú w[u,v] összetevője. A gyakorlatban
általában csak a rotorsíkra merőleges Ly irányú komponenst határozzák meg a rotortárcsa
egyes (n) szegmenseiben. A már kidolgozott számítási eljárások közül a fenti a pontosabb
módszerek közé sorolható. Kis µ esetén a rotor felületén és a távozó sugárban a vind jól
számítható, azonban nagyobb µ esetén a távozó sugárban meglehetősen pontatlanná válik és
ezért a helikopter törzs, faroktartó, vezérsíkok, farokrotor vizsgálatánál már nem
alkalmazható, továbbá nem ad kapcsolatot a rotor-geometria, a szerkezeti tulajdonságok, a
vezérlés és az aerodinamikai működés között [10] [11] .

1.7.2.3. Pitt-Peters módszer

A Pitt-Peters eljárás az előző módszer továbbfejlesztésének tekinthető és nagyon népszerű
a haladó repülés tárgyalására, mivel már nem valamely uniformizált indukált
sebességeloszlást feltételez és figyelembe veszi az áramcső elferdülését a haladó mozgás
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következtében. A módszer lényege, hogy gyorsulás-potenciál elméletet alkalmazva modellezi
a rotort, mint emelő (actuator) tárcsát. A Legendre-függvények – mint pl. a normált
sajátlengéskép függvények – radiálisan és a harmonikus függvények az azimutszög
értelmezési tartományban elliptikus koordináta rendszerben kielégítően használhatóak a
Laplace-egyenlet megoldásához, valamint a forgó tárcsa feletti folytonossághiányok
modellezéséhez egyaránt [12]. A dimenziótlan nyomáspotenciál függvényeket felírhatjuk
radiális és azimutális függvények összegeként. A rotortárcsán a radiális függvények
Legendre-függvények, az azimutálisak pedig sinus és cosinus függvények:
Φ ( ν, η, ψ) = −

∞

∑P

m
n

[

( ν)Q mn (iν) C mn sin( mψ) + D mn cos( mψ)

m ,n = 0

]

(4)

m≤n
A leáramlás leírható sinus és cosinus harmonikus és radiális polinom függvényekkel a
következőképpen:
∞
rm
ν = ∑ [ν mc cos( mψ) + ν ms sin( mψ)]
(5)
m!
m =0
A nyomáspotenciál-függvények leírhatóak elliptikus koordináta rendszerben, amelynek
kapcsolata a derékszögű koordináta rendszerrel felírható az alábbiaknak megfelelően:
x = − 1 − ν 2 1 + η 2 cos ψ
y = − 1 − ν 2 1 + η 2 sin ψ

(6)

z = −νη

A leáramlási mező indukált sebesség összetevőinek ki kell elégíteniük a folytonosság tételét
és az impulzus elméletet (7) amikor a szabad áramlás sebessége negatív ξ irányba mutat:
qi,i=0
qi,0-υqi,ξ=-Φi

(7)

A nyomáspotenciálból kapott sebességmező megoldását két részre lehet osztani. Az egyik
rész a légtömegek gyorsulásából, a másik az impulzus megváltozásából származik:
Φ = ΦA + ΦV
Φ iV = V∞ q i ,ξ

(8)

Φ iA = −q i ,0

Mivel mindkét rész kielégíti a Laplace-egyenletet, ez a szuperpozíció lehetővé teszi a
szétválasztást két gyorsulás-potenciálos megoldásra. Ezzel a terhelés eloszlás és a leáramlás
közötti kapcsolat az egész rotortárcsa mentén meghatározható. Ezzel megadható az (L)
mátrix, amely alkalmas a harmadrendű leáramlási modell leírására az áramcső α elhajlásának
függvényében:
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1

2


0

15π 1 − sin α

 64 1 + sin α

0
−4
1 + sin α
0

15π 1 − sin α 

64 1 + sin α 

0

− 4 sin α 

1 + sin α 

(9)

A Pitt-Peters modell jelentős fejlődést hozott a leáramlás hosszirányú változásának
tárgyalásában haladó repülés esetén. A modell sikeres volt a leáramlás hosszirányú
gradiensének meghatározásában mert számításba vette a leáramlási zóna repülési sebesség
miatti „elfújódását”. Ez azt eredményezi, hogy a leáramlás a rotor hátsó zónájában
intenzívebb lesz, mivel minden örvény zártabbá válik ebben az övezetben. Mindazonáltal ez
a módszer sem veszi figyelembe a rotor konkrét geometriáját, nem teremt kapcsolatot az
aerodinamikai, szerkezeti, vezérlési jellemzők és rotoron kialakuló tényleges áramlási
viszonyok között (összenyomhatóság, lapát-kölcsönhatások), ennélfogva a pontossága
behatárolt [13].

1.7.2.4. Lapelem és az impulzus elmélet kombinációja

Az elmélet (BEMT: Blade Element Momentum Theory) alapfilozófiája az aerodinamikai
jelenségek vizsgálata a lapát keskeny szeleteiben. Ez a módszer lehetővé teszi a kétdimenziós
profilkarakterisztikák használatát és figyelembe veszi a geometriai kialakítás (húrhosszeloszlás, geometriai és aerodinamikai lapátelcsavarás) mellett az üzemi paraméterek hatását
(µ, M, Re számok) is. Ugyanis a profilszekciók aerodinamikai együtthatóinak helyes
alkalmazása megköveteli az áramlás irányának és nagyságának meghatározását és az indukált
sebesség elengedhetetlen ismeretét az adott profil közvetlen környezetében. (αeff
meghatározása). Az elmélet alkalmazásakor tehát szükség van a fent felsorolt geometriai
jellemzőket a lapát mentén leíró függvényekre (c= c(x) ; ϑ= ϑ (x) ; cy= c y (x) ;cx= c x (x) ) , a
vezérlési törvényre (Θ=Θ(Ψ), az előrehaladási fok (µ), a rotor szögsebessége (ω) és a
csapkodó mozgás ismeretére, adott azimutszög és adott lapátszelvény esetén ( β& = β& (ψ; x ) ). Az
esetek többségében az egyszerű számításoknál nem veszik figyelembe a lapátok
elasztikusságát, illetve a profiljellemzők változását instacionárius megfúvások esetére. A
lapelem effektív állásszögének (αeff) meghatározásához még szükség van az indukált sebesség
lapátmenti és azimutális eloszlására (vind/V = f (ψ; x ) ), mely az impulzus tétel segítségével a
vezérlési törvény és a lapátgeometria ismeretében meghatározható, egy adott indukált
sebességeloszlást (egyenletes, háromszög) feltételezve. Ennek következtében a meghatározott
indukált sebesség, vonóerő, nyomaték értékek nem felelnek meg a valóságos egyensúlyi
helyzetnek. Abban az esetben sikeresebbek lehetünk, ha meg tudjuk valósítani a rotorlapátok
egyensúlyi helyzetének vizsgálatát és ezzel együtt az egész helikopter egyensúlyi helyzetének
a vizsgálatát. Ugyanakkor figyelembe kell venni a rotorlapátok mozgásformáit is a
profiljellemzők meghatározásakor. Az egyensúlyi helyzetet elérhetjük – egy kezdeti indukált
sebesség érték felvétele után – például körülfordulásonként végrehajtott approximációval. Így
végül meghatározhatóak a teljes helikopter egyensúlyának legjobban megfelelő indukált
sebesség, vonóerő, nyomaték értékek a rotortárcsa mentén, tetszőleges finomsággal. Az így
kapott áramlási kép sokkal realisztikusabb mint a tisztán impulzus elmélet segítségével
számított, meglehetősen idealizált kép. Ennek egyik fő oka, hogy a légmozgások időátlag
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értékeivel származtatjuk a vonóerőt. Ha a rotor leáramlási zónáját nem túl érzékeny
műszerekkel (pitot-statikus) vizsgálják, akkor azt tapasztalják, hogy az áramlások stacionárius
tengelyirányú megfúvásban és stacionárius haladó repüléskor egyaránt jól egyeznek a
kombinált impulzus lapelem elmélet segítségével előre jelzett értékekkel, különösen a
lapátvégi zónától befelé eső tartományban. Azonban jóval érzékenyebb műszerekkel (fűtött

2. ábra. A PDV optikai sebességmérő módszer Forrás: NASA

szálas anemométer, lézersugár és újabban az u. n. Planar Doppler Velocimetry (PDV)
módszer, mely a sebességmező háromdimenziós mérésére alkalmas optikai módszer)
végrehajtott mérésekkel, illetve füsttel láthatóvá tett áramlás tanulmányozása során kapott
eredményekkel összehasonlítva kitűnik, hogy a rotor sebességmezeje időfüggő, benne
különböző változásokat találunk.
A kombinált impulzus lapelem elmélet egyenlőre nem tisztáz sok aerodinamikai
jelenséget. Nem segít, amikor meg kell alkudnunk olyan problémákkal, mint például a
lapátvég-veszteségek és nagyon kis segítséget nyújt a lapátszám hatásának vizsgálatakor is.
Mindazonáltal korlátozás nélkül alkalmazható a fontos tervezési paramétereknek úgymint a
rotor felületi terhelésének, a rotorlapátok légerőterhelésének, rugalmasságának, a vezetési
törvénynek, a lapátszelvény karakterisztikáknak, a lapát-elcsavarásnak a teljesítményre és
egymásra gyakorolt hatásainak vizsgálatára. Ez a lehetőség fontos a tervező számára az
általános tervezési irányelvek előzetes meghatározására és végre kapcsolatot ad az áramlás és
a lapát geometriai-aerodinamikai jellemzői között [6]. ►Itt nagy lehetőség kínálkozik a
módszer továbbfejlesztésére az instacioner megfúvás okozta profil-karakterisztika változás, a
lapátmozgások (merev és rugalmas), a vezérlőrendszer tulajdonságainak (vezérlési törvény,
csapkodás kompenzálás), a lapátvégi veszteségek, a véges lapátszám és végül az
örvényelmélet segítségével a lapátkölcsönhatások figyelembe vételével. ◄

1.7.2.5. Örvényelmélet

Az örvényrendszerek fizikai-matematikai modellezésének alkalmazása úgy emelő mint
mozgató légcsavaroknál elméletben a legsokoldalúbb eszköz jelenleg, a forgószárnyak
időátlagos és pillanatnyi sebességmezejének meghatározására a végtelen térben. Ez az elmélet
jobban használható az előzőeknél az időfüggő áramlások vizsgálatára, részletesebben leírja a
lapátok interferenciáját és egy vezérfonalat ad a lapátvég tartományban létrejövő terhelések
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3. ábra. A rotorlapát örvényrendszere Forrás: Dr. Gausz Tamás

változásáról is. Az örvényelmélet lényege, hogy a rotorlapátról leváló örvénysíkok (3. ábra)
egy-egy csavarvonal alakú örvényszálának térbeli helyzetét viszonylag egyszerűen leírhatjuk,
ha a sugár mozgását minden szempontból állandónak, vagy valamely törvényszerűséggel
folyamatosan leírhatónak tekintjük. Az előírt pálya egyenlete három koordináta egyenletből
áll a rotor koordináta rendszerben:
Ψ e − Ψ e0
+ ρsinΨ e ;
Ω
Ψ − Ψ e0
R y = R vy e
;
Ω
R z = ρsinΨ e .
R x = R vx

(10)

Ahol Ψe0 az adott lapát kezdeti azimutja,Ψe az azimut t idő múlva, ρ relatív rotorsugár. A
módszer lényege, hogy a lapátokon a cirkuláció változik a relatív sugár és az azimuthelyzet
függvényében: Γ=Γ(ρ,Ψe), valamely törvényszerűség szerint. A Kelvin-Thomson tétel
értelmében a ρx sugáron leváló örvényfonal intenzitása:
dΓ
dρ
dρ ρ =ρ x

(11)

A Biot-Savart törvény segítségével felírható a tér egy tetszőleges pontjában az örvényfonal
által indukált sebesség:
R
1
dΓ d s × r
(12)
w=
∫
∫
4Π 0 s dρ r 3
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Ahol az „s” görbe és az „r” távolság egyaránt a Ψe függvénye. Több lapát esetén Ψei
kezdeti azimut-szögekkel ki kell számítani ezeket az értékeket az összes lapátra és az
eredményeket összegezni kell. A fenti egyenletet általában függvénysorokkal, vagy iterációs
úton oldják meg.
A következőkben áttekintem az örvényelméleten alapuló modelleket, melyek sorrendben
nagyjából a módszer használatának fejlődését is reprezentálják.
A legegyszerűbb modellek a rotorlapátot tengelyirányú megfúvásban Γb(r)=konstans,
örvényfonallal helyettesítették, ahol a cirkuláció a relatív sugár függvényében nem változik és
a Kutta-Zsukovszkíj tétel segítségével a felhajtóerő számítható a megfúvás ismeretében [14].
Ennek továbbfejlesztéseként általános megfúvásban a lapátot helyettesítő örvényfonal
cirkulációja már azimutszög függő is: Γb(r,Ψ)=konstans. Ezek a modellek végtelen
lapátszámra (ideális rotor) érvényesek, mert a lapát hordozóörvényét veszik csak figyelembe.
A következő lépésben már igyekeztek figyelembe venni lapátvégi felhajtóerőt csökkentő, a
nyomáskiegyenlítődésből származó örvény hatását is, Γb(r,Ψ) ≠ konstans [15]. Tehát a
lapátmenti cirkuláció a lapát mentén és az azimutszög függvényében egyaránt változik. Ez a
módszer már jóval realisztikusabb eredményeket adott. Ebből fejlődött ki az ekvivalens
egyenes örvényrendszer elmélete [16], melynek hatása gyakorlatilag megegyezik a hordozó, a
lapátvégi (tőben is), a leúszó örvények és az áramcső forgásának együttes hatásával. Ennek a
módszernek az a lényege, hogy rotorsíkban a menetiránnyal párhuzamos és arra merőleges
(Rx, Rz) irányokban egyenes örvényfonalakat helyeznek el. Ennek a módszernek az előnye az
egyszerű számítási eljárásban rejlik. Az örvényfonalak sűrűsége, cirkulációjuk erőssége és
iránya az üzemállapot (µ) függvénye. A fejlesztés során a minőségi ugrást, a véges lapátszám
figyelembe vétele jelentette [17] [18] [19] [20] [21]. Ezzel természetesen figyelembe kell
venni a lapát tő, vég, leúszó örvényeinek és az áramcső forgásának hatását egyaránt. A
végörvények hatását a már ismertetett Γb(r,Ψ) ≠ konstans módszerrel
vették figyelembe. A
v
v
leúszó örvényeket úgy veszik figyelembe, hogy ezek állandó V∞ + v ind sebességértékkel
távolodnak egy csavarfelület mentén. Itt már a lapátokat számítási okokból véges számú
szegmensre bontják és egy szegmensen belül, Γi=konstans értéket alkalmaznak. A leúszó és
lapátvég örvények fonalai pedig a fent említett csavarfelületen helyezkednek el. Így a BiotSavart törvény segítségével az indukált sebességértékek a megfúvási zóna tetszőleges helyén
számíthatóak. Igény mutatkozott a tervezők részéről a terheléseknek a lapát húrmenti
megoszlásának ismeretére is. Ennek megoldására fejlesztették ki a „felhajtóerőt termelő
felület-közelítése” (lifting surface-approach) elnevezésű módszert [16]. Ennek lényege, hogy
a felhajtóerőt termelő felületeket rácsszerűen elosztott patkóörvényekkel helyettesítik.
Ezeknek a patkóknak a központi szegmensei párhuzamosak a lapát hossztengelyével és e
szegmensek örvényei a lapáthoz kötve adják a hordozó örvényeket. A patkó szabad végein
lévő örvények húrirányban végighaladnak a profil mentén a kilépőél felé, ahol aztán elviszi
őket az áramlás, a fentebb tárgyalt csavarfelület mentén (leúszó örvények). Ezzel a
módszerrel a lapát felülete mentén tetszőleges finomsággal meghatározhatóak az áramlási
viszonyok. Itt külön matematikai eljárást dolgoztak ki, arra nézve, hogy az áramlás ne menjen
keresztül a felhajtóerőt termelő felületet reprezentáló örvényrácson. A fejlesztés következő
fázisa a rotor áramcső szűkülésének számításba vétele volt [21] [22]. Szélcsatorna kísérletek
alapján felvettek egy tapasztalati függvényt: R∞/R=f(cT), vagyis a rotor vonóerő tényezőjének
függvényében meghatározható az áramcső végleges átmérője a rotor-átmérőhöz viszonyítva.
Ugyanakkor számítógépes módszerek esetén, az egyszerűbb megoldás végett, a lapát mentén
az örvényfonalakat nem egyenletes léptékben helyezik el, hanem a lapátvég felé csökkenő
léptékkel az alábbi összefüggés szerint: ri=1-cos(π/2n), ahol n a szekciók száma és általában
n≥13. Ez azt eredményezi, hogy a leáramlás diszkrét leúszó örvényeket tartalmaz és tovább
növekszik a számítás pontossága.
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A haladó repülés részletes vizsgálatára a legelterjedtebbek a 3 dimenziós modellek [16]
[22] [23]. A legnagyobb előrelépés a korábbi modellekkel szemben, hogy
a) Az időfüggő lapátterhelések meghatározhatóak, melyek a helikopterrezgés és a
rotor szilárdsági analíziséhez elengedhetetlenül szükségesek.
b) Lehetővé teszi az indukált sebességmező teljes feltérképezését és több rotor
egymásra hatásának vizsgálatát is.
A következő 3D modell az átmeneti zónákon kívül (µ≈0 és µ≈0,15 között) nagyon jól
használható. Mindenek előtt a lapátokat modellezni kell, vagy egy örvényfonallal, vagy
„felhajtóerő termelő felülettel”. A legegyszerűbb módszer az áramlási zónát merevnek tekinti.
Így az modellezhető szabad örvényekkel, melyek elhagyják a lapátokat és elviszi őket az
áramlás egyenes vonalban olyan sebességgel, mely megegyezik a repülési sebesség és a rotor
közepes indukált sebességének összegével. Ebben az esetben nincs figyelembe véve a
kontrakció és egyéb hatások. Ez az áramlás nem időfüggő és így az indukált
sebességkomponensek külön-külön számíthatók és utólag összegezhetők.
A valóságot jobban megközelítő 3D módszer az un. szabad leáramlás (free wake) módszer
[20] [23]. Ez a módszer már lehetővé teszi a rotor indukált sebességmezejének és a lapátok
légerőterhelésének meghatározását stacionárius és manőverező repülés közben egyaránt. Ez a
modell már figyelembe veszi a lapát csapkodó mozgását és elasztikus deformációit is. A rotor
áramképének számítása itt egy olyan eljárással történik, mely arra hasonlít, mintha a rotort
felpörgetnénk egy szabad áramlásban. A diszkrét elrendezésű hordozó és leúszó örvényekkel,
valamint jól megválasztott örvényerősségekkel fokozatosan létre lehet hozni a radiális és
azimutális cirkulációkat. Minden lapát mögött tetszőleges számú azimut lépésre lehet
korlátozni a leúszó örvényeket és az áramcső forgását. Minden lapátnak tetszőleges számú
leúszó örvénye lehet. Az örvényelemek és pontok lehetővé teszik, hogy mindig az áramlás és
a helyi indukált sebesség összege vigye őket tovább. A módszer lehetővé teszi továbbá a
szabad örvények miatti nem egyenletes megfúvás, a nemlineáris profilkarakterisztikák
figyelembe vételét is. Az eljárások integrál és differenciál egyenletek iterációs megoldásán
alapulnak és éppen ezért komoly számítástechnikai háttérkapacitást igényelnek.
A korszerű, mind gyorsabb helikopterek rotorjainak tervezésénél előtérbe került az
összenyomhatóság kérdése. Itt gyakorlatilag a M szám profilkarakterisztikákra gyakorolt
hatását veszik elsősorban figyelembe. A hangsebesség véges értékének ennél a módszernél
abban van a jelentősége, hogy az aerodinamikai jelek nem azonnal adódnak át a környező
térnek és ezzel a Biot-Savart tétel a meglévő formájában használhatatlanná válik. Baskin [16]
kidolgozott egy elméletet a Biot-Savart törvény analógiájára összenyomható közegre. Ennek
lényege, hogy úgy vizsgálja a jelenséget, mintha az örvényfonal haladna keresztül egy
nyugalomban lévő, nagytömegű összenyomható folyadékon és vind<V. Az indukált sebesség
vektora egy (x,y,z) pontban:
v v
νΓ dx × d s
(13)
w=
4Π ∫S d 3ν
ahol d ν = ν 2 (ξ − x) 2 + (η − y) 2 + (ζ − z) 2 , ν = 1/(1 − M 2 ) és ξ, η, ζ a ds örvényfonal
szakasz koordinátái.
A valósághoz feltétlenül hozzátartozik az, hogy az örvények intenzitása a levegő
viszkozitása következtében előálló határréteg súrlódási veszteségek miatt az időben csökken
és végül az örvények teljes energiája felemésztődik. Éppen ezért a rotortól távolabb eső
részek vizsgálatánál nagyon fontos a viszkozitás hatásának figyelembe vétele [14] [16] [24].
A viszkozitásnak két fontos vonzata van az örvényelmélettel kapcsolatosan:
a) Az örvénymag véges sugarának megléte, a születése pillanatában,
b) Idővel ezek a magok szétszóródnak.
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A végső eredménye ennek a jelenségnek az örvénystruktúra teljes szétoszlása lesz. Ennek a
folyamatnak a számítása meglehetősen nehéz. A probléma vizsgálatához és megbízható
módszerek kifejlesztéséhez vissza kell nyúlni a merevszárnyak szárnyvég-örvényeinek
elöregedési folyamatához. Minden esetre ebben a tartományban még további erőfeszítésekre
van szükség. Az eddig kifejlesztett módszerek meglehetősen korlátozottak. E területen
jelenleg csak néhány, kezdeti fázisban lévőnek tekinthető elmélet áll rendelkezésre, pedig
minden vizuális vizsgálat során szembeötlő a jelenség létezése. Az örvényöregedéssel csak
két örvény hozható kapcsolatba, a leúszó, a vég (tő) öregedhet, a hordozó természetesen
nem.
v
Kezdetben a leváló örvény cirkulációja Γ, mialatt az egyesített örvénymező θ időbeli
változását az alábbi
r
v
∂θ
= ν eq ∆θ
(14)
∂t
egyenlettel lehet számolni, ahol νeq a turbulens áramlás ekvivalens kinematikai viszkozitása,
∆ a Laplace operátor. Így adott elfordulási idő alatt (t=(Ψ-ϑ)/Ω) a Biot-Savart törvénnyel
öregedés nélkül kapott indukált sebességértékeket meg kell szorozni egy
d/δ
2
4
K(d) = ∫ x 2 − e − x dx mennyiséggel, ahol δ = 2 ν eq t és d a távolságvektor abszolút értéke
π 0
az örvény ébredésének helye és a vizsgált pont között. Ezzel lehetővé vált a rotortól távolabb
eső részek – törzs faroktartó, farokrotor aerodinamikájának – korrektebb vizsgálata. Az
aerodinamikai jelenségekkel kapcsolatos térbeli és időbeli szabadság miatt az örvényelmélet
nagymértékben leköti a teoretikusok, az aerodinamikával, aeroelasztikus és a zajjelenségekkel
foglalkozók figyelmét és ez a témával kapcsolatos szakirodalom folyamatos bővülését
eredményezi [25] [26] [27]. Ezzel párhuzamosan folyamatosan fejlesztik az örvényelméleten
alapuló számítógépes programokat, melyek célja a rotorlapátok légerő terheléseinek
meghatározása, az aeroelasztikus jelenségek, a rotor sárkány kölcsönhatás vizsgálata [28], a
szabad leáramlás alakváltozásának hatása [29] [30] véges lapátszámú modellek esetén,
teljesítményszámítások és olyan speciális feladatok, mint a zajvizsgálat.
A módszer teljesítményének respektálása mellett az azért megfigyelhető, hogy az
eredmények gyakran félrevezetők. A hatalmas gépidők miatti költségek mellett, bosszantó
módon, pl. ha a teljesítményszámítás eredményeit összehasonlítják a szélcsatorna kísérletek,
illetve a repülési próbák eredményeivel, némely esetben e módszer pontatlanabbnak bizonyult
az impulzus-lapelem elméletnél. Paradox módon ez az ellentmondás az örvényelmélet azon
képességében rejlik, hogy vele hajszálpontosan meghatározhatók a legerősebb helyi indukált
sebességek. Jóllehet a nagy indukált sebességek térsége korlátozva van, az örvényfonalakhoz
közeledve nagy terhelések keletkezhetnek, amikor a lapát egy ilyen közelébe ér. A koncentrált
lapátterhelések, a lapát-örvény kölcsönhatások eredményei, melyeket már sok szerző vizsgált,
megerősítést nyertek a repülési próbák és szélcsatorna kísérletek eredményei által. Ennél
fogva ebben az esetben érthető, hogy az örvényelmélet használatának előnye, a diszkrét
örvények pozíciójának kiszámítása, a nagy indukált sebességek létrejöttének jelzése az
örvénymag közelében, az aktuális fizikai folyamat jobb értelmezéséhez és precízebb
mennyiségi analíziséhez vezet. Mindezek azonban különösen teljesítményszámítás esetében
hibás fizikai magyarázatok forrásává válhatnak. A klasszikus örvényelmélet, ahol az
örvénymagok elenyészően kicsi keresztmetszetűeknek vannak feltételezve, különösen
hajlamos az ilyen jellegű hibákra. Ezért amikor örvényelméleten alapuló számítógépes
programokat fejlesztenek, nagyon fontos különböző védelmeket beépíteni, a fizikai alapot
nélkülöző, matematikai szingularitásokhoz vezető lehetőségekkel szemben [8]. Mindazonáltal
a módszerben rejlő lehetőségeknek a legtöbb kutató nem tud ellenállni. Elsősorban a szabad
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leáramlási zóna elmélet fejlődik töretlenül, melyet a 4. ábra. segítségével kívánok illusztrálni
[31]:

Forgószárnyak
Sebességmezőjének
Aerodinamikája

Lapelem
Impulzus
Tételek

Navier-Stokes
Euler
Egyenletek
Megoldása

Örvény
Elméletek

Szabad
Leáramlás
Analízis

Kötött
Leáramlás
Analízis
Szakaszosan
Ismétlődő
Térbeli
Nem-Lagrange

Időben
Folyamatos
Lagrange

Clark-Leiper
1969
[32]

Scully
1975
[33]

Clark-Leiper
1980
[34]

Landgrebe
1969
[35]

Clark
1977
[28]

R. H. Miller
1982
[36]

Bliss
Quackenbush
Bilanin
[37]

Bliss
Washspress
Quackenbush
[38]

Sadler
1971
[23]

Scully
1975
[33]

Quackenbush
Bliss
Washspress
[39]

Quackenbush
Bliss
Washspress

Miller
Bliss
1993
[44]

Course
Leishmann
1993
[45]

Bliss
Dadone
Washspress
[41]

Ong [40]

Egolf
1988

Berry
1988
[42]

[43]

Bagai
1995
[31]

4. ábra. A forgószárnyak aerodinamikáját kutatók a nyugati világban Forrás: Ashish Bagai Ph.D.
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A legújabb modellek már alkalmasak a szabad leáramlási zóna deformációinak valamint az
örvényöregedésnek a figyelembevételére is bármely repülési üzemmódon és tetszőleges
konfigurációval (normál, koaxiális, tandem, konvertiplán stb.)

1.7.2.6. Lokális momentum elmélet

A lokális momentum elméletet két japán tudós Azuma és Kawachi [46] fejlesztette ki.
Célkitűzésük az időátlagos és a pillanatnyi indukált sebességmező meghatározása volt,
elfogadható pontossággal és lényegesen egyszerűbb számítási metodikával, mint amit a
fentebb felsorolt örvényelméleten alapuló módszerek tesznek lehetővé. Az elmélet az
impulzus, a lapelem és az örvényelmélet sajátos keveréke és lényege, hogy egy meglévő
szárnyat, a szárny által indukált sebességmezőt, elemi, a fesztáv mentén elliptikus cirkulációeloszlással rendelkező, egymás fölé helyezett, csökkenő méretű szárnyakkal helyettesítik. (5.
ábra. ). Az elemi szárnyak által indukált sebességmező egyenletes és mivel a szárnyvégi
feláramlás hatásától eltekintenek, a terjedtség mentén vind=konstans. Az elemi szárnyakat
egymás fölött, szimmetrikusan és aszimmetrikusan is elhelyezhetik a feladatnak legjobban
megfelelően. Az n elemi szárny teljes fesztávhoz viszonyított eredő felhajtóerő értéke az
impulzus tétel segítségével, az alábbi összefüggéssel határozható meg:
n

Y = ∑ (4Yi /ππ i ) 1 − ξ i2

(15)

1

Itt az Yi=2πρ(bi/2)2Vv0 az i-edik elemi szárny felhajtóereje, bi annak fesztávja, V a
repülési sebesség, v0 az adott elemi szárny átlagos indukált sebessége, ξi=yi/bi, yi az indukált
Eredeti szárny
i-edik csík

Helyettesítő elemi
szárnyak

y

i=j

-1/2bj+1

i=j+1

-1/2bj

x
5. ábra. A lokális momentum modell Forrás: [1]

sebességmező szélessége és mivel a szárnyvégi feláramlástól eltekintenek 1≥ξi. Ahhoz, hogy
az eredő szárny felhatóerő-eloszlását korrekt módon meghatározhassuk, figyelembe kell venni
annak korántsem ideális voltát, a húrhossz változását cy=c(y), a geometriai ϑy=ϑ (y) és
aerodinamikai elcsavarását ay=a(y), az elemi szárnyak hatásának összegzésekor. Erre a
legalkalmasabb az impulzus tétel alkalmazása az eredeti szárny mentén sávokban (5. ábra. ).
Az egyes sávokban az aerodinamikai és geometriai jellemzőket azok ottani átlagával
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helyettesítve, az eredeti szárny j-edik sávjában a keletkező légerőterhelés meghatározható az
alábbi összefüggéssel:
−1/2b j +1
j


2

ϑ
−
Yj = 1/2ρ/
a
(16)
∑i ∆v i /V c y dy
y y
∫


−1/2b j
A módszer azt feltételezi, hogy a Σ∆vi/V a -1/2bj és -1/2bj+1 intervallumon konstans értéket
vesz fel. A (16) kifejezést a (15) kifejezés alapján felírhatjuk a következő formában:

∫ ∑ [4Y /b

−1/2b j +1

Yi =

j

i

−1/2b j

i

]

1 − ξ i2 dy

i

(17)

Rotorlapátok esetén, az eredeti lapátot aszimmetrikusan közelítik oly módon, hogy az
elemi szárnyak külső végei és a rotorlapát vége egybeessenek. Az előzőekben tárgyalt módon
lapelemekre osztják a lapátot és a sebesség-összetevőket a lapelem elméletből megismert
módon határozzák meg. Az adott lapát geometriai és aerodinamikai tulajdonságát szintén az
előbb merevszárnyra ismertetett módszernek megfelelően kezelik. A lapát hosszmenti
terheléseloszlását a Zsukovszkíj tétellel számítják:
y(r) = ρU ⊥ (r) Γ (r)

(18)

Itt U⊥ (r) az eredő megfúvási sebesség rotorsíkra merőleges komponense, Γ (r) a cirkuláció
értéke az adott lapelemen: Γ(r) = 2R∆Ri (1 − ri ) 1 − ξ 2 . A lapátok egymásra hatását úgy
vizsgálják, hogy sebességcsökkentő tényezőket használnak, melyek különböző lapátszámokra
adottak a vonóerő függvényében és méréseken alapulnak. Ezek a tényezők (r) =0,75 értékre
vannak megadva és az egész rotorra azonosnak veszik. Ezzel egy adott pozícióban lévő
lapelem által indukált sebességet, az adott idő alatt ugyanabba a pozícióba érő következő lapát
lapelemének megfúvásánál ezzel a tényezővel szorozva veszik figyelembe. Egy adott
azimuthelyzetben lévő lapát i-edik elemének légerő terhelése az alábbi kifejezéssel
számítható:
1

& i ∆v i
L i = ∫ ρU ⊥ ( r )Γ( r )Rdr = 2m

(19)

ri

& i az i-edik lapelem tömegárama
Ez az egyenlet a módszer alapegyenletének is tekinthető, m
az adott pozícióban. A lapát saját lapátvégi feláramlását a szerzők tapasztalatai alapján a
lapátvégtől befelé el lehet hanyagolni minden üzemállapotban, a végtől kifelé pedig tengely
irányú átáramlás esetén tehetjük ugyanazt. Azonban haladó repülés esetén a következő lapát
megfúvását már módosítani fogja a lapátvég-örvény (6. ábra. ). A lapátvég-örvény okozta
sebességváltozást szintén sebességcsökkentő tényező alkalmazásával veszik figyelembe. A
gyakorlatban a lapátot minimálisan 20 részre osztják, a pontosság szempontjából elegendő a
∆Ψ=10° azimutszöglépés és a rotorsíkot maximálisan R/80 oldalhosszúságú négyzetelemre
osztják. A kísérleti és a számított eredmények jól egyeznek és ez alapján megállapítható, hogy
ez egy használható és egyszerű módszer, mely a számítási időt lényegesen lerövidíti.
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V

A lapát feláramlásban lévő része

6. ábra. A lapátvég-örvény hatása a következő lapáton Forrás: [1]

1.7.2.7. Örvénycső modellezés

Ahogy a rotorlapátok száma elméletileg közelíti a végtelent, a lapátvég-örvények fonalainak
sűrűsége a rotor alatti hengerben növekszik, egészen addig amíg az örvényesség ezen a
felületen egy konstans értéket meg nem közelít. Amikor ezt eléri, a leáramlási zóna jól
modellezhető egy örvénycsővel, amely a rotor alatt helyezkedik el. Ezt az elméletet már
használták [47] annak feltárására, hogy milyen kapcsolat van a leáramlás hosszirányú
gradiense és a rotorsík bólintási szögváltozása között. A függéskor kialakuló áramcső
geometriát a KR görbületi paraméter felhasználásával módosítva modellezték. A fenti hatást
az alábbi módon vették figyelembe:
 q 
νc
(20)
= K R  
ν0
 ν0 
A KR értéke Keller szerint 1,5. Azonban ebben az esetben az áramcső szűkületét nem lehetett
figyelembe venni, ami eléggé kritikus dolog, amióta bizonyítást nyert, hogy a jelenség
valóban létezik. A későbbi tanulmányok megmutatták ugyanakkor, hogy a KR értékét
minimálisan 1,5 értékűre kell venni, amit a későbbi frekvenciatartomány analízisek tovább
módosítottak 2,0 körüli értékre. Ez az eltérés is mutatja, hogy feltétlenül szükség van további
kutatásokra a témát illetően, hogy több betekintést nyerhessünk az áramlás részleteibe.
Másrészt fontos tisztázni a repülési jellemzők és az áramcső alakja közötti kapcsolatot, mivel
a teljes repülési tartományt felölelő modell megalkotásához feltétlenül számításba kell venni
az áramcső szűkülését, elhajlását és elgörbülését is.
1.7.3. Szélcsatornában végrehajtott mérések

A szélcsatornában végrehajtott mérések egyik legfontosabb kritériuma a modell és a valós
szerkezet közötti minél teljesebb körű hasonlóság biztosítása. Ez különösen nehéz egy olyan
bonyolult és sokszabadságfokú rendszer esetében, mint a forgószárny [48]. Emiatt manapság
egyre inkább törekednek a teljes méretű szerkezetek szélcsatorna vizsgálatára [49].
Ugyanakkor az ehhez szükséges szélcsatornák (7. ábra) kialakítása és üzemeltetése rendkívül
költséges és ezért csak a jelentős repülőiparral rendelkező országok engedhetik meg
maguknak ezek használatát. Mindazon által még ezek a szélcsatornák sem biztosítják minden
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repülési üzemmód tökéletes hasonlóságát [49] és a nagy üzemköltségek miatt szükséges a
lehető legtöbb mérés egyidejű végrehajtása, amely a mérések előkészítésére fordított időt és
költségeket növeli meg.

7. ábra. A NASA Ames Research Center teljes méretű szélcsatornája
A mérőtér méretei: 24x36x58 m3 Forrás: NASA

1.7.3.1 A fő hasonlósági követelmények:

−

−

Geometriai hasonlóság: Lmodell / Lhelikopter = állandó, mely a hosszléptékek arányának
állandóságát jelenti és kiegészül az alábbiakkal:
! Azonos húreloszlás: c=f(r);
! Azonos lapátelcsavarás: ϑ=f(r);
! Azonos profilok;
! Azonos lapátszám z;
! Azonos csapkodás-kompenzálás k.
Dinamikai hasonlóság: A tehetetlenségi erők és nyomatékok arányának állandóságát,
elsősorban a lapátok tömegjellemzőjének azonosságát jelenti:
γ=

−

a ∞ c 0 , 7 ρR 4
2I

= állandó

Merevségi hasonlóság:
! Súlyponti tengelyek helye;
! Hajlító (IE) és csavaró (IpG) merevségek, sajátlengésképek és a
sajátfrekvenciák azonossága
! A vezérlőrendszerek merevségének is hasonlóaknak kell lennie.
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1.7.3.2. A modell paramétereinek meghatározása

Ahhoz, hogy a fenti követelményeket a lehető legteljesebben kielégítsük, meg kell
határozni azokat a hasonlósági viszonyszámokat, melyeket a továbbiakban léptéknek
nevezünk, mint pl. KL=LM / LH a méretek, vagy KF=FM/FH az erők léptéke. Bármely modell
vagy valós szerkezet esetében ezek a léptékek kifejezhetőek másik 3 független paraméter
hatványszorzatával a dimenzióanalízis alapján. Például a modell forgószárnyon ébredő
felhajtóerő felírható a következőképpen:
YM=NMρn1ωMn2Ln3

(22)

A két oldal dimenzióit egyenlővé téve megállapítható, hogy n1=1; n2=2; és n3=4. A
forgószárny analízisekor egymástól független alapmennyiségnek a sűrűséget (ρ), a
forgószárny szögsebességét (ω) és a lineáris méretet (L) szokták venni. A három alaplépték
tehát:
Kρ=ρM/ρH;
Kω=ωM/ωH;
KL=LM / LH.

Sűrűséglépték:
Szögsebesség-lépték:
Hosszlépték:

Ezek segítségével az erőlépték meghatározható az alábbi módon:
KF =

N M ρ M ω 2M L4M
= K ρ K ω2 K 4L
2 4
N H ρ H ωH L H

(23)

A fenti (22) kifejezésben szereplő N dimenzió nélküli tényező meghatározható, a közte és
az aerodinamikából ismert cT vonóerő tényező között az YM=TM egyenlőség alapján fennálló
N=πcT/2 összefüggés segítségével. A modell létrehozásához szükséges léptékeket tartalmazza
az 1. táblázat. E táblázat segítségével és a méretarány ismeretében meghatározhatóak egy
Paraméter

Dimenzió

Tömeg
Megoszló tömeg
Tehetetlenségi
nyomaték
Tehetetlenségi
nyomaték eloszlás
Hajlitó és csavaró
merevség
Sebesség
Gyorsulás
Erő
Nyomaték
Nyomás, feszültség

kg
kg/m

Összefüggés a lépték
kiszámításához
Km=KρKL3
K m =KρKL2

kgm2

KΘ=KρKL5

kgm

K Θ =KρKL4

kgm3/s2

KIE=KρKω2KL6

m/s
m/s2
kgm/s2
kgm2/s2
N/m2

Kv= KωKL
Ka= Kω2KL
KF=KρKω2KL2
KM=KρKω2KL6
Kp=KρKω2KL2

1. táblázat. A hasonlósági kritériumoknak megfelelő léptékek Forrás: [48]
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létező szerkezet modelljének paraméterei, melyek teljesítik a hasonlósági követelményeket.
Mindenesetre a három alaplépték (Kρ; Kω; KL) felvételével kell kezdeni. Ezen paraméterek
léptéke elvileg tetszőleges lehet, de még egy sor követelményt kell teljesíteni a szélcsatorna
kísérletekhez, melyek sajnos a léptékekre nézve komoly korlátozást jelentenek. A
szélcsatorna kísérleteknél az áramlásnak is hasonlónak kell lennie, ezért figyelembe kell venni
a levegő viszkozitását, az összenyomhatóságot és a jelenség periodikusságát.

1.7.3.3. A viszkozitás figyelembevétele

Ez a feltétel akkor meghatározó, ha a közeg belső súrlódása jelentős szerepet játszik az
azonos körüláramlás kialakításában. Ennek a feltétele a Reynolds-számok egyezése.
ReH=ReM
Ez a feltétel az alábbi módon teljesíthető: Legyen V∞M= v ∞M (Rω)M; és LM= L M R M ,
valamint V∞H= v ∞ H (Rω)H; és LH= L H R H . Figyelembevéve, hogy v ∞M = v ∞H és L M = L H
a hasonlóság miatt, ezért a Re számok egyenlőségét felírhatjuk az alábbi módon:
R 2H ω H R 2M ω M
=
νH
νM

(24)

A szélcsatorna-kísérletek többségénél a nyomás és a hőmérséklet megegyezik a
környezetivel, ezáltal a sűrűséglépték Kρ=1 és a viszkozitások is megegyeznek νH=νM. Ezzel
a fenti összefüggés a következő alakra egyszerűsödik:
R 2H ω M
2
2
(25)
R M ω M = R H ω H , vagy ebből, 2 =
R M ωH
Ebből meghatározhatóvá válik az egyik felvételével két további lépték, a Kω szögsebesség
lépték, illetve a KL hosszlépték. Azonban figyelembe kell venni a szélcsatornák méreteinek
korlátozott mivoltát és éppen ezért a fenti (25) feltételt gyakorlatilag lehetetlen kielégíteni. Az
esetek többségében ezért arra törekszenek, hogy a Re0,7≥3,2⋅105 értéknél nagyobb legyen.
Ugyanis mérési eredményekkel alátámasztott tény, hogy ettől magasabb Re számok esetén a
Re szám változása elhanyagolható mértékben befolyásolja a forgószárnyak tulajdonságait,
mint pl. a cT és az mk esetében. Azonban egyes profiljellemzők - mint pl. a profilellenállás –
esetén mindenképpen figyelembe kell venni a Re számot. Rendszerint erre a feladatra
forgatónyomatéki tényező, ∆mk változásának függvényében tapasztalati úton meghatározott
helyesbítő tényezőket alkalmaznak a Re szám függvényében.
További nagyon fontos vonatkozása a Re szám figyelembevételének a törzs aerodinamikai
erejének meghatározásakor kerül előtérbe. Sajnos a fenti (25) feltételt a törzs vonatkozásában
sem lehet kielégíteni a szélcsatornák méretének korlátozottsága miatt. Hasonlóan a profilok
esetéhez ezért itt is igyekeznek meghatározni azt a Re számot, mely felett már nem változnak
jelentősen a törzs aerodinamikai jellemzői.
A kisebb elemek – pl. antennák, futóművek, stb. – esetében pedig igyekeznek azokat a
valós méreteikben vizsgálni.
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1.7.3.4. Az összenyomhatóság figyelembevétele

A nagysebességű helikopterek előrehaladó lapátjai esetében előtérbe kerül az
összenyomhatóság kérdése. Ezért lehetőleg teljesíteni kell az erre vonatkozó hasonlósági
feltételeket. Ezt a modell és a valós lapátvég metszetek azonos M száma biztosítja.
VRM VRH
=
aM
aH

(26)

A fenti kifejezésben a V∞M,H sebességeket a VRM ,H =

VRM ,H

( Rω) M ,H
figyelembe véve, hogy aM=aH kapjuk az alábbi egyenletet:

értékekkel helyettesítve és

(Rω)M=(Rω)H

(27)

Ebből az következik, hogy a lapátvégek kerületi sebességeinek azonosnak kell lennie.
Normál atmoszférikus viszonyok esetén az összenyomhatósági és viszkozitási feltételek
teljesíthetőek, ha a modell paraméterei teljesítik a Kv= KωKL=1 egyenletet. Általában mégsem
ezt a módot választják az összenyomhatóság figyelembevételére, hanem a viszkozitáshoz
hasonlóan a mérési eredményeket korrekciós tényezőkkel módosítják, mely korrekciós
tényezőket a lapátprofillal adott cy és M értékekre beállított szélcsatorna kísérletek
eredményei alapján állapítják meg.

1.7.3.5. A periodikusság figyelembevétele

Az ω szögsebességgel forgó és Vrep sebességgel haladó forgószárny lapátjának megfúvási
sebessége periodikusan változik és ezért periodikusan változik a rajta keletkező aerodinamikai
erő. Az ilyen folyamatok vizsgálatához biztosítani kell az áramlás kinematikai hasonlóságát.
Ez gyakorlatilag az előrehaladási fok azonosságával biztosítható:
µM = µH =

VrepM cos α RM
(Rω) M

=

VrepH cos α RH
(Rω) H

(28)

Függőleges üzemmódok esetén a kinematikai hasonlóságot az alábbi feltétel biztosítja:
VyM = VyH =

VyM
(Rω) M

=

VyH
(Rω) H

(29)

A (21) és (22) egyenleteket használják fel a szélcsatorna áramlási sebességének
meghatározásához, adott, µ és Vy biztosítása érdekében. Amennyiben a szélcsatorna
paraméterei korlátozottak és a kinematikai hasonlóság biztosítása végett túl nagy µ és Vy
adódna, akkor ebből a feltételből számítják a KL és Kω értékeket.
A viszkozitás és az összenyomhatóság (Re, M) feltételének kielégítéséhez tehát biztosítani
kell az eredő megfúvási sebességek azonosságát és ehhez határozhatóak meg a lineáris
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méretek valamint a szögsebességek. Ezeknek a feltételeknek ugyanakkor ki kell elégíteni a
periodikussági feltételt is.

1.7.3.6. A legtöbb hasonlósági feltételt teljesítő modellek

A forgószárny modellekkel végzett szélcsatorna kísérleteket rendszerint normál
atmoszférikus körülmények között hajtják végre. Ebben az esetben egyidejűleg az összes
hasonlósági kritérium nem teljesíthető. A gyakorlat szempontjából azok a lapátmodellek
tekinthetőek a legjobbnak, melyek esetén a KV sebességlépték és a Kρ sűrűséglépték
egységnyi.
Amennyiben ezeket a modelleket az eredetivel megegyező anyagból készítik, akkor a
tömeg, a tehetetlenségi nyomatéki és a merevségi hasonlósági kritériumok is teljesülni
fognak. Ekkor a modell elemeinek tömege arányos a térfogattal és így a tényleges szerkezet
elemeinek tömegét a hosszlépték harmadik hatványával kell szorozni. A dinamikus
hasonlóság feltételeinek megfelelően, amint az 1. táblázat. összefüggéseiből látható, éppen
ilyen aránynak kell lennie a modell és a valós szerkezet tömege között. Hasonlóan teljesül a
tehetetlenségi nyomatékok hasonlósága is. A hajlító és csavaró-nyomatékok hasonlóságának
feltétele az 1. táblázatban található Kρ=1 és Kω=1/ KL összefüggésbe való helyettesítéssel, az
alábbi módon írható fel:
(30)
KIE=KL4
A fenti összefüggés alapján létrehozott modell tehát dinamikailag is hasonló lesz. Az ilyen
modellt az (21) egyenletnek megfelelő sebességgel megfújva a szélcsatornában, kielégíthető a
M szám szerinti és a periodikusság szerinti hasonlósági feltétel is.
Meg kell jegyezni, hogy a tényleges szerkezethez hasonló anyagból készített modell
mégsem lesz dinamikailag hasonló, ha a sűrűséglépték Kρ≠1. Ebben az esetben más sűrűségű
és rugalmassági modulusú anyagot kell választani, sőt előfordulhat, hogy megoldhatatlan a
feladat. A Kρ≠1 lépték akkor válhat szükségessé, ha a Re szám azonosságának feltételét
akarják teljesíteni. Ilyen például, ha a Re és M számok azonosságát egyidejűleg akarják
biztosítani, akkor a sűrűségléptéknek Kρ=1/KL értékűnek kell lennie. Ez a gyakorlatban azt
jelenti, hogy mivel a modellek hosszléptéke ¼ és 1/15 között változik, a sűrűségléptéknek 4-15
között kell lennie, ami csak változtatható sűrűségű szélcsatornában, illetve ezt elvetve 1:1
méretarányos modellel lehet elvégezni.

1.7.3.7. A mérések leírása

A méréseket gyakran függőleges szélcsatornában hajtják végre oly módon, hogy a rotor és
a törzs külön tartókon foglal helyet, hogy egymástól függetlenül tudják mérni az
aerodinamikai erőket és nyomatékokat. Természetesen a rotor és a törzs, állásszögét, csúszási
szögét, a kormánybeállítást és az előrehaladási fokot stb. lehet változtatni. A függőleges és kis
sebességű üzemmódokat víz felett mozgó kocsira szerelt rendszerrel mérik. A mérések előtt,
közben és után, természetesen elvégzik a mérőrendszer kalibrálását, a forgószárnyak statikus
és dinamikus kiegyensúlyozását, kúpon-futás beállítását és a szélcsatorna átmérő menti
sebességeloszlásának meghatározását.
Az erők és a nyomatékok mérésére tenzométeres, piezokristályos mérőfej-családokat
fejlesztettek ki, melyek különböző számú és nagyságú jellemző mérésére szolgálnak. Ezen
kívül egy-egy mennyiség – pl.: lapát csuklónyomaték, deformáció, nyomásértékek – helyi
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mérésére különböző mérőelemeket, nyúlásmérő-bélyeg párokat, illetve klasszikus portokat
alkalmaznak. A modelleken alkalmazott vezérlőrendszereknek biztosítaniuk kell mindazon
beállítási lehetőségeket, melyek az igazi gépen is megvannak és mindezt távirányítással.
A lapátmodellek általában a merevségi hasonlóság figyelembevételével, az eredetinek
megfelelő profilokkal, geometriai és aerodinamikai elcsavarással, tömegeloszlással készülnek.
Ennek megfelelően a változó keresztmetszetű fém főtartóval (erre lehet ragasztani a
nyúlásmérő bélyegeket) és fa szekciókkal, valamint az ellensúlyokat tartalmazó belépőélekkel
készülnek, ragasztott kivitelben. A törzsmodellek készülhetnek fémből, fából, kompozit
anyagokból egyaránt.
Az alkalmazott mérőrendszereknek minimálisan 60-80 jelet (ma már nem ritka a 250 jel
sem) kell mintavételezni, akár 2000 Hz mintavételi frekvenciával. A jeleket át lehet játszani a
klasszikus csúszóérintkezős megoldással, rádió vagy optikai úton. Természetesen
zavarvédelem szempontjából a legjobb a digitális jelek optikai átvitele. A mintavételezéshez
és a jelátalakításhoz nagyteljesítményű A/D átalakítók szükségesek, ugyanakkor ekkora
mennyiségű adat többcsatornás tárolásához is nagykapacitású háttértárolókra –
mérőmagnetofon, számítógép – van szükség. A jeleket a feldolgozás előtt mindenképpen
érdemes valamely eljárással szűrni.
A mérések során a hibákat két részre lehet osztani:
− Véletlen hibák: Hatásuk kiküszöbölésére az eredményeket, valamilyen eljárással
szűrésnek kell alávetni;
− Szisztematikus hibák: Elkerülésük érdekében ügyelni kell az alábbiakra.
− Függéskor (Vy=0) ügyelni kell arra, hogy a közeli felületek nehogy
meghamisítsák az eredményt;
− Függőleges emelkedés esetén (Vy>0) a vind és a Vy azonos értelműek, ezért
ezek a mérési eredmények általában megbízhatóak;
− Függőleges süllyedés esetén (Vy<0) a vind és a Vy ellentétes értelműek, amely
a sebességmérés jelentős hibáját okozhatja, különösen az örvénygyűrű
üzemmód vizsgálata során. Ezért vezették be ezen üzemmódok vízfelszín
feletti vizsgálatát;
− Ferde átáramlási üzemmód (µ≠0) esetén meg kell különböztetni a µ<0,1 és a
µ>0,1 tartományokat. A µ<0,1 esetén a vind≈Vrep, ami miatt az áramlás
kikerülhet a szélcsatornából. Ahhoz, hogy az áramlás a szélcsatornában
maradjon, a modellt el kell tolni a vonóerő irányába a mérőtérben. A µ>0,1
esetén a mérési eredmények megbízhatóbbakká válnak.
Mindenesetre a paraméterek egymásra hatása miatt a méréseket többször végre kell
hajtani, különböző aspektusokból (pl. csak a törzs, csak a forgószárny, majd együtt a kettő).
Ahhoz, hogy a mérési eredmények feldolgozhatóvá váljanak, meg kell határozni a
szélcsatorna és a mérőrendszer zérus értékeit (nyomások, erők, nyomatékok) a különböző
helyzetekre (pl.: állásszög, fordulatszám stb. függvényében) és ezek alapján meg kell
határozni az egyes mért jellemzők üzemállapottól függő korrekciós tényezőit. Mivel a
méréseket általában zárt cirkulációjú, nyitott mérőteres (Acsatorna/Arotor=0,2-0,3)
szélcsatornákban végzik, a leggyakrabban az alábbi jelenségek miatt kell korrekciókat
alkalmazni:
− Az áramlás elferdülése: µ<0,1 esetén;
− A csatorna falhatás: µ<0,15 esetén. Ennek leginkább a rotor állásszögét módosító
hatása jelentős;
− A blokk-hatás: A forgószárny vonóereje miatt eltérés lesz a szélcsatorna
tengelyében lévő és az ellenőrző pontban lévő dinamikus nyomás között, mely a
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tényleges µ-t csökkenteni fogja. Ugyanakkor µ>0,15 esetén ez is elhanyagolhatóvá
válik;
− A tartószerkezet árnyékoló hatása: Ezt a lehetőségekhez képest a tartószerkezet
minél karcsúbb kialakításával, illetve a szerkezet vastagabb részei modelltől való
távolságának növelésével lehet csökkenteni, egészen elhanyagolható mértékig.
− A forgószárny-agy és a rajta lévő mérő és vezérlő elemek hatása: Ezt lapátok nélkül
végrehajtott mérések alapján meghatározott korrekciós tényezőkkel veszik
figyelembe.
A fentiek figyelembevételével a szélcsatornákban végrehajtott mérések pontosságát a
hibák négyzetes középértékének a mért mennyiség százalékában megadott értékével
jellemzik, melyek elérhetik az alábbiakat (2. táblázat):
Paraméter
T
H; S
MkR
MxR; MzR
XT; YT; ZT
MxT; MyT; MzT

Hiba (%)
2-5
0,3-1
0,3-1
0,2-0,5
1
0,3

2. táblázat. Szélcsatorna mérések hibái Forrás: [48]

Ebben a részben feltétlenül meg kell említeni a valós méretű, vagy nagyléptékű (KL=½-⅓)
modellek alkalmazását (teljes jármű, vagy részegység). Ezek előnyei:
− A geometriai, a M és a Re szám szerinti hasonlósági feltételeket könnyebb
teljesíteni;
− Repülési kísérlettel nehéz a forgószárny állandó üzemmódját fenntartani a mérés
során;
− Függéskor a forgószárny poláris repüléssel nem vehető fel, mert a gép súlyát túl
széles határok között kellene változtatni;
− Repülési kísérletnél nem lehet külön vizsgálni az egyes elemeket (forgószárny,
törzs);
− A szélcsatorna mérés biztonságosabb;
− Sok olyan jellemző mérhető szélcsatornában, melyek repülés közbeni mérése
nehézségekbe ütközik;
− Szélcsatornában széles határok között változtathatóak a paraméterek, egymástól
függetlenül.
A fentiek miatt kompromisszumos megoldásként a legjobban a nagyléptékű modellek
(D=4-5,5 m) használata terjedt el. Ezeknél még beállíthatóak a tényleges Vrep-nek és Rω-nak
megfelelő értékek, azaz az M és a Strouhal-szám, míg a Re valamivel alatta marad a
valódinak, de ez már nem befolyásolja jelentősen az eredményeket.
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1.7.3.8. A mérési eredmények

E munka terjedelmi korlátjai csak néhány eredmény ismertetését teszik lehetővé, ezért csak
néhány, ámde jellemző eredményt mutatok be. A méréssorozatokat - mint ahogy már

0,006

0

cT=f( Vy ); αR=90°; Ω=9,2 Hz

mk =f( Vy ); αR=90°; Ω=9,2 Hz

8. ábra. A forgószárny vonóerő és forgatónyomatéki tényezői tengelyirányú átáramlásban Forrás: [48]

korábban említettem – a függőleges repülési üzemmódokkal kezdik. A 8. ábra egy D=2,64 m
átmérőjű, z=5 lapátszámú, σ=0,123, Θközös=állandó, téglalapalakú, NACA 230-12M profilú,

9. ábra. Az indukált sebesség eloszlás nagyobb µ esetén Forrás: [48]

10. ábra. Az izolált forgószárny indukált sebességei kis µ értékek esetére Forrás: [48]
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ϑ=-6° elcsavarású lapátokkal felszerelt modell cT=f( Vy ) és az mk=f( Vy ) függvényei láthatóak.
A cT vonóerő tényező a teljes Vy tartományban folyamatosan változik és van egy jól
megállapítható minimum helye. Ez a hely az örvénygyűrű üzemmód helye. Az mk
forgatónyomatéki tényező függvényét cT=állandó értéke mellett vették fel. Itt Vy = -0,03-0,07

r =0,5

Azimutszög, fok

Repülés
Szélcsatorna

r =0,7

Azimutszög, fok

Csapkodó hajlítónyomaték, láb-font

Repülés
Szélcsatorna

Csapkodó hajlítónyomaték, láb-font

Csapkodó hajlítónyomaték, láb-font

tartományában megfigyelhető a szükséges forgatónyomaték növekedése a stabil süllyedési
üzemmód fenntartása érdekében. Az izolált forgószárny indukált sebességének eloszlását
mutatja kis µ értékek esetére, a törzs zónájában 10. ábra. Ez jól szemlélteti, hogy az üzemmód
változtatásával miért változnak jelentősen a törzsre ható aerodinamikai erők és nyomatékok.
Ugyanakkor szintén szélcsatorna kísérleteken alapuló állandó lapátmenti cirkulációt
feltételező örvényelmélet alapján meghatározott indukált sebesség eloszlást mutat nagyobb
(µ=0,2) repülési sebesség esetére a 9. ábra. [6].
A 11. ábra. mutatja egy korábban bemutatott (7. ábra. ) 1:1 méretarányú szélcsatorna
kísérlet és tesztrepülés során az UH-60 típusú helikopter rotorlapátjának különböző
metszeteiben mért csapkodó irányú hajlítónyomatékok összehasonlítását µ=0,178 és cT=0,08
üzemmódon [49].
Repülés
Szélcsatorna

r =0,9

Azimutszög, fok

11. ábra. Az 1:1 arányú szélcsatorna-kísérlet és a tesztrepülés hajlítónyomaték adatai Forrás: NASA

Az eredmény jól mutatja, a valós méretű
szélcsatorna és a tesztrepülések eredményei
közötti különbséget. A 12. ábra. mutatja a fent
említett szélcsatornában egyidejűleg végrehajtott
zajmérés eredményét az előrehaladó lapát
„akusztikus lábnyomát” µ=0,19; Mlapátvég=0,65;
cT=0,09 és αR=7° üzemmódon. E mérés során
egyébként azt vizsgálták, hogy az IBC (Individual
Blade Control - Független Lapátvezérlő) rendszer
segítségével hogyan lehet csökkenteni a rotorok
rezgésszintjét és a lapátvégörvények – mint

Leírás

legintenzívebb zajforrás – által keltett zaj
12. ábra. Az előrehaladó lapát zajtérképe
erősségét. A szintén a fentebb említett méréssel
Forrás: NASA
párhuzamosan
végrehajtott
sebességmérés
eredményét mutatja a 13. ábra. Ennek az a különlegessége, hogy egy új módszerrel (2. ábra. ),
az optikai sebességmérő-rendszerrel mért, a lapátvégörvény által létrehozott háromdimenziós
sebességmező tengelyirányú komponenseit ábrázolja, a rotorlapát pillanatnyi azimuthelyzetétől (90°) ∆Ψ=15° értékkel lemaradva. A mérés jellemzői: A lapát; µ=0,15;
Mlapátvég=0,65; cT=0,08 és αR=0° Az ábrán látható sebességértékek a lapát kerületi
sebességéhez viszonyítottak [49].
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Összefoglalásul
készítettem
az
alapvető
módszerekről egy táblázatot, ahol az egyes
módszerek különböző tulajdonságait értékeltem
1-től 5-ig terjedő osztályozással. Természetesen
ez az osztályozás nem nélkülöz bizonyos
szubjektivitást irányomból, de mégis rámutat arra,
hogy miért választottam az Impulzus-Lapelem
elméletet a számításaim alapjául.

Örvénymag
U/Rω

Rotorlapát

13. ábra. A lapátvégörvény által indukált
sebességmező tengelyirányú vetülete Forrás: NASA

Módszer neve:
Impulzus-elmélet:
Potenciál-elmélet:
Lapelem-elmélet:
Impulzus-Lapelem elmélet:
Impulzus-Lapelem-Örvény elmélet:
Örvényelmélet:
Szélcsatorna vizsgálatok:
Szerkezeti vizsgálatok:

Pontosság: Gyorsaság:
2
5
4
4
3
4
2
4
5
5
5
2
4
2
5
2

Költség:
5
5
5
5
5
3
2
2

Összeg:
12
13
12
11
15
10
8
9

3. táblázat. Az alkalmazott módszerek összehasonlítása Forrás: Szerző

2. A MODELL
Célkitűzésem, hogy létrehozzak egy aerodinamikai-dinamikai-aeroelasztikus viselkedés
leírására alkalmas műszaki-matematikai-modellt, mely tetszőleges, egyenes vonalú
stacionárius repülési állapotban képes modellezni a koaxiális rotorrendszert, különös
tekintettel annak alsó rotorjára. Tekintettel a rendelkezésemre álló számítástechnikai kapacitás
és mérési lehetőségek korlátozottságára, valamint a viszonylag „egyszerű”
programozhatóságra és kielégítő pontosságra, a modell alapjául a leúszó örvények hatásával
kiegészített, kombinált impulzus-lapelem elméletet választottam. A modell pontosságának
növelése érdekében figyelembe vettem a lapátmozgásokat, a lapátok fölötti áramlási teret és a
lapátokon ébredő aerodinamikai erőket, a felső rotor hatását és a profilok körüli áramlás
instacionárius voltát, a rotorlapátok rugalmas deformációját, az instacionárius hatásokat és a
lapátvég-örvények hatását is. A feladat megoldásához alapvetően a Power-Basic
programnyelv 3.5 verziójában [50] a Dr. Gausz Tamás által egyrotoros rendszerre
kifejlesztett Impulzus-Lapelem elmélet alapú programot fejlesztettem tovább. Felhasználtam
még a MATLAB programcsomagot a mérési eredmények szűrésére valamint a Microsoft
Excel programot a nem programozandó számítások elvégzésére és a számítási eredmények
ábrázolására. Az általam kifejlesztett programok a függelékben találhatóak.
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2.1. Az impulzus tétel

A klasszikus impulzus tételt Glauert fejlesztette ki. Ebben az elméletben a (szimpla) rotor
áramcsövét a lapátok által súrolt felülettel azonos keresztmetszetűnek tételeztük fel. Koaxiális
rendszernél ennek a felületnek a meghatározása már egy kicsit bonyolultabb, azonban az
alábbi Glauert-féle összefüggéssel kiszámítható [11]:
A0 =

R 2π
χ

(31)

Ahol:
χ=
(h):
(R):

0,12
h
+ 0,22
2R

+ 0,455

a két rotor közötti távolság;
a rotor sugara.

A rotorok külön vizsgálatához meg kell határozni az egyes rotorok áramcsövének
keresztmetszetét, melyet úgy oldottam meg, hogy !a fenti összefüggésből kapott felületet két
azonos területű ellipszissel helyettesítettem " (14. ábra. ). Az ellipszis egyenletével

2R

R

Felső rotor

2a
2R

2a

R

Alsó rotor

14. ábra. Az áramcső keresztmetszet Forrás: Szerző

a keresztmetszeti felületek nagyságát leíró K(yr) meghatározható (15. ábra. ). Így a rotorsík
egy adott elemében meghatározhatóvá válik az áramlási keresztmetszet.

15. ábra. A rotortárcsa felosztása Forrás: Szerző

A 15. ábra. mutatja, hogy a rotor által keltett indukált sebesség értékei a rotorsík belépőélétől
hátrafelé haladva folyamatosan növekednek. Ez a trend az alsó rotor esetében módosul (nem
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jelentősen), a felső rotor által indukált sebességmező és a felső rotor lapátvég-örvényeinek
hatása következtében. Az indukált sebesség ( vi ) egy adott (yr ; xr) koordinátájú helyen
felírható az alábbi összefüggéssel:
xr

v i (x r ; y r ) =

p( x r ; y r )

∫ 2ρV K( y ) dx
r

x0

(32)

r

r

Ahol:
3,86
6,52 − y 2r
6,5
nyomásérték egy adott koordinátájú helyen;
(p(yr ; xr)):
(Vr):
repülési sebesség;
(ρ):
légsűrűség.
K( y r ) = 2

2.2. Lapelem elmélet

A lapelem elmélet használatához az 1.7.2.4. pontban felsoroltakon kívül ismerni kell a
sebesség-összetevőket az egyes keresztmetszetekben, egy adott azimut-helyzetnél, egyenes
vonalú egyenletes vízszintes repülés esetére. A 16. ábra alapján felírhatóak az alábbiak:
UT= V∞cosαsinψR+ Ω(xlcosβ+e)+ viT

(33)

UP =-V∞(cosαsinψRsinβ+sinαcos β)-xlΩ β& + Żl+ viP

(34)

VR = U 2P + U T2

(35)

Az alsó rotornál + vi(xr;yr) felső és viΓlv(xr;yr) felső.
UP

viP
Żl
-xlΩ β&

zl

„cl=0”
ϑs

αeff
βs

-V∞(cosαsinψRsinβ+sinαcos β)

yl

viT

V∞cosαsinψR

Ω(xlcosβ+e)

UT
16. ábra. A lapelem sebesség összetevői Forrás: Szerző

Az alsó rotor esetén ezek az összetevők kiegészülnek a felső rotor által indukált
sebességértékekkel valamint a felső rotor örvényeinek hatásával, melyek közül
alapvetően!csak a felső rotorok lapátvég-örvényeit vettem figyelembe". Ugyanakkor a
számításban a lapátvégeknél egy, a lapátvég veszteségeket figyelembe vevő polinom
segítségével a felhajtóerő tényező minden esetben 0 értékűre van csökkentve – hiszen a
rotorlapátok véges szárnyak és mint ilyeneknek a végükön nulla felhajtóerő keletkezik. A
profilok aerodinamikai tulajdonságainak instacionárius áramlás okozta megváltozása szintén
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330

300

230

200

160

130

70

40

12

0

cy cx

ezen a helyen vehető figyelembe. A lapát profiljának (NACA 230-12) adatai stacionárius
áramlás esetére a NACA Profilkatalógusban [51] megtalálhatóak (17. ábra). Ezek módosulása
instacionárius esetben számítható az ONERA [52]
Lapátprofil adatok
modell összefüggéseivel - lineáris esetben [2] - az
2,5
alábbiakban:
2
&&
c& Y = λc& + λsϑ& + σ(ϑ& + c& ) + sϑ
(36)
1,5
Ahol [2] alapján:
1
0,5
c& = x lβ& l :
a profil csapkodási sebessége;
0
(ϑ): a lapát-beállítási szög;
-0,5
( ϑ& ): a merev rotor profiljának szögsebessége;
-1
&& ): a merev rotor profiljának szöggyorsulása;
(ϑ
-1,5
-2
( c& Y ): a felhajtóerő tényező időbeli változása;
α[ ]
valamint az ONERA modell tényezői:
0

17. ábra. A lapátprofil jellemzői Forrás: Szerző

λ=0,25-0,15M2

s=

b=

180

π

2

(37)

{0,08(1 + M )}

(38)

σ=b-λs

(39)

2

180
(0,105 + 0,1∆c l − 0,08M )
π2

(40)

A sebességértékek ismeretében a profiljellemzők és azok időszerinti első deriváltjai
meghatározhatóak [11]. Ezek után a 19. ábra alapján a következő összefüggések segítségével
meghatározhatóak a lapelemen létrejövő légerők. Először meg kell határozni az eredő légerő
komponenseit a lapát koordináta rendszerben:

dR z =

dY =

ρ 2
VR h c Y dr
2

(41)

dX =

ρ 2
VR h c X dr
2

(42)

ρ 2
VR h c T dr ahol c T = c Y cos β s − c X sin β s
2

(43)

ρ 2
VR h c Q dr ahol c Q = c Y sin β s + c X cos β s
2

(44)

dR y =
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zl

dY

dRl
δ

ϑ
UP

„cl=0”
βs

αs
βs

yl

UT

dX

βs

18. ábra. A lapelemen ébredő erők Forrás: Szerző

majd mátrixos formában összesítve felírható az alábbi összefüggés:
0
 0  

v



dR l = dR y = − dY ⋅ sin β s − dX ⋅ cos β s 

 

dR z   dY ⋅ cos β s − dX ⋅ sin β s 

(45)

A fenti összefüggéssel megkapott komponenseket ezután át kell transzformálni a lapát
koordináta rendszerből a rotor koordináta rendszerbe a következő összefüggésnek
megfelelően:
dH − sin ΨR (− dY ⋅ sin βs − dX ⋅ cos βs ) + sin βl cos ΨR (dY ⋅ cos βs − dX ⋅ sin βs )
v
dR R =  dS  =  cos ΨR (− dY ⋅ sin βs − dX ⋅ cos βs ) + sin βl sin ΨR (dY ⋅ cos βs − dX ⋅ sin βs )  (46)
  

cos βl (dY ⋅ cos βs − dX ⋅ sin βs )
 dT  


2.3. A lapát csapkodó és csavaró mozgása

A lapátmozgások vizsgálata a merev lapát koordináta rendszerében a legcélszerűbb. A
perdület-tételt lapát koordináta rendszerben felírva vizsgálhatjuk a lapát csapkodó
mozgásának egyensúlyi helyzetét:
Θ
Ahol
− Θ:

ω:

δϖ
+ ϖ × ( Θϖ ) = M 0 − ρ s × a 0 m
δt

a rotorlapát tehetetlenségi tenzorának mátrixa;

−
−

ρs :

a rotorlapát szögsebessége;
a rotorlapát súlypontjának helyvektora;

−

a0 :

a lapát-koordináta rendszer origójának gyorsulása;
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A matató mozgást figyelmen kívül hagyva, három forgó mozgást különböztethetünk meg:
− A rotor-tengellyel együtt (Ω);
− A csapkodócsukló körül (β& );
− A lapát hossztengelye körül ( ϑ& ).
A csapkodó mozgás vizsgálatához annak egyszerűsített differenciálegyenletét használtam
[11]:

&& + (1 + ε)β = M a
β
ΘyΩ2
Ahol:
(Ma ):
(ε):
(β):
(Ω):
(Θy):

(48)

aerodinamikai nyomaték;
Lock szám;
csapkodási szög;
rotor szögsebesség;
lapát csapkodó-csuklóra vett tehetetlenségi nyomatéka;

A lapát csavaró mozgásának vizsgálatához az alábbi, szintén a perdülettételből (47)
levezethető differenciálegyenletet használtam, mely segítségével a vezérlési törvény és a
csapkodás kompenzálás hatását vettem figyelembe [11]:


d 2ϑ 
&
&
&
M x = Θ x Ω q 0 + β(q1 − q 2β) +
2
dΨR 

2

(49)

Ahol:
(Θx): a lapát hossztengelyére vett tehetetlenségi nyomatéka;
tényező;
q0 = cos2(β)sin(ϑ)cos(ϑ):
tényező;
q1 = cos(β)cos2(ϑ)-cos(β)(1-sin2(ϑ)):
tényező.
q2 = sin(ϑ)cos(ϑ):
A számítás során a lapátcsuklókra vonatkozó, eredő aerodinamikai nyomatékot [48] alapján
zérusnak vettem.

2.4. A lapát hajlító deformációja

A számítás során csak a csapkodó értelmű hajlító deformációt vettem figyelembe. Az (50)
differenciálegyenlet megoldásához [5] alapján felhasználtam a ►lapát első 4 sajátlengésképét
Φi(x) (i=1,2,3,4)◄. Ez az egyenlet a Lagrange egyenletből vezethető le és segítségével
meghatározható a 2. 3. és 4. sajátlengéskép-függvény és a hozzájuk tartozó sajátfrekvencia:
2

q′i′ + λ i q i =
Ahol:
− (Fi):
− (qi):
− (λi):

Fi
; i=2,3,4
Ω2 R 2 mi

i-edik általános erőkomponens;
i-edik általánosított koordináta;
i-edik multiplikátor;
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− (mi):

i-edik általánosított tömeg.

A sajátlengésképek és a hozzájuk tartozó általánosított tömegek valamint sajátfrekvenciák
meghatározásakor alapvetően a minden peremfeltételt kielégítő formafüggvényeket
alkalmaztam. (A sajátlengésképek ezen formafüggvények alkalmas, lineáris kombinációjaként
állíthatók elő.) Az így kapott Φj(xl) sajátlengéskép-függvények (26. ábra) Hj(ψ) azimutális
együtthatókkal vett lineáris kombinációjával közelítettem egy adott (xl, ψ) koordinátájú
helyen a deformált lapátalakot az alábbi összefüggésnek megfelelően:
4

y(x l , Ψ ) = ∑ Φ i (x l ) H i ( Ψ )

(51)

i =1

Itt az első összetevő a merevtest-szerű mozgást, ►míg a másik három a deformációt hívatott
modellezni.◄

2.5. A felső rotor hatása

A felső rotor hatását alapvetően két módon vettem figyelembe. Az ►elsőszámú hatásnak a
felső rotor által az impulzus –lapelem elmélet segítségével meghatározott kerületi és normál
irányú indukált sebességmezőt◄ a ► második számú hatásként a felső rotor lapátvégörvényei által az alsó rotorsíkban indukált sebességet tekintettem.◄
2.5.1. A felső rotor indukált sebességmezőjének hatása

A felső rotor impulzus lapelem-elmélet segítségével meghatározott indukált sebességmezője
az üzemállapot függvényében változó mértékben gyakorol hatást az alsó rotorra. Ennek
három oka van [4]. Az első és leglényegesebb oka az, hogy a felső rotor áramcsöve a
helikopter haladó mozgása következtében a megfúvási sebesség miatt csak részben éri az alsó
rotor felületét (19. ábra). A jelentőségében következő hatás a felső rotor áramcsövének
szűkülése, mely alapvetően függ a rotor által indukált sebességtől és amely hatása igy
függőleges emelkedéskor a legnagyobb. A harmadik hatás a felső rotor áramcsövének
áthelyeződése az alsó rotoron, a rotorok oldalra és hátradőlése miatt. Ez a hatás legjobban a

V∞
αR
Zavartalan
felület

µ=0,15

19. ábra. A zavartalan terület az alsó rotoron Forrás: Szerző
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nagy sebességű üzemmódokon jelentkezik és tengelyirányú átáramlási üzemmódon nem
jelentkezik. Nevezett hatásokat az alábbi módon vettem figyelembe. A [4] szakirodalom
segítségével repülésmechanikai számítás alapján meghatározható volt a rotor állásszöge (20.
ábra) és a felső rotor áramcsövének hátratolódása (21. ábra) a repülési sebesség, a súly
Áramcső hátratolódás

α R a sebesség függvényében
20

40

60

80

100

120

140

0

160

20

40

60

80

100

120

140

160

7
6
Hátratolódás [m]

0

αR [ ]

0
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14
-16
-18

5
4
3
2
1
0
-1

Vrep [km/h]

20. ábra. A rotorállásszög Forrás: Szerző

Vrep [km/h]

21. ábra. Az áramcső hátratolódás Forrás: Szerző

és súlyponthelyzet függvényében (A 20. és 21. ábra például TOW=2800kg, xSP=190 mm
értékre vonatkozik, de lényeges eltérés nincs a konfigurációk között). A rotorállásszög
meghatározásához az alábbi közelítő összefüggés alapján számítottam:
α R ≅ arctg

E X0
G + E Z0

(52)

Ahol,
− EX0: az ellenállás hossztengelyre eső vetülete;
− EZ0: az ellenállás függőleges tengelyre eső vetülete;
− G: a helikopter súlya.
A fenti egyenletben szereplő mennyiségeket gép-koordinátarendszerben számítottam ki.
Ennek segítségével a 18. ábra alapján megfelelő módon, könnyen meghatározható a felső
rotor áramcsövének hátracsúszása a rotortárcsa belépőélétől rotor-koordináta rendszerben, az
alábbi összefüggés segítségével:
X ÁCS =

V∞ ⋅ h ⋅ cosα R
V∞ ⋅ sinα R + v i0

(53)

Ahol,
− V∞: a rotor megfúvási sebessége;
− vi0: a rotor átlagos indukált sebessége;
− h: építési távolság a koaxiális rotorok között;
Az XÁCS értéke például ebben az esetben 6,23 m értékűre adódott (a rotor átmérője 13 m).
►Az áramcső szűkülését a felső rotor átlagos indukált sebességének függvényében (vi0≈1÷10
m/s között változik felszállótömegtől és repülési sebességtől – pl: TOW=2800kg súly és
IAS=100km/h esetén vi0=1,78 m/s – függően) és a két rotor ismert távolsága (h=1,17 m)
alapján 0,9÷0,95 értékűnek vettem◄. A rotorok oldalradőlése miatt a [4] szakirodalom
alapján 45-50 km/h sebességtartomány eléréséig a bal oldalon (ψ=240º és 300º) van
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maximálisan 35% (0,35h) lapátközeledés, ami 180 km/h sebesség esetén 57% (0,57h) értékre
növekszik a helikopter jobb odalán (ψ=60º és 120º) a túlkompenzálás következtében.
►Ezeket az értékeket átszámítva 3,6º és 5,8º egymáshoz viszonyított dőlésszög értékeket
kapunk, amelyek által okozott leáramlási zóna vándorlás figyelembevételétől, csekély
mértékük miatt eltekintettem.◄ Igy meghatározhatóvá vált a párnahatás nélküli
függeszkedéstől a nagysebességű egyenes vonalú egyenletes repülésig az a terület, amelyet
nem ér a felső rotor áramcsöve.

2.5.2. A felső rotor lapátvégörvényeinek hatása

A felső rotor hatásai közül a második legjelentősebbnek a lapátvég-örvények fonalai által
az alsó rotor síkjában indukált sebességet tekintettem. Ezeknek az örvényeknek a hatását
minden repülési üzemmódon külön esetileg kell megvizsgálni. Ez elsősorban a λ átáramlási
tényező és a µ előrehaladási fok függvénye. ►A felső rotor örvényeinek hatását a saját
rotoron nem vettem számításba, mivel a felső rotorlapátoktól a leúszó örvények viszonylag
távol haladnak, az általános hatásukat pedig az effektív állásszög meghatározásánál
figyelembe vett teljes saját indukált sebességmező reprezentálja. Továbbá ugyanezen módon
reprezentálja a leúszó örvények általános hatását - mindkét rotorét - az alsó lapát esetében a
teljes felső rotor saját indukált sebességmezőjének figyelembe vételével (16. ábra) a
kombinált impulzus-lapelem elmélet. ◄ Ugyanakkor a lapátvégörvények lokális, közeli, nulla
eredőjű hatását a impulzus-lapelem elmélet nem tudja számításba venni. Ezért szükséges
meghatározni azokat a zónákat, amelyekben a felső rotor lapátvégörvény-fonalai hatást
gyakorolnak az alsó rotorra. Tengelyirányú átáramlási üzemmódon 6 lapát-örvényfonal
találkozási pont van, melyek a λ és µ függvényében vándorolnak - illetve egy részük a
repülési sebesség növelésével le is marad – az alsó rotoron, ahogy az a 22. ábra alapján is
látható. Az ábrán jól látható, hogy az egyik leggyakrabban alkalmazott µ=0,15 üzemmódon az
eredeti 6 lapát-örvényfonal találkozási pont helyett már csak három találkozási pont van. A
találkozási pontok helyzetét úgy határoztam meg, hogy a felső rotor adott üzemmódra
jellemző átlagos merőleges indukált sebesség értékével kiszámítottam egyrészt a függőleges
út (h=1,17 m) megtételéhez szükséges időt, másrészt az átlagos kerületi indukált sebesség és a
rotor szögsebessége segítségével az átlagos lemaradási azimutszög értéket (IAS=100km/h;
TOW=2800kg; µ=0,15 esetén például ∆ΨL=2140). Ezzel az értékkel lemaradva az
örvényfonalak döféspontjai „folyamatosan követik” az őket létrehozó lapátvéget. Ezután már
könnyen meghatározható a 6 találkozási pont alsó rotor szerinti azimutja az alábbi:
∆Ψ =
i

∆ΨL − 120°
+ i ⋅ 60° ahol i=0,…,5
2

(54)

egyenlettel. Természetesen ez a 6 pont csak tengely irányú átáramlási üzemmódon van rajta
az alsó rotorsíkon. A pontos azimut pozíció meghatározásán túlmenően meg kellett határozni
a radiális elhelyezkedést is. Ezt egyrészt az áramcső-szűkülés mértékével kisebb sugáron,
másrészt az üzemállapot miatti előző pontban már meghatározott hátratolódás mértékével
eltolva kaptam meg. A találkozási helyek meghatározása utáni következő feladat az örvények
intenzitásának meghatározása. Ehhez először a találkozási pontoktól ∆ΨL/2 értékkel kisebb
azimut helyzetben (IAS=100km/h; TOW=2800kg; µ=0,15 esetén például 2660; 3260; 2160)
meg kellett határozni a lapátokon keletkező felhajtóerő nagyságát.
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Eltolódás és
áramcső-szűkülés

rc

yR
vi csökkentő
hatás

2,35rc

900
vi növelő
hatás

xR
Felső rotor

Alsó rotor

22. ábra. A felső rotor lapátvég-örvényeinek hatása az alsó rotoron Forrás: Szerző

Ez - tekintve az impulzus-lapelem alapmodellt - nem okozott nehézséget. Ezek segítségével a
Zsukovszkíj törvény alapján meghatározható a kezdeti cirkuláció nagysága:
Y=ρWΓ0

(55)

A kezdeti cirkuláció meghatározása után figyelembe vettem az örvény öregedést [53] alapján
az alábbi egyenlettel:
 −r r 



 4 υt 
Γ0 

(56)
v(r) =
1− e  
2 πr 



A fenti egyenlet segítségével meghatározható a Γ0 kezdeti cirkulációjú örvény által t idő
múlva ν viszkozitású közegben az örvénytől r távolságra indukált sebesség nagysága. A
következő feladat annak a területnek a meghatározása volt amelyben az örvényfonal által
indukált sebességértékekkel módosítani kellett a felső rotor által indukált sebesség értékeket.
Az örvények magjának átmérője is növekszik az idő folyamán, ezért először meg kellett
határoznom mindhárom találkozási ponthoz az örvénymagok átmérőjét az alábbi [53]-ban
található összefüggéssel:
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rc = 4 αδν t
Ahol:
− α=1,2564312 – állandó;
− δ=1+a·ReΓ – örvény viszkozitási együttható;
− ReΓ=Γ/ν – örvény Reynolds szám;
− a=0,2…0,0002 – empirikus szám, melyet én 0,002 értékűre választottam.

(57)

A [53] szakirodalom alapján elegendő az örvényfonal hatására keletkező, (56) összefüggés
segítségével maghatározott, a valóságos örvény esetén kialakuló indukált sebességet az
örvényfonal 2,35rc sugarú környezetében vizsgálni. Az így kapott eredményeket
(IAS=100km/h; TOW=2800kg; µ=0,15 esetére) mutatja a 4. táblázat. ► Az örvényfonalak
által indukált sebességek a magátmérő 2,35 szeres távolságában – a modellezett és a
valóságos örvény különbsége itt már közelít a nullához - már csak 10-15 százalékkal térnek el
a felső rotor impulzus-lapelem elmélet segítségével meghatározott indukált
sebességértékeitől, így a lapátvég-örvényfonal által indukált sebességeket a döféspontoktól
számítva ettől nagyobb távolságban már nem vettem figyelembe. ◄ Ez azt jelenti, hogy az
örvényfonalak a Descartes koordináta rendszerben (lásd 15. ábra) minden üzemállapotban és
mindegyik döféspontban maximálisan csak a döféspontokkal szomszédos négy négyzetben
Az örvénymag adatai
0

rc (m)
Ψ()
Γ
δ
326 40,92344 5684,811 0,23108
216 45,8129 6363,903 0,244492
266 41,7818 5804,028 0,23349

Az örvények által indukált sebességek (m/s)
r (m)
2,35rc (m)
0,525
0,375
0,225
0,075
0,543037 3,1016
4,34224 7,237066 21,71119802 M
0,574557 3,472174 4,861043 8,101739 24,30521641 A
0,548701 3,166655 4,433317 7,388862 22,16658626 G

4. táblázat. A felső rotor lapátvég-örvények indukált sebességei az alsó rotoron Forrás: Szerző

éreztetik hatásukat. A táblázat a négy négyzet középvonalára számított indukált sebesség
értékeket is mutatja, melyek a fonalhoz legközelebb eső négyzetekben eléggé jelentősen
módosítják az impulzus-lapelem elmélettel meghatározott indukált sebesség értékeket. Az
indukált sebesség értékek (vi és viΓ) összegzésekor egy adott négyzetben a következő
közelítésekkel éltem: ►Egyrészt az örvények forgásirányának megfelelően a rotortengelyből
a döféspontokba húzott sugarakra merőleges egyenesektől (22. ábra) a zónában kifelé eső
négyzetekben az örvény által indukált sebességek normális irányú komponensei csökkentik, a
befelé eső négyzetekben növelik a felső rotor által indukált normális irányú sebességek
abszolút értékét, mivel úgy tekintettem erre a merőleges egyenesre mintha érintené az
örvényfonalat◄ ►Ugyanakkor tekintettel arra, hogy az örvényfonalak döfési szögei az egyes
találkozási pontokban egyik üzemmódon sem haladják meg az 5° értéket, ezért a tangenciális
indukált sebességkomponensek figyelembevételétől eltekintettem, azok csekély értéke miatt.
◄
2.6. A számítás menete

A számítási eljárás két részből áll: Az első részben meghatározásra kerül az indukált
sebesség eloszlás, a vonó, a horizontális és az oldalerők a felső rotorra. A lépések:
1. A helikopter tömegének, a λ, µ tényezők, az αR meghatározása; ⇒számolófüzet.xls⇐
2. A kezdeti indukált sebességértékek és erők számítása a Glauert-féle közelítés alapján;
⇒felsrot.bas⇐
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3. A csapkodó és hajlító mozgások differenciál egyenleteinek numerikus integrálása polárkoordináta rendszerben, figyelembe véve az áramlás instacionárius voltát, a csapkodó és a
csavaró mozgás közötti kapcsolatot; ⇒ felsrot.bas ⇐
4. A rotor felülete mentén a légerő eloszlás ismeretében, új indukált sebességeloszlás
számítása Descartes koordináta rendszerben. Eredő erők számítása az új helyzetnek
megfelelően; ⇒ felsrot.bas ⇐
5. Az új erőknek megfelelően a csapkodómozgás újraszámítása, majd a 3. lépés, egészen az
egyensúlyi helyzet eléréséig, mely gyakorlatilag 10 teljes fordulat után bekövetkezik. Ha
nem, akkor a kezdeti kormány-beállítási értékek P0; P1; P2 nem feleltek meg ennek a
repülési helyzetnek és ezért új értékeket adva elölről kell kezdeni a számítást; ⇒
felsrot.bas ⇐
6. Az egyensúlyi helyzet sebesség és erőértékeinek tárolása. ⇒ felsrot.bas ⇐
A második rész nagyban hasonlít az elsőhöz, csak ott a Glauert-féle számításnál már
figyelembe vesszük (14. ábra) a felső rotor előbbiekben kiszámított és megfelelően
pozícionált indukált sebességértékeit (16. ábra) és kiegészítjük a felső sor lapátvég-örvényei
által indukált sebesség értékekkel (22. ábra). ⇒ alsrot.bas ⇐

2.7. A modell hitelesítése

Ahhoz, hogy elfogadhassuk a modellel kapott eredményeket, feltétlenül szükség van
valamilyen ellenőrzésre. Korábbi munkáimban: [5]; [54]; [55] foglalkoztam a [1]-ben
publikált és e dolgozat 1.7.1 pontjában vázlatosan ismertetett mérési eredmények
feldolgozásával, mely e módszer hitelesítése szempontjából jó szolgálatot tesz.

2.7.1. A mérés rövid leírása

A mérés lényege, hogy stacionárius repülési (TOW=2800 kg; IAS=0; 20; 40; 60; 80; 100;
120; 140 km/h) üzemmódokat vizsgáltak egy telemetriai rendszerrel. A rendszer lehetővé
tette, hogy repülés közben szerkezeti reakciókat mérjenek a Ka-26 típusú helikopter alsó
rotorlapátján. E hitelesítési eljárás szempontjából fontos ismertetni a mérő-rotorlapát
kialakítását (23. ábra). Az ismert hajlítómerevség- és tömeg-eloszlású mérő-rotorlapátra 8
No.:

8

1m

7

2m

6

3m

5

3,5 m

4

4m

3

4,5 m

2

5m

1

5,5 m

23. ábra. A nyúlásmérő bélyegek elhelyezése a rotorlapáton Forrás: Szerző

aktív nyúlásmérő-bélyeg párt ragasztottak az érzékenység növelésére az egyes mérőhelyeken
a húrnegyedeket összekötő vonalban az ábrának megfelelően a lapát alsó és felső kontúrján. A
nyúlásmérő-bélyegek egységnyi hajlítónyomaték értékre voltak kalibrálva. Az általuk
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szolgáltatott jelek (5. táblázat) képezik az előzőekben vázolt számítási modell hitelesítésének
1
-7.018
-7.178
-8.046

2
-11.80
-9.779
-10.68

3
-45.37
-44.52
-43.37

4
-43.99
-47.48
-28.71

5
-46.96
-46.47
-44.10

6
-40.52
-39.92
-41.18

7
33.52
35.35
39.12

8
3.751
3.528
3.251

9
-.3080
-.2880
-.2980

Az első hét oszlop a nyúlásmérőbélyegektől jövő jeleket, a 8. Oszlop a
csapkodószögadó, a 9. pedig az azimutszögadó négyszögjeleit tartalmazza.
5. táblázat. A mérési eredmények Forrás: [1]

alapját. Mivel a mérőrendszer eléggé összetett és ezért sok hibalehetőséget tartalmaz, a jeleket
a további felhasználás előtt célszerű megvizsgálni.

2.7.2. A mérési eredmények szűrése

A fentebb említett vizsgálatra feltétlenül szükség van egy nyúlásmérő-bélyegeket,
mérőátalakítőkat, rádióadókat és vevőket, A/D átalakítókat tartalmazó rendszer esetén. Ezt
feltétlenül indokolja a következő (a teljesség igénye nélküli) felsorolás, mely felsorolás egy
ilyen rendszer lehetséges zajforrásait mutatja:
1) Háttérsugárzás; 2) Hőmérsékletváltozások; 3) Mechanikai hibák; 4) Kommunikációs
rádióadás; 5) A telemetrikus rendszer saját rádióadása; 6) Kicsi mintavételi frekvencia; 7)
Nem megfelelő pontosság; 8) Csillapítás torzítás; 9) Dzsitterzaj; 10) Amplitúdó-kvantálási
zaj.
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24. ábra. A Csebisev-szűrő karakterisztikája Forrás: Szerző
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25. ábra. A szűretlen és a szűrt jelek összehasonlítása Forrás: Szerző

Az elemzések [55] arra engedtek következtetni, hogy ►a rotorlapátokon repülés közben, a
fenti metodika szerint felépített mérőrendszerekkel végrehajtott mérések eredményei,
kvantálási hibák kivételével fehérzaj-jellegű hibák, amelyek megfelelő karakterisztikájú
szűrőkkel való eltávolítása után azok a további felhasználásra alkalmasak.◄ Ezért én a mérési
eredményeket egy 20 dB csillapítású kétpólusú Csebisev-szűrővel megszűrtem. ⇒ chebyd.m
⇐ A 24. ábra alapján látható a szűrő karakterisztikája és a 25. ábra mutatja az 5. táblázat első
oszlopának jeleit szűretlen és a fent említett szűrővel megszűrt állapotban. Ezzel az eljárással
tehát kaptam egy olyan adathalmazt, melyet hiteles alapnak tekintettem a modellem
ellenőrzéséhez.

2.7.3. A hitelesítéshez szükséges adatok előállítása a modell segítségével

A hitelesítéshez szükséges adatok előállításához alapvetően a lapát hajlító deformációit
leíró adatokat kellett előállítanom a modell segítségével, mivel a viszonyítási alapul szolgáló
adathalmaz hajlítónyomaték metszékeket tartalmaz. Erre a legkézenfekvőbb a modell leírását
tartalmazó 2.6. fejezetben leírt sajátlengésképek ⇒ Rotordef.xls ⇐(26. ábra. ) időfüggvény-
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A sajátlengéskép-függvények
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26. ábra. Az alkalmazott sajátlengéskép-függvények Forrás: Szerző

értékeinek meghatározása kínálkozott. Ez természetesen az iteráció végén, a lapát egyensúlyi
helyzetében meghatározott légerő-terhelésre adott szerkezeti válaszreakcióból számítható ki.
Itt nem kell mást csinálni, mint a hajlító deformációt reprezentáló 2.; 3.; és 4. sajátlengésképfüggvény lefutását biztosító időértékeket kell meghatározni. Ezek meghatározása viszont az
egész modell működése szempontjából amúgy is szükséges, tehát semmiféle külön
erőfeszítést nem igényelt. ⇒ alsrot.bas ⇐ A 27. ábra. mutatja ezeket az időértékeket egy
teljes körülfordulás alatt, az alsó rotorlapát egyensúlyi állapotában (IAS=100 km/h;
TOW=2800 kg). Miután ezek az együtthatók rendelkezésre álltak, a három sajátlengésképA sajátlengésképek együtthatói
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27. ábra. A sajátlengéskép-függvények együtthatói Forrás: Szerző

-függvény együtthatóival vett lineáris kombinációjának lapáthossz szerinti második parciális
deriváltját és az adott mérőhelyeken ismert hajlítómerevség értékeket behelyettesítettem a
rugalmas szál differenciál egyenletébe, melyet a nyomatékra rendezve megkaptam az alábbi:
∂2 4
M j = IE j 2 ∑ Φ i ( x ) H i ( Ψ ) ahol j=1,…,8
(58)
∂x i =2
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egyenletet. Az egyenletet ∆Ψ=50 azimut lépésenként megoldottam minden mérőhelyen, ⇒
nyomatek.bas ⇐ és így megkaptam azt az adatbázist, melyet a szűrt mérési eredményekkel
kell összehasonlítani ahhoz, hogy a modell hitelességéről képet kapjak.

2.7.4. Az adatok összehasonlítása

Miután a szükséges adatok rendelkezésre álltak, azok mérőhelyenkénti grafikus
összehasonlítását határoztam el. A mért és 20 dB csillapítású Csebisev szűrővel szűrt (jelölése
E20), illetve a modell segítségével visszaszámított (jelölése AERO) nyomaték metszékeket
mutatják az egyes mérőhelyeken egy teljes körülfordulás során a következő ábrák. ⇒
számolófüzet.xls ⇐
A mért és számított Mj értékek a No 1 helyen az
aerodinamikai eredmények felhasználásával
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28. ábra. A mért és visszaszámított jelek összehasonlítása No 1 Forrás: Szerző

A mért és számított Mj értékek a No 2 helyen az
aerodinamikai eredmények felhasználásával
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29. ábra. A mért és visszaszámított jelek összehasonlítása No 2 Forrás: Szerző
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A mért és számított Mj értékek a No 3 helyen az
aerodinamikai eredmények felhasználásával
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30. ábra. A mért és visszaszámított jelek összehasonlítása No 3 Forrás: Szerző
A mért és számított Mj értékek a No 4 helyen az
aerodinamikai eredmények felhasználásával
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31. ábra. A mért és visszaszámított jelek összehasonlítása No 4 Forrás: Szerző
A mért és számított Mj értékek a No 6 helyen az
aerodinamikai eredmények felhasználásával
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32. ábra. A mért és visszaszámított jelek összehasonlítása No 6 Forrás: Szerző
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A mért és számított Mj értékek a No 7 helyen az
aerodinamikai eredmények felhasználásával
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33. ábra. A mért és visszaszámított jelek összehasonlítása No 7 Forrás: Szerző

A mért és számított Mj értékek a No 8 helyen az
aerodinamikai eredmények felhasználásával
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34. ábra. A mért és visszaszámított jelek összehasonlítása No 8 Forrás: Szerző

A No 5 mérőhelyen történő összehasonlítás azért hiányzik, mert ez a csatorna nem működött
a mérés folyamán.
Az eredmények grafikus összehasonlításán túl szükség van az eltérések számszerűsítésére
is. Ehhez a négyzetesen integrálható függvények terén értelmezett, a függvényekre vonatkozó
skalár szorzat felhasználásával számított hibát (59) használtam fel, mely alkalmas az
egyenletesen jó közelítések megítélésére [56].
360

hiba =

∫ [E20(ψ ) − AERO(ψ )]

2

0

360

∫ [AERO(ψ )]

2

dψ
100 %

(59)

dψ

0

A fenti összefüggés segítségével az egyes mérőhelyeken meghatározott relatív hiba értékeket
mutatja a 6. táblázat. ⇒ számolófüzet.xls ⇐
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Mérőhelyek
hiba [%]

No1
14,4

No2
15,01

No3
24,38

No4
22,04

No6
18,59

No7
21,77

No8
23,22

6. táblázat. A két eredmény relatív hibája a mérőhelyeken Forrás: Szerző

Az eltérés okai között a számítási-kerekítési hibák mellett meg kell említenem azokat a fizikai
jelenségeket, melyeket a modell nem vett figyelembe:
− A kormányrendszer merevségét és holtjátékát » Főleg az utóbbi miatt csak statisztikus
elemzés alapján lehetne modellezni, de erre nem volt lehetőség;
− A lapát csavaró lengését » Az [6] szakirodalom alapján lineáris közelítéssel élhettem
volna, ami ezen üvegszálas kompozit lapát korántsem lineáris csavarómerevségeloszlása miatt nem eredményezte volna a modell pontosságának javítását;
− A matató mozgást » [4] alapján tartomány kicsi és a vezérlési törvényre gyakorolt
hatása [6] alapján nem jelentős mivel az átlagos visszamaradási szög ε=4° 65’.

3. A MODELL ALKALMAZÁSA
A fent leírt és hitelesnek tekintett műszaki matematikai modell alkalmazási területei a
következők lehetnek:
− aerodinamikai vizsgálat;
− dinamikai vizsgálat;
− aeroelasztikus vizsgálat;
− rotorlapát-terhelés vizsgálat;
− kormányrendszer terhelés vizsgálat;
− kormánykitérítés hatására a rotoron bekövetkező erő- és nyomaték változások
vizsgálata.

3.1. A modell aerodinamikai alkalmazása

Ebben az alfejezetben a modell egy konkrét aerodinamikai alkalmazását mutatom be a Ka-26
típusú helikopter rotorjára a 2. fejezetben már ismertetett (IAS=100 km/h; TOW=2800 kg)
üzemállapotban. A számítás során a rotortárcsákat felosztottam (15. ábra) az yr tengely
mentén 40 szeletre. Az elemek száma az egyes szeletekben a ∆xr és yr függvénye. A 35-38.
ábrák bemutatják a felső és az alsó rotor normál irányú indukált sebességeloszlását nézetben
és axonometrikusan. A 39-40. ábrák a kerületi indukált sebességeket mutatják ⇒ felsrot.bas;
alsrot.bas; számolófüzet.xls ⇐
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In du kált sebességmező Ka-26 felső rotor
µ =0,15 T OW=2800 K g
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35. ábra. A felső rotor normál irányú indukált sebességmező [m/s] (nézet) Forrás: Szerző

In du kált sebességmező Ka-26 alsó rotor
µ =0,15 T OW=2800 Kg
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36. ábra. Az alsó rotor normál irányú indukált sebességmező [m/s] (nézet) Forrás: Szerző
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Indukált sebességmező Ka-26 felső rotor
µ=0,15 TOW=2800 Kg
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37. ábra. A felső rotor normál irányú indukált sebességmező [m/s] (axonometrikus) Forrás: Szerző

Indukált sebességmező Ka-26 alsó rotor
µ =0,15 TOW=2800 Kg
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38. ábra. Az alsó rotor normál irányú indukált sebességmező [m/s] (axonometrikus) Forrás: Szerző
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Kerületi in du kált sebességmező Ka-26
felső rotor µ =0,15 T OW=2800 Kg
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39. ábra. A felső rotor kerületi indukált sebességmezője [m/s] Forrás: Szerző
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Kerületi in du kált sebességmező Ka-26 alsó
rotor µ =0,15 T OW=2800 Kg
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40. ábra. Az alsó rotor kerületi indukált sebességmezője [m/s] Forrás: Szerző
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Az ábrákból az adott üzemállapotra vonatkozólag levonható következtetések:
1. A koaxiális hordrendszer ebben az üzemállapotban nem szimmetrikus, hiszen az alsó
rotor normális irányú indukált sebességei a hossztengelyre már nem szimmetrikusak. Az
előrehaladó lapát oldalán az indukált sebességek nagyobb értékűek (bár nem lényegesen)
és ezek kiterjedése is nagyobb (0o-90o azimuttartomány).
2. Ezen az üzemmódon az alsó rotor nem „veszi ki” a felső rotor kerületi irányú indukált
sebességét a felső rotornak, bár kétségtelen, hogy az alacsony kerületi sebességű
tartomány kiterjedése jelentősebb, ilyenformán az alsó rotor a kerületi sebesség eloszlást
simítja. Ugyanakkor alsó rotor az előre haladó lapátja esetében igen jelentős az indukált
sebességek nagysága. Ennek így is kell lennie, mivel pontosan ezen az oldalon, a felső
lapát által indukált sebesség értékek a legkisebbek.
3. Az alsó rotor által indukált sebességek - ebben az üzemállapotban - nagyobbak mint a
felsőé, ezért ilyenkor az alsó rotor indukált teljesítménye a nagyobb.
4. Mindkét rotor esetében a normál irányú indukált sebességek a rotortárcsa belépőélétől
hátrafelé a nulla és közel nulla értékről növekednek, amely tendenciát módosítja egyrészt
az a tény, hogy a lapátok hatékonysága a belső 1,5 méteres szakaszon meglehetősen
rossz a kis kerületi sebesség, valamint a lapátbekötés szerkezeti elemei miatt. Ezt és a
fordított megfúvás hatását mutatja mindkét esetben a kerületi indukált sebességmezők
„fehér foltja” is.
5. A fenti 4. pontban említett hatás és a rotoragy árnyékoló hatása mindkét rotor esetén jól
kivehető az agy mögötti, fentebb említett szélességű sávban?. Különösen jól
érzékeltethető a jelenség az axonometrikus ábrák segítségével. (A függelékben
találhatóak még ilyen ábrák a µ=0,025 és 0,25 üzemmódokhoz is)

3.2. A modell dinamikai alkalmazása

Az 2. fejezetben meghatározott műszaki matematikai modell könnyen továbbfejleszthető, a
rotorlapátok működése közbeni tényleges, dinamikai terhelések meghatározására alkalmas
aerodinamikai-dinamikai modellé. A célkitűzés az egyes üzemállapotokban - az [57]
irodalomnak megfelelően µ=0,025 valamint 0,15 és 0,25 üzemmódokon - az alsó rotorlapátok
konkrét statikai (jelen esetben a külső igénybevételek alapján számított hajlító) és dinamikai
(jelen esetben a szerkezeti deformációk alapján számított hajlító – tehát a valóságban
konkrétan fellépő) terhelésének meghatározása, továbbá az ezek alapján képzett redukált
feszültségek viszonyának megadása a törő-terheléshez. A statikai hajlító terhelés
meghatározásánál, a 7. táblázatban foglalt hatások közül az alábbiakat vettem figyelembe:
− a felhajtó;
− a centrifugális;
− a tehetetlenségi erők nyomatékait.

60

Szilágyi Dénes

A terhelés meghatározása
A terhelés forrása: az Y’(xl,Ψ) megoszló légerőterhelés [N/m]
Hajlítónyomaték:
M Y ( x l , Ψ ) = ∫∫ Y ′( x l , Ψ )dxdx
x

l

numerikusan a lapátvégtől integrálva.
A terhelés forrása: az Y’(xl,Ψ) megoszló légerőterhelés [N/m]
Nyíróerő: Y ( x l , Ψ ) = ∫ Y ′( x l , Ψ )dx
xl

numerikusan a lapátvégtől integrálva.
Forrás: a megoszló C(xl)=m(xl)rω2 centrifugális terhelés: [N/m]
Húzóerő: FCh ( x l ) = ∫ m( x l )(x + 0,5)ω2 cos β dx

Feszültségek
M Y (x l , Ψ)
e( x l )
I( x l )
⇒ Yfeszultseg.bas ⇐
σ Yh =

Y( x l , Ψ )
Sx (x l )
I( x l ) ⋅ v
Az együttes nyírás és
hajlítás miatt. [58]
⇒ Yfeszultseg.bas ⇐
τY =

σ C hu =

xl

C( x l )
A( x l )

numerikusan a lapátvégtől integrálva.
Nyíróerő: Elhanyagoltam mivel csekély mértéke miatt a redukált ⇒ Cfeszultseg.bas ⇐
feszültség értékét számottevően nem befolyásolja.
A terhelés forrása a C(xl) megoszló centrifugális terhelés [N/m]
M (x , Ψ)
Hajlítónyomaték:
σ Chβ = Chβ l
e( x l )
-A merev test felcsapási szöge miatt:
I( x l )
M Chβ (x l , Ψ ) = ∫∫ C′(x l ) tan β l ( Ψ )dxdx
és
xl
M (x , Ψ)
e( x l )
σ Chd = Chd l
-A deformációból eredő járulékos felcsapási szög miatt:
I( x l )
4
4
M Chd (x l , Ψ ) = ∫∫ C′(x l )∑ Φ ′i (x l ) H i ( Ψ ) + C(x l )∑ Φ ′i′(x l ) H i ( Ψ )dxdx
i=2
i =2
xl
⇒ Cfeszultseg.bas ⇐
mindkét esetben numerikusan a lapátvégtől integrálva.
A terhelés forrása: tehetetlenségi erők:
d 2β l ( ψ )
x l dx l
- Csapkodó mozgásból: Fyβ = ∫ m( x l )
dψ 2
xl

Hajlítónyomaték:
M Fyβ (x l , Ψ ) = ∫∫ m(x l )
xl

σ Fyβ =

2

d β l (ψ )
x l dxdx
dψ 2

I( x l )

e( x l )

és

- Deformációból
∂ 2 y d ( x l , ψ)
Fyd = ∫ m( x l )
dx l
∂ψ 2
xl

σ Fyd =

Hajlítónyomaték:
∂2
M Fyd (x l , Ψ ) = ∫∫ m(x l ) 2
∂x
xl

M Fyβ ( x l , Ψ )

M Fyd ( x l , Ψ )
I( x l )

e( x l )

4

∑ Φ (x ) H ( Ψ )dxdx
i

l

i

i =2

mindkét esetben numerikusan a lapátvégtől integrálva.
Nyíróerő: Elhanyagoltam mivel csekély mértéke miatt a redukált
feszültség értékét számottevően nem befolyásolja.
7. táblázat. Az igénybevételek forrásai Forrás: Szerző
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A dinamikai terhelés alapjának a szerkezet hajlító deformációjából keletkező belső
feszültségeket tekintettem. Ezek meghatározásához, azaz a megoszló terhelés számításához a
rugalmas szál differenciál egyenlete alapján az alábbi összefüggéseket használtam:
MDIN(xl,ψ) =IE(xl)Y”(xl,ψ)

(60)

és ebből a szélső szálban ébredő húzófeszültség⇒ Dfeszultseg.bas ⇐:
σ DEF

∂2
= 2
∂x

4

∑ Φ (x )H ( Ψ ) Ee(x )
i

l

i

(61)

l

i =2

Az alábbi 41. ábra és 42. ábra mutatja ⇒ Feszultseg0025.xls; Feszultseg015.xls;
Feszultseg025.xls ⇐ a fenti összefüggések alapján számított feszültségeket. A számításban
használt anyagjellemzőket az [59] szakirodalomból választottam, mégpedig úgy, hogy az
összehasonlítás alapjául a gyengébb TC-8/3-250 teherviselő anyag és ETF vagy EF32-301
mátrixanyag együttesét vettem (8. táblázat). A másik kompozit anyag szilárdsági mutatói
közel kétszer jobbak, de nem sikerült megszerezni, hogy a gyártás során mely sorozatszámtól
kezdve használták az erősebb anyagot.
Rugalmassági modulus
E [N/mm2]
30000-35000

Szakítószilárdság
σB [MPa]
420-650

Nyírószilárdság
τΒ [MPa]
40-45

8. táblázat. A szerkezeti anyagjellemzők Forrás: [59]
A statikus feszültség Ka-26 alsó rotor felső szélső
szál µ=0,15 TOW=2800 Kg
100-110
90-100
80-90
70-80
60-70
50-60
40-50
30-40
20-30
10-20
0-10
-10-0
-20--10
-30--20
-40--30
-50--40
-60--50
-70--60
-80--70
-90--80
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41
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41. ábra. A hajlításból származó statikus feszültség eloszlása [MPa] Forrás: Szerző
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A deformációból származó belső feszültség Ka-26
alsó rotor felső szélső szál µ=0,15 TOW=2800 Kg
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42. ábra. A hajlításból származó dinamikai feszültség eloszlása [MPa] Forrás: Szerző

A hajlításból származó statikai és dinamikai feszültségek jobb összehasonlíthatósága végett
az előző két ábra egy-egy kitüntetett azimutális metszetét (43.-46. ábrák) használtam fel – a
rajzon a láthatóság kedvéért erősen túlzottan – deformált lapátalak rajzával kiegészítve. Az
ábrák segítségével (a többi üzemmódra vonatkozó ábrák megtalálhatóak a függelékben) jól
érzékelhetőek a 9. táblázat értékei, melyek az adott üzemmódon az előforduló maximális
feszültségek viszonyát szemléltetik, mely viszonyszámok jól egyeznek az [60] irodalommal.
A nyíróerők esetében csak a felhajtóerő okozta nyírófeszültséget határoztam meg és ezt
viszonyítottam a nyírószilárdság értékéhez. Ez az érték a valóságban kisebb, mivel
figyelembe kellene venni a centrifugális és a tehetetlenségi erők nyírófeszültségeit is, melyek
ellentétes előjelűek a felhajtóerőhöz viszonyítva. Azonban ahogy arra már korábban is
utaltam, ez az eredő feszültség nagyságát gyakorlatilag nem befolyásolja. A redukált
feszültségek értékét mind statikus, mind dinamikus esetben az alábbi összefüggéssel
számítottam [61]:
σ red = σ 2r + 4τ 2Y
ahol statikus esetben σr a (7. táblázatból) az alábbi húzófeszültségek összege:
− a felhajtóerő hajlítónyomatékából;
− a centrifugális erő hajlítónyomatékából;
− a tehetetlenségi erő hajlítónyomatékából;
− a centrifugális erő húzásából
számított feszültségek összege;
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Dinamikus esetben σr a az alábbi húzófeszültségek összege:
− a dinamikus terhelésből meghatározott belső feszültségek (61);
− a centrifugális erő húzása által okozott feszültség (7. táblázat).
A fentiekben leírt módon számított redukált feszültségértékek eloszlását mutatják a 47.-48.
ábrák.
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43. ábra. A lapátalak és feszültség eloszlás azimutális metszetei Forrás: Szerző
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44. ábra. A lapátalak és feszültség eloszlás azimutális metszetei Forrás: Szerző
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45. ábra. A lapátalak és feszültség eloszlás azimutális metszetei Forrás: Szerző
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46. ábra. A lapátalak és feszültség eloszlás azimutális metszetei Forrás: Szerző
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A statikus redukált feszültség Ka-26 alsó rotor felső
szélső szál µ=0,15 TOW=2800 Kg
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47. ábra. A statikus redukált feszültség eloszlása [MPa] Forrás: Szerző

A dinamikus redukált feszültség Ka-26 alsó rotor
felső szélső szál µ=0,15 TOW=2800 Kg
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48. ábra. A dinamikus redukált feszültség eloszlása [MPa] Forrás: Szerző
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Üzemmód
µ=0,025
µ=0,15
µ=0,25

σdin/σstat
12/85
(14,1%)
15/180
(8,3%)
19/325
(5,8%)

σredStat /σB
135/420
(32,14%)
180/420
(42,85%)
330/420
(78,57%)

σredDin /σB εStat (m/m) εDin (m/m)
56/420
0,0045
0,0019
(13,33%)
60/420
0,006
0,002
(14,28%)
66/420
0,011
0,0022
(15,71%)

τY/τB
2,8/40
(7%)
2,6/40
(6,5%)
3,2/40
(8%)

9. táblázat. Egy teljes körülfordulás alatt ébredő maximális feszültségek és nyúlások Forrás: Szerző

Az alsó rotorlapátok konkrét deformációs viszonyait a számított redukált
feszültségértékekből az alábbi összefüggéssel számítottam ki, ahol σred értékét az adott
üzemmódon az egy teljes körülfordulás során felvett maximális feszültségérték reprezentálja:
ε=

σ red
E

(62)

A 9. táblázat két oszlopa mutatja az egyes üzemállapotokban a statikus és a dinamikus eredő
feszültségekre meghatározott maximális relatív nyúlás értékeket.

4. TÉZISEK
1. Műszaki matematikai modellt dolgoztam ki, amellyel a koaxiális rotorral ellátott
helikopterek aerodinamikai, dinamikai és aeroelasztikus tulajdonságai vizsgálhatók;
ezen belül

1.1. Továbbfejlesztettem a helikopter rotorokra alkalmazott impulzus tétel és lapelem
elmélet egyesítésén alapuló eljárást (angol elnevezése BEMT - Blade Element
Momentum Theory), úgy, hogy alkalmas legyen
1.1.1. A koaxiális rotor-rendszer rotorjainak áramcső-keresztmetszetének
meghatározására {2.1};
1.1.2. A kerületi irányú indukált sebesség-komponens számítására {2.2};
1.1.3. A stacioner szélcsatorna kísérletek adatainak instacioner áramlás esetére
történő felhasználására {2.2};
1.1.4. Az alsó rotorlapátok esetén a felső rotor normál és kerületi indukált
sebességeinek figyelembe vételére {2.5.1};
1.1.5. Az alsó rotorlapátoknál a felső rotorlapátok lapátvég-örvényei által az alsó
rotorsíkon indukált sebességek figyelembe vételére {2.5.2};
1.2. A koaxiális rotor-rendszer alsó rotorját érő áramlást két részre bontottam: a szabad
megfúvási zónára és a felső rotor által megzavart áramlás zónájára és meghatároztam,
hogy a helikopter üzemállapotától függően hogyan alakulnak ezek a zónák {2.5.1 2021. ábrák}. Ehhez a rotorállásszög, és az áramcső hátratolódás ismerete szükséges. A
rotorállásszög a Ka-26 típusú helikopter teherplatós változatára, TOW=2800kg esetén
az alábbi egyenlet szerint változik:
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∝R = -0,0034((V∞+20)/20)3 - 0,1792((V∞+20)/20)2 + 0,0223(B67+20)/20

(60)

ahol V∞ dimenziója km/h. A függvényt az (52) egyenlet segítségével kapott értékekre
történő polinom illesztéssel kaptam meg. Az áramcső hátratolódás (TOW=2800kg és
egyenes vonalú egyenletes repülés esetén) szintén a rotor megfúvási sebességének
függvényében az (53) egyenlet alapján meghatározott értékekre illesztett alábbi
polinommal számítható:
XÁCS = 0,0113((V∞+20)/20)4 - 0,234((V∞+20)/20)3 + 1,3829((V∞+20)/20)2 - 1,2922(V∞+20)/20 (61)

A számításokat mindkét esetben a ⇒ számolófüzet.xls ⇐ programban végeztem.
1.3. A rotorlapátok merev testként és rugalmas testként végzett mozgását leíró
differenciál-egyenlet rendszert összekapcsoltam az 1.1 pontban említett
aerodinamikai modellel {erre példa az alsó rotor vizsgálatára alkalmas műszaki
matematikai modell számítógépi programja} ⇒ alsrot.bas ⇐ figyelembevéve az
alábbiakat
1.3.1. A rotorlapát csapkodó és csavaró mozgását, mivel a rotorlapátok kapcsolt
hajlító-csavaró lengése a helikopter rotorok működésének egyik központi
problémája és dinamikai viselkedés korrekt leírása érdekében a csavaró
mozgást figyelembe kell venni {2.3};
1.3.2. A rotorlapátok hajlító deformációját, mely nagymértékben növeli a számítás
pontosságát és alapvető szükség van rá a szilárdsági analízishez {2.4};
2. A műszaki matematikai modell alapján megvizsgáltam a Ka-26 típusú helikopter
alsó rotorjának aerodinamikai viselkedését, ezen belül

2.1. Megállapítottam, hogy az alsó rotorlapátok áramlási viszonyai - a felső rotorlapátok
által indukált sebességmező hatására – jelentős mértékben nem változnak;
2.2. A felső rotor áramcsövének átmérője és elhelyezkedése változik az üzemmód
függvényében és minden üzemmódon van olyan terület az alsó rotorsíkon, melyet
nem érint a felső rotor áramcsöve;
2.3. A felső rotor hatásai közül az alsó rotorlapátok terhelése szempontjából közepes
sebességeken legjelentősebb a lapátvég-örvényfonalak által indukált sebességek
hatása, míg kis sebességeken illetve függeszkedéskor a felső rotor által indukált
sebességek hatása jelentősebb. Ugyanakkor a maximális sebességhez közeli
tartományban a felső rotor hatása elenyésző. Ezt jól mutatják a 49-51. ábrák, melyek
a rotorlapát 0,75 relatív sugarú metszetében (ez megegyezik a mérő-rotorlapát No. 3
metszetével) mutatják a felső rotor hatásait. ⇒ számolófüzet.xls ⇐ Az ábrákban
alkalmazott jelölések a következőket jelentik:
− No. 3 AERO: A modell segítségével számított, a legtöbb hatást
figyelembe vevő eredmények;
− ÖN: A modell segítségével a felső lapátvégörvények hatása nélkül
számított eredmények;
− FN: A modell segítségével, a felső rotor hatásai nélkül számított
eredmények.
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A számított Mj értékek a 0,75 R helyen az aerodinamikai
eredmények felhasználásával µ=0,025
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49. ábra. A felső rotor hatásai az alsó hajlítónyomatékára kis sebességen Forrás: Szerző
A számított Mj értékek a 0,75 R helyen az aerodinamikai
eredmények felhasználásával µ =0,15
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50. ábra. A felső rotor hatásai az alsó hajlítónyomatékára közepes sebességen Forrás: Szerző
A számított Mj értékek a 0,75 R helyen az aerodinamikai
eredmények felhasználásával µ=0,25
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51. ábra. A felső rotor hatásai az alsó hajlítónyomatékára nagy sebességen Forrás: Szerző
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3.

Az 1. tézisben meghatározott műszaki matematikai modellhez kapcsolódó, a
rotorlapátok működése közbeni tényleges (dinamikai) terhelések meghatározására
alkalmas aerodinamikai-dinamikai modellt dolgoztam ki és alkalmaztam a
korábbiakban vizsgált Ka-26 típusú helikopter alsó rotorlapátjaira, ezen belül:

3.1. Megállapítottam az alsó rotorlapátok konkrét statikai (jelen esetben a külső
igénybevételek alapján számított hajlító) és dinamikai (jelen esetben a szerkezeti
deformációk alapján számított hajlító – tehát a valóságban konkrétan fellépő)
terhelését és meghatároztam az ezek alapján adódó redukált feszültségek viszonyát a
törő-terheléshez (9. táblázat).
3.2. Megállapítottam az alsó rotorlapátok konkrét deformációs viszonyait és számítottam
az ezekhez tartozó maximális redukált feszültségértékeket – ez a dinamikai terhelés,
illetve ezt nevezem dinamikus feszültségnek. A 9. táblázat értékeiből jól látható,
hogy a külső terhelések alapján meghatározott hajlító igénybevételekből számított,
ezért „statikus”-nak nevezett feszültség értékei jóval meghaladják a szerkezetben
valójában ébredő dinamikus feszültség értékeket. Ez azt jelenti, hogy a szerkezetnek
a valós működési viszonyok között, a terhelések gyors változása miatt egyszerűen
nincs ideje arra, hogy felvegye a statikus terheléseknek megfelelő deformált alakot és
ezzel kialakuljon a „statikus” feszültség. Ez a megállapítás felveti a következőket:
3.2.1. A statikus szemlélet alapján (tekintettel arra, hogy a Ka-26 típusú helikopter
rotorlapátjait 1959-ben tervezték és akkor még nem állt rendelkezésre olyan
számítástechnikai háttér, amely lehetővé tette volna a dinamikus terhelések
meghatározását) tervezett rotorlapátok jelentősen túl vannak méretezve.
3.2.2. A dinamikai terhelések bevezetése, új méretezési határok megállapítását
engedi meg, egy gazdaságosabb szerkezeti megoldást, vagy legalább
élettartam hosszabbítást téve lehetővé.
3.2.3. Megállapítható, hogy a Ka-26 helikopter rotorlapátjának relatív nyúlás értékei
sehol sem haladják meg a 0,004 értéket [62] [63] [64] [65] és ezért pusztán a
mechanikai igénybevételeket feltételezve a lapát élettartama tart a
végtelenhez. Ennek alapján (az e tárgyban felhalmozott gyakorlati
tapasztalatok szerint [66]) a lapátok élettartama a környezeti hatások miatt
ugyan nem lehet végtelen, de várható, hogy magas működési időt érnek el.
Ezt bizonyítja a jelenlegi élettartam mely 4000 óra és 16 év − az eredetileg
meghatározottnak majdnem a duplája. A jövőben, minden bizonnyal további
hosszabbításra kerülhet sor, ennek az elvi alapja pontosan a dinamikai
terhelések miatti kis deformáció.
3.3. Megállapítottam a rotorlapátok statikai és dinamikai terhelés szempontjából kritikus
keresztmetszeteit, melyek a 43.-46. ábrák alapján a következők:
3.3.1. Statikai hajlító terhelés szempontjából kritikus keresztmetszetnek a tőtől 0,30,6 m és a 2,1-2,7 m távolságra lévő szakaszok minősülnek;
3.3.2. Dinamikai hajlító terhelés szempontjából kritikus keresztmetszetnek a tőtől
1,5-1,8 m és 3,9-4,4 m távolságra lévő szakaszok minősülnek – ezt, az
általam kifejlesztett számítási eljáráson alapuló megállapítást megerősíti [67],
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ahol pontosan a jelen pontban megadott keresztmetszeteket minősítik
kritikusnak.
3.3.3. Mind a statikai, mind a dinamikai szemlélet alapján meghatározott redukált
feszültségeket alapul véve megállapítható, hogy a centrifugális húzóterhelés
miatt a lapáttő mindkét esetben kritikus keresztmetszetnek minősül.
A koaxiális rotor-modell továbbfejlesztési lehetőségei:

Az általam kifejlesztett elméleti aerodinamikai-dinamikai-terhelési modell a szükséges
adatok birtokában más helikopter típusokra is alkalmazható és a Ka-26-os konkrét
eredményeinek megfelelő eredmények érhetők el vele. Továbbá a modell (kis bővítéssel)
alkalmas a vezérlő rendszer terheléseinek vizsgálatára is, illetve továbbfejleszthető a teljes
helikopter repülésének vizsgálatára alkalmas modellé is.
- nem csak koaxiálisra alkalmas, a hagyományos, egyrotoros helikopterekre is
alkalmazható;
- valóban, kis bővítéssel alkalmas a vezérlő rendszerek terheléseinek és így a vezérlő
rendszer elemei igénybevételének, fáradási folyamatának vizsgálatára;
- a vezérlő rendszer pilóta szemszögéből történő vizsgálatára: megengedhető-e, hogy a
vezérlő rendszer hatása megjelenjen a botkormányon, vagy éppen el kell szigetelni a
kormányt a rotorvezérlés további elemeitől;
- amennyiben az derül ki, hogy a vezérlő rendszerbe erősítők beépítése szükséges,
akkor ezek működtetéséhez szükséges teljesítmény is számítható;
- kicsit jelentősebb továbbfejlesztéssel a számításba bevehető a törzs, illetve a
helikopter egyéb elemeinek (pl. vezérsíkok) hatása is, ezzel a teljes helikopter
vizsgálata is lehetővé válik;
A javasolt módszer ugyan nem a legpontosabb, azonban pontossága a gyakorlat számára
kielégítő és – ami igazán lényeges – a számítási idő elegendően rövid ahhoz, hogy pl. valós
idejű szimulációt tegyen lehetővé. Ilyen szimuláció, ma még a legkorszerűbb
számítógépekkel sem lehetséges, ha pl. a rotort az örvény-elmélet alapján vizsgálják. Euler
vagy Navier-Stokes megoldó alkalmazása számítási idő szempontjából pedig
nagyságrendekkel kedvezőtlenebb, így ezek a módszerek napjainkban csak egy-egy
üzemállapot vizsgálatára alkalmasak – valós idejű repülés szimuláció jelenleg csak az
értekezésben kidolgozott módszerrel valósítható meg.
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Indukált sebességmező Ka-26 felső rotor
µ =0,025 TOW=2800 Kg
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1. ábra. A felső rotor normál irányú indukált sebességmező [m/s] (nézet) Forrás: Szerző

Indukált sebességmező Ka-26 alsó rotor
µ =0,025 TOW=2800 Kg
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2. ábra. Az alsó rotor normál irányú indukált sebességmező [m/s] (nézet) Forrás: Szerző
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Indukált sebességmező Ka-26 felső rotor µ=0,025
TOW=2800 Kg

V∞
0-0,5
-0,5-0
-1--0,5
-1,5--1
-2--1,5
-2,5--2
-3--2,5
-3,5--3
-4--3,5
-4,5--4
-5--4,5
-5,5--5
-6--5,5

3. ábra. A felső rotor normál irányú indukált sebességmező [m/s] (axonometrikus) Forrás: Szerző

Indukált sebességmező Ka-26 alsó rotor µ=0,025
TOW=2800 Kg

V∞
0-0,5
-0,5-0
-1--0,5
-1,5--1
-2--1,5
-2,5--2
-3--2,5
-3,5--3
-4--3,5
-4,5--4
-5--4,5
-5,5--5
-6--5,5

4. ábra. Az alsó rotor normál irányú indukált sebességmező [m/s] (axonometrikus) Forrás: Szerző
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Kerületi indukált sebességmező Ka-26
felső rotor µ =0,025 TOW=2800 Kg

11,5-12
11-11,5
10,5-11
10-10,5
9,5-10
9-9,5
8,5-9
8-8,5
7,5-8
7-7,5
6,5-7
6-6,5
5,5-6
5-5,5
4,5-5
4-4,5
3,5-4
3-3,5
2,5-3
2-2,5
1,5-2
1-1,5
0,5-1
0-0,5
-0,5-0

1
6

V∞

11
16
21
26
31
36
41

yR

46
51
56
61
66
71
76
81

xR

5. ábra. A felső rotor kerületi indukált sebességmezője [m/s] Forrás: Szerző

Kerületi indukált sebességmező Ka-26
felső
alsó rotor µ =0,025 TOW=2800 Kg

11,5-12
11-11,5
10,5-11
10-10,5
9,5-10
9-9,5
8,5-9
8-8,5
7,5-8
7-7,5
6,5-7
6-6,5
5,5-6
5-5,5
4,5-5
4-4,5
3,5-4
3-3,5
2,5-3
2-2,5
1,5-2
1-1,5
0,5-1
0-0,5
-0,5-0

1
6

V∞

11
16
21
26
31
36
41

yR

46
51
56
61
66
71
76
81

xR

6. ábra. Az alsó rotor kerületi indukált sebességmezője [m/s] Forrás: Szerző
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Indukált sebességmező Ka-26 felső rotor
µ =0,25 TOW=2800 Kg
1
6

V∞

11

0-0,1

16

-0,1-0

21

-0,2--0,1

26

-0,3--0,2
-0,4--0,3

31

-0,5--0,4

36

-0,6--0,5
-0,7--0,6
-0,8--0,7

41

yR

46

-0,9--0,8

51

-1--0,9

56

-1,1--1
-1,2--1,1

61

-1,3--1,2

66

-1,4--1,3

71
76
81

7. ábra. felső rotor normál irányú indukált sebességmező [m/s] (nézet) Forrás: Szerző

Indukált sebességmező Ka-26 alsó rotor
µ =0,25 TOW=2800 Kg
1

V∞

6
11

0-0,1

16

-0,1-0

21

-0,2--0,1

26

-0,3--0,2

31

-0,4--0,3

36

-0,5--0,4
-0,6--0,5

41y

-0,7--0,6

46

-0,8--0,7

51

-0,9--0,8

56

R

-1--0,9

61

-1,1--1

66

-1,2--1,1

71
76
81
xR

8. ábra. Az alsó rotor normál irányú indukált sebességmező [m/s] (nézet) Forrás: Szerző
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Indukált sebességmező Ka-26 felső rotor
µ =0,25 TOW=2800 Kg
0-0,1
-0,1-0
-0,2--0,1
-0,3--0,2
-0,4--0,3
-0,5--0,4
-0,6--0,5
-0,7--0,6
-0,8--0,7
-0,9--0,8
-1--0,9
-1,1--1
-1,2--1,1
-1,3--1,2
-1,4--1,3

9. ábra. A felső rotor normál irányú indukált sebességmező [m/s] (axonometrikus) Forrás: Szerző

Indukált sebességmező Ka-26 alsó rotor
µ =0,25 TOW=2800 Kg
0-0,1
-0,1-0
-0,2--0,1
-0,3--0,2
-0,4--0,3
-0,5--0,4
-0,6--0,5
-0,7--0,6
-0,8--0,7
-0,9--0,8
-1--0,9
-1,1--1
-1,2--1,1

10. ábra. Az alsó rotor normál irányú indukált sebességmező [m/s] (axonometrikus) Forrás: Szerző
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Kerületi indukált sebességmező Ka-26 felső
rotor µ =0,25 TOW=2800 Kg

3,15-3,3
3-3,15
2,85-3
2,7-2,85
2,55-2,7
2,4-2,55
2,25-2,4
2,1-2,25
1,95-2,1
1,8-1,95
1,65-1,8
1,5-1,65
1,35-1,5
1,2-1,35
1,05-1,2 yR
0,9-1,05
0,75-0,9
0,6-0,75
0,45-0,6
0,3-0,45
0,15-0,3
0-0,15
-0,15-0
-0,3--0,15
-0,45--0,3

1

V∞

7
13
19
25
31
37
43
49
55
61
67
73
79

xR

11. ábra. A felső rotor kerületi indukált sebességmezője [m/s] Forrás: Szerző

Kerületi indukált sebességmező Ka-26
alsó rotor µ =0,25 TOW=2800 Kg

4,05-4,2
3,9-4,05
3,75-3,9
3,6-3,75
3,45-3,6
3,3-3,45
3,15-3,3
3-3,15
2,85-3
2,7-2,85
2,55-2,7
2,4-2,55
2,25-2,4
2,1-2,25
1,95-2,1
1,8-1,95
1,65-1,8
1,5-1,65
1,35-1,5
1,2-1,35
1,05-1,2
0,9-1,05
0,75-0,9
0,6-0,75
0,45-0,6
0,3-0,45
0,15-0,3
0-0,15
-0,15-0
-0,3--0,15
-0,45--0,3

1

V∞

6
11
16
21
26
31
36
yR
41
46
51
56
61
66
71
76
81

xR

12. ábra. Az alsó rotor kerületi indukált sebességmezője [m/s] Forrás: Szerző
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A statikus feszültség Ka-26 alsó rotor szélső szál
µ=0,025 TOW=2800 Kg

75-80
70-75
65-70
60-65
55-60
50-55
45-50
40-45
35-40
30-35
25-30
20-25
15-20
10-15
5-10
0-5
-5-0
-10--5
-15--10
-20--15
-25--20
-30--25
-35--30
-40--35
-45--40
-50--45
-55--50
-60--55
-65--60

1
6
11
16
21
26
31
36
41
46
51
56
61
66
71
76
81

13. ábra. A hajlításból származó statikus feszültség eloszlása [MPa] Forrás: Szerző

A deformációból származó belső feszültség Ka-26
alsó rotor szélső szál µ=0,025 TOW=2800 Kg
11,5-12
11-11,5
10,5-11
10-10,5
9,5-10
9-9,5
8,5-9
8-8,5
7,5-8
7-7,5
6,5-7
6-6,5
5,5-6
5-5,5
4,5-5
4-4,5
3,5-4
3-3,5
2,5-3
2-2,5
1,5-2
1-1,5
0,5-1
0-0,5
-0,5-0
-1--0,5
-1,5--1
-2--1,5
-2,5--2
-3--2,5
-3,5--3
-4--3,5

1
6
11
16
21
26
31
36
41
46
51
56
61
66
71
76
81

14. ábra. A hajlításból származó dinamikai feszültség eloszlása [MPa] Forrás: Szerző
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0

A statikus és dinamikus hajlító igénybevétel eloszlása ψ =0 µ=0,025 β =6,7

80

0

60

40

Statikus
[MPa] 20

Lapátalak

Dinamikus

0
0

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

2,1

2,4

2,7

3

3,3

3,6

3,9

4,2

4,5

4,8

5,1

5,4

5,7

6

-20

-40
[m]

15. ábra. A lapátalak és feszültség eloszlás azimutális metszetei Forrás: Szerző

0

0

A statikus és dinamikus hajlító igénybevétel eloszlása ψ =90 µ=0,025 β =5,3

50
40
30

Statikus

20

Lapátalak

10
[MPa]

Dinamikus

0
-10

0

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

2,1

2,4

2,7

3

3,3

3,6

3,9

4,2

4,5

4,8

5,1

-20
-30
-40
-50
[m]

16. ábra. A lapátalak és feszültség eloszlás azimutális metszetei Forrás: Szerző
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5,4

5,7

6
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0

0

A statikus és dinamikus hajlító igénybevétel eloszlása ψ =180 µ=0,025 β =4

40
30
20

Lapátalak

10

Dinamikus

0
-10

0

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

2,1

2,4

2,7

3

3,3

3,6

3,9

4,2

4,5

4,8

5,1

5,4

5,7

6
[MPa]

-20
-30
-40

Statikus

-50
-60
-70

[m]

17. ábra. A lapátalak és feszültség eloszlás azimutális metszetei Forrás: Szerző

0

A statikus és dinamikus hajlító igénybevétel eloszlása ψ =270 µ=0,025 β =5,8

60

0

40

Statikus

20

[MPa]

Lapátalak
Dinamikus

0
0

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

2,1

2,4

2,7

3

3,3

3,6

3,9

4,2

4,5

4,8

5,1

-20

-40

-60

[m]

18. ábra. A lapátalak és feszültség eloszlás azimutális metszetei Forrás: Szerző
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5,4

5,7
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A statikus redukált feszültség Ka-26 alsó rotor szélső
szál µ=0,025 TOW=2800 Kg
1

125-130
120-125
115-120
110-115
105-110
100-105
95-100
90-95
85-90
80-85
75-80
70-75
65-70
60-65
55-60
50-55
45-50
40-45
35-40
30-35
25-30
20-25
15-20
10-15
5-10
0-5

6
11
16
21
26
31
36
41
46
51
56
61
66
71
76
81

19. ábra. A statikus redukált feszültség eloszlása [MPa] Forrás: Szerző

A dinamikus redukált feszültség Ka-26 alsó rotor
szélső szál µ=0,025 TOW=2800 Kg
54-57

1

51-54

6

48-51

11

45-48

16

42-45

21

39-42

26

36-39

31

33-36

36

30-33

41

27-30
24-27

46

21-24

51

18-21

56

15-18

61

12-15

66

9-12

71

6-9

76

3-6

81

0-3

20. ábra. A dinamikus redukált feszültség eloszlása [MPa] Forrás: Szerző
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A statikus feszültség Ka-26 alsó rotor szélső szál
µ=0,25 TOW=2800 Kg
1

265-280
250-265
235-250
220-235
205-220
190-205
175-190
160-175
145-160
130-145
115-130
100-115
85-100
70-85
55-70
40-55
25-40
10-25
-5-10
-20--5
-35--20
-50--35
-65--50
-80--65
-95--80
-110--95
-125--110
-140--125

6
11
16
21
26
31
36
41
46
51
56
61
66
71
76
81

21. ábra. A hajlításból származó statikus feszültség eloszlása [MPa] Forrás: Szerző

A deformációból származó belső feszültség Ka-26
alsó rotor szélső szál µ=0,25 TOW=2800 Kg
18-19,5
16,5-18
15-16,5
13,5-15
12-13,5
10,5-12
9-10,5
7,5-9
6-7,5
4,5-6
3-4,5
1,5-3
0-1,5
-1,5-0
-3--1,5
-4,5--3
-6--4,5
-7,5--6
-9--7,5
-10,5--9
-12--10,5
-13,5--12
-15--13,5
-16,5--15
-18--16,5

1
6
11
16
21
26
31
36
41
46
51
56
61
66
71
76
81

22. ábra. A hajlításból származó dinamikai feszültség eloszlása [MPa] Forrás: Szerző
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0

A statikus és dinamikus hajlító igénybevétel eloszlása ψ =0 µ=0,25 β =15

0

250

200

150

Statikus
100

Lapátalak
50

[MPa]

0
0

0,3

0,6

0,9

1,2

Dinamikus
1,5

1,8

2,1

2,4

2,7

3

3,3

3,6

3,9

4,2

4,5

4,8

5,1

5,4

5,7

6

-50
[m]

23. ábra. A lapátalak és feszültség eloszlás azimutális metszetei Forrás: Szerző

0

A statikus és dinamikus hajlító igénybevétel eloszlása ψ =90 µ=0,25 β =10

0

100
80
60

Statikus
40

Lapátalak

[MPa]
20

Dinamikus
0
0

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

2,1

2,4

2,7

3

3,3

3,6

3,9

4,2

4,5

4,8

5,1

-20
-40
[m]

24. ábra. A lapátalak és feszültség eloszlás azimutális metszetei Forrás: Szerző

90

5,4

5,7

6
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0

0

A statikus és dinamikus hajlító igénybevétel eloszlása ψ =180 µ=0,25 β =1
20
[MPa]

Dinamikus

0
-20

0

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

2,1

2,4

2,7

3

3,3

3,6

3,9

4,2

4,5

4,8

5,1

5,4

5,7

6

5,4

5,7

6

Lapátalak

-40
-60
-80
-100
-120
-140

Statikus

-160
-180
-200

[m]

25. ábra. A lapátalak és feszültség eloszlás azimutális metszetei Forrás: Szerző

0

A statikus és dinamikus hajlító igénybevétel eloszlása ψ =270 µ=0,25 β =3,6

0

50
40
30

Statikus

20

Lapátalak

10
[MPa]

Dinamikus

0
-10

0

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

2,1

2,4

2,7

3

3,3

3,6

3,9

4,2

4,5

4,8

5,1

-20
-30
-40
[m]

26. ábra. A lapátalak és feszültség eloszlás azimutális metszetei Forrás: Szerző
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320-330 A statikus redukált feszültség Ka-26 alsó rotor szélső
310-320
szál µ=0,25 TOW=2800 Kg
300-310
290-300
1
280-290
270-280
7
260-270
250-260
13
240-250
230-240
19
220-230
210-220
25
200-210
190-200
31
180-190
170-180
37
160-170
43
150-160
140-150
49
130-140
120-130
55
110-120
100-110
61
90-100
80-90
67
70-80
60-70
73
50-60
40-50
79
30-40
20-30
10-20
0-10

27. ábra. A statikus redukált feszültség eloszlása [MPa] Forrás: Szerző

A dinamikus redukált feszültség Ka-26 alsó rotor
szélső szál µ=0,25 TOW=2800 Kg
63-66
60-63
57-60
54-57
51-54
48-51
45-48
42-45
39-42
36-39
33-36
30-33
27-30
24-27
21-24
18-21
15-18
12-15
9-12
6-9
3-6
0-3

1
6
11
16
21
26
31
36
41
46
51
56
61
66
71
76
81

28. ábra. A dinamikus redukált feszültség eloszlása [MPa] Forrás: Szerző
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A felső rotort számító program
REM <==============================================>
REM Rotorero szamito program, instacionaarius
REM
negy sajatlengeskepet figyelembe vevo
REM
Ka-26 felso rotor
REM <==============================================>
rem $HUGE
defsng a-z
gomb$=time$
ilepes=1
ro=1.186: omega=28.83: ecs=0.09 : xs=2.61 : mlapat=25 : tomeg=1500
sugar=6.5 : z=3 : r0=0.17 : ht0=0.35 : htv=0.175 : nl=40
tetato=0.244 : tetaveg=0.0506 : tetay=333.8715 : f=0.15 :ipszi=72
landq=2.6621338 : em1=3.97 : landw=4.544664 : em2=6.42 : lande=9.79 : em3=5.7
ver=0 : wer1=wer2=wer3=0
dim xl(nl),h(nl),tet(nl),alf(33),cfm(33),cem(33),jsik(nl),bcsap(ipszi)
dim vi(nl,ipszi),trust(nl,ipszi),Fker(nl,ipszi),csokk(nl),pszi(ipszi)
dim wi(nl),cfp(nl),eta1(nl),eta2(nl),eta3(n1),lv(2*nl),emmx(ipszi)
rem******* A lapatalak formafuggvenyekkel torteno eloallitasa *****************
def fng1(x)=x/6
def fng2(x)=10/3*(x/6)^3-10/3*(x/6)^4+(x/6)^5
def fng3(x)=5*(x/6)^4-6*(x/6)^5+2*(x/6)^6
def fng4(x)=7*(x/6)^5-28/3*(x/6)^6+20/6*(x/6)^7
i=0
for x=0 to 6 step .15
i=i+1
eta1(i)=fng1(x)*-1.813+fng2(x)*1.565+fng3(x)*-2.42+fng4(x)*3.668
eta2(i)=fng1(x)*3.834+fng2(x)*8.724+fng3(x)*-50.5+fng4(x)*38.921
eta3(i)=-2.7461628*(x/6)-75.330254*(x/6)^2+617.94152*(x/6)^3-1602.8503*(x/6)^4+1813.557*(x/6)^5898.5692*(x/6)^6+148.99226*(x/6)^7
next x
DEF FNvi0
shared alr,ro,az,tomeg,vr,ve,terp,ellx
local s1,s2,vi,ell,viz
vi=0
kezd:
viz=vi : s1=(-vr*sin(alr)+viz)^2 : s2=(vr*cos(alr))^2
ve=sqr(s1+s2) : ell=(s2+s1)*ro*az/2
terp=9.81*tomeg*cos(alr)+ell*sqr(s1)/ve
ellx=ell*sqr(s2)/ve
vi=terp/(ro*rfel*ve*2)
if abs((vi-viz)/vi)>0.001 then goto kezd
fnvi0=viz
END DEF
DEF FNatg(s,c)
pi=3.14159265358
if abs(c)<1e-8 then
if s>0 then atg=pi/2 else atg=3*pi/2
goto 11
end if
atg=ATN(s/c):
if c<0 then atg=atg+pi : goto 11
if s<0 then atg=atg+2*pi
11:
fnatg=atg
END DEF
DEF FNcf
local i,im,imm,bs,alfa,cf,mx,sv
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alfa=alqf : if abs(alfa)<1e-8 then alfa=1e-8
if alfa<0 then alfa=360+alfa
mx=0
for i=0 to 29
if alf(i)<alfa then im=i
imm=im+1 : sv=(alfa-alf(im))/(alf(imm)-alf(im))
cf=cfm(im)+sv*(cfm(imm)-cfm(im))
next i
fncf=cf
END DEF
DEF FNce
local i,im,imm,bs,alfa,ce,mx,sv
alfa=alqf : if abs(alfa)<1e-8 then alfa=1e-8
if alfa<0 then alfa=360+alfa
mx=0
for i=0 to 32
if alf(i)<alfa then im=i
imm=im+1 : sv=(alfa-alf(im))/(alf(imm)-alf(im))
ce=cem(im)+sv*(cem(imm)-cem(im))
next i
fnce=ce
END DEF
rem************************Profiladatok**************************************
data 0,3,6,12,18,30,40,50,60,70,110,120,130,140,150,160,174,187
data 200,210,220,230,240,290,300,310,320,330,340,346,353,357,360
for i=0 to 32 : read alf(i) : next i
data 0.096,0.318,0.537,0.972,1.294,1,1.15,1.12,0.95,0.7,-0.52,-0.8,-0.98,-1.08,-0.95
data -0.7,-0.78,0.78,0.7,0.95,1.08,0.98,0.8,-0.78,-0.98,-1.12,-1.15,-0.9
data -0.65,-1.3,-0.65,-0.118,0.096
for i=0 to 32 : read cfm(i) : next i
data 0.0091,0.156,0.0262,0.0662,0.1278,0.6,1,1.4,1.7,1.9,2,1.7,1.4,1.1,0.7,0.34,0.1,0.11
data 0.34,0.65,1.05,1.4,1.7,2,1.7,1.4,1.05,0.6,0.3,0.01,0.007,0.0097,0.0091
for i=0 to 32 : read cem(i) : next i
cls
rem "********************************************************"
rem "
A program-torzs kovetkezik
"
rem "********************************************************"
pi=3.14159265358
az=2.6 : vr=47 : alr=-17.7*pi/180
p0=0.035 : p1=0.022 : p2=0.0 : dp=2*pi/ipszi
rfel=sugar*pi*sugar : llapat=sugar-ecs : llep=llapat/nl : r0e=r0-ecs
roq=sugar*omega : rom=omega^2*sugar^4 : eps=xs*mlapat*ecs/tetay
rem --------------------------------------------------------------rem ----- Descartes koordinata rendszerre atteres, tombmeret ----rem --------------------------------------------------------------ylep=2*sugar/(nl+1) : yrk=-sugar+ylep/2 : jmax=0
for i=0 to nl
yr=yrk+i*ylep : xrb=-sqr(sugar*sugar-yr*yr)
j=0 : xlep=ylep/2
do
xr=xrb+j*xlep : j=j+1
jsik(i)=j
if jsik(i)>jmax then jmax=jsik(i)
loop until (xr+xlep)>abs(xrb)
next i
dim vind(nl,jmax),yrf(nl),xrf(nl,jmax)
dim vkerind(nl,jmax)
for i=0 to nl
yrf(i)=yrk+i*ylep
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for j=0 to jmax
xrb=-sqr(sugar*sugar-yrf(i)*yrf(i))
xrf(i,j)=xrb+j*xlep
next j
next i
rem -----------------------------------------------------------------rem ----- Kezdeti feltetelek, atlagos indukalt sebesseg szamitasa ---rem -----------------------------------------------------------------ca=cos(alr) : sa=sin(alr) : b=0 : bv=0 : bvv=0 : fi1=0
fi1v=0 : fi1vv=0 : fi2=0 : fi2v=0 : fi2vv=0 : fi3=0 : fi3v=0 : fi3vv=0
vi0=fnvi0
for i=0 to nl : wi(i)=vi0 : next i
for i=0 to nl
for j=0 to jmax : vind(i,j)=vi0 : next j
next i
rem ---------------------------------------------------------rem ----- Az azimut szog illetve a lapathossz felosztasa ----rem ---------------------------------------------------------for i=0 to ipszi : pszi(i)=i*dp : next i
xl(0)=0 : for i=1 to nl : xl(i)=xl(i-1)+llep : next i
rem ----------------------------------------------------------rem -- A lapat hurhossz es a felhajtoero-csokkento szamitasa -rem ----------------------------------------------------------for i=0 to nl
h(i)=ht0+(htv-ht0)*xl(i)/llapat
csokk(i)=1-(xl(i)/llapat)^64
next i
rem -----------------------------------------------------------rem {--------- Itt kezdodik az iteracios ciklus --------}
rem -----------------------------------------------------------eleje:
rem screen 11 : window (-1,-4)-(ipszi+1,12)
rem locate 15,5 : print "1slk" : locate 25,49 : print "2slk"
dt=0 : dh=0 : ds=0 : mf=0 : cker=0
for i=0 to ipszi
pr=i*dp : cp=cos(pr) : sp=sin(pr) : p=p0+p1*cp+p2*sp
dry=0 : drrug1=0 : drrug2=0 : drrug3=0 : drz=0 : dmy=0 : dmforg=0
stt=(tan(b)*r0e+p)/f : ctt=sqr(1-stt*stt) : ttt=stt/ctt
ero=0
for j=0 to nl
xrcs=xl(j)*cp : yrcs=xl(j)*sp
for iq=1 to nl-1
if yrcs<yrf(iq) then exit for
next iq
for jq=1 to jmax
if xrcs<xrf(iq,jq) then exit for
next jq
sq1=sqr((xrf(iq-1,jq-1)-xrcs)^2+(yrf(iq-1)-yrcs)^2)
sq2=sqr((xrf(iq-1,jq)-xrcs)^2+(yrf(iq-1)-yrcs)^2)
sq3=sqr((xrf(iq,jq-1)-xrcs)^2+(yrf(iq)-yrcs)^2)
sq4=sqr((xrf(iq,jq)-xrcs)^2+(yrf(iq)-yrcs)^2)
sq=sq1+sq2+sq3+sq4
sq1=sq1/sq : sq2=sq2/sq : sq3=sq3/sq : sq4=sq4/sq
vih=sq1*vind(iq-1,jq-1)+sq2*vind(iq-1,jq)
vih=vih+sq3*vind(iq,jq-1)+sq4*vind(iq,jq)
teta0=tetato+(tetaveg-tetato)*xl(j)/llapat
teta=teta0+atn(ttt)
if j=0 or j=nl then ki=1 else ki=2
up=-vr*(ca*cp*sin(b)+sa*cos(b))-xl(j)*omega*bv+vih
up=up+fi1v*omega*eta1(j)+fi2v*omega*eta2(j)+fi3v*omega*eta3(j)
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ut=vr*ca*sp+omega*(xl(j)*cos(b)+ecs)
bseb=fnatg(up,ut) : alqf=(teta-bseb)*180/pi
wer=up*up+ut*ut : q=ro*wer/2 : ver=sqr(wer)
rem************** az egyes lapatvegorvenyek meghatarozasahoz szukseges wer meghat.***************
if i=71 and j=30 then
wer1=ver
end if
if i=12 and j=30 then
wer2=ver
end if
if i=24 and j=30 then
wer3=ver
end if
cf=fncf : ce=fnce
dcf=0.12*alqf-cf : mach=wer/331/331 : landa=0.25-0.15*mach
sqq=1.459*(1+mach) : bq=18.2378*(0.105+0.1*dcf-0.08*sqr(mach))
szigma=bq-landa*sqq : hpont=xl(j)*bv/sugar
hkp=xl(j)*bvv/sugar : ppont=(-p1*sp+p2*cp)*omega
pkp=(-p1*cp-p2*sp)*omega*omega
tpont=(ppont+bv*omega*r0e)/f/2/pi
tkp=(pkp+bvv*omega*omega*r0e)/f/2/pi
cfp(j)=landa*hpont+landa*sqq*tpont+szigma*(tpont+hkp)+sqq*tkp
cf=cf+cfp(j)*dp/omega
df=q*h(j)*cf*csokk(j) : de=q*h(j)*ce
ct=cf*cos(bseb)*csokk(j)-ce*sin(bseb)
cker=cf*sin(bseb)*csokk(j)+ce*cos(bseb)
ry=-df*sin(bseb)-de*cos(bseb) : rz=df*cos(bseb)-de*sin(bseb)
drrug1=drrug1+ki*df*eta1(j)
drrug2=drrug2+ki*df*eta2(j)
drrug3=drrug3+ki*df*eta3(j)
dry=dry+ki*ry : drz=drz+ki*rz : dmy=dmy-ki*rz*xl(j)
dmforg=dmforg-ki*ry*(xl(j)*cos(b)+ecs)
rem************************* FELHAJTO ERO *******************************
trust(j,i)=ro*wer*ct*z*h(j)*cos(b)/(4*pi*(ecs+xl(j)))
ero=ero+ro*wer*ct*h(j)*cos(b)/10
rem************************* keruleti ero *******************************
Fker(j,i)=q*cker*h(j)*cos(b)*llep
next j
ppszi=i*5
if i=71 then
ppszi1=ppszi
ero1=ero
end if
if i=12 then
ppszi2=ppszi
ero2=ero
end if
if i=4 then
ppszi3=ppszi
ero3=ero
end if
ry=dry*llep/2 : rz=drz*llep/2 : my=dmy*llep/2 : mforg=dmforg*llep/2
rug1=drrug1*llep/2/omega/omega/em1
fi1vv=rug1-landq*landq*fi1
fi1v=fi1v+fi1vv*dp : fi1=fi1+fi1v*dp
rug2=drrug2*llep/2/omega/omega/em2
fi2vv=rug2-landw*landw*fi2
fi2v=fi2v+fi2vv*dp : fi2=fi2+fi2v*dp
rug3=drrug3*llep/2/omega/omega/em3
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fi3vv=rug3-lande*lande*fi3
fi3v=fi3v+fi3vv*dp : fi3=fi3+fi3v*dp
wjobb = (my+xs*mlapat*9.81*ctt*cos(b))/(tetay*omega*omega)/ctt
wjobb = (wjobb-sin(b)*(cos(b)+eps)+2*bv*sin(b)*ttt)
rem bvv=(my+xs*mlapat*9.81*ctt)/(tetay*omega*omega)-(1+eps)*b
bvv=wjobb
bv=bv+bvv*dp : b=b+bv*dp : bx=-b*180/pi : bcsap(i)=bx
lv(i) = b*llapat+fi1*eta1(nl)+fi2*eta2(nl)+fi3*eta3(nl)
stt=(tan(b)*r0e+p)/f
ctt=sqr(1-stt*stt) : tt=atn(stt/ctt)
st=sin(tt) : ct=cos(tt)
ttv=((-p1*sp*p2*cp)/f+r0e*bv/(f*cos(b)*cos(b)))/ct
aw3=r0e*(bvv/(cos(b)*cos(b))+2*sin(b)*bv*bv/(cos(b)^3))
ttvv=(((-p1*cp-p2*sp)/f+aw3/f+st*ttv*ttv))/ct
aw1=cos(b)*cos(b)*st*ct
aw2=cos(b)*(ct*ct-1)-cos(b)*st*st-bv*st*ct
Emmx(i)=tetax*omega*omega*(aw1+bv*aw2+ttvv)
dt=dt+cos(b)*rz : dh=dh-sp*ry+sin(b)*cp*rz
ds=ds+cp*ry+sin(b)*sp*rz : mf=mf+mforg
rem pset (20+i/2,bx) : pset (10+fi1v*30,fi1*30) : pset (20+i/2,0)
rem pset (30+30*fi2v,30*fi2)
for jqj=0 to nl
yll=5*(-b*xl(jqj)+fi1*eta1(jqj)+fi2*eta2(jqj)+fi3*eta3(jqj))
rem pset (jqj/2,yll+i/6-2)
next jqj
next i
REM******* A 3 orvenyfonalhoz szukseges adatok kiiratasa *********
open "d:\dokume~1\rotor\025\erok025.dat" for output as #4
write #4,ppszi1,ero1,wer1
write #4,ppszi2,ero2,wer2
write #4,ppszi3,ero3,wer3
close #4
svalt=z*dp/2/pi : teri=svalt*dt : hori=svalt*dh : oldal=svalt*ds
mforg=svalt*mf
locate 23,8 : print ilepes
locate 23,18 : print " Megalljak ?" : delay (1)
aq$=inkey$
if aq$="s" or ilepes>31 then goto kov
cls : print " A szamitas elso felet befejeztem"
for i=0 to nl
for j=0 to jmax : vind(i,j)=0 : vkerind(i,j)=0 : next j
next i
vind(nl/2,0)=vik
for i=nl/2-1 to 0 step -1
vind(i,0)=sgn(vik)*sqr(abs(vik*(i/nl*2))) : vind(nl-i,0)=vind (i,0)
next i
rem locate 3,6 : print " Az ";ilepes;". -lepesben vagyunk"
ilepes=ilepes+1
rem ---------------------------------------------------------rem ---- Szamitas a Descartes fele koordinata rendszerben ---rem ---------------------------------------------------------for i=0 to nl
yr=yrk+i*ylep : xrb=-sqr(sugar*sugar-yr*yr)
xlep=ylep/2 : vsum=vind(i,0) : vkerieredo=vkerind(i,0)
veqq=sqr((-sin(alr)*vr+wi(i))^2+(vr*cos(alr))^2)
for j=0 to jsik(i)
xr=xrb+j*xlep
psi=fnatg(yr,xr) : rr=sqr(xr*xr+yr*yr)
ipsi=psi/dp : jlep=0
for jj=0 to nl
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if rr>(xl(jj)+ecs) then jlep=jj
next jj
if pszi(ipsi)>psi then ipzi=ipsi-1 else ipzi=ipsi+1
if ipzi>ipszi then ipzi=ipzi-ipszi
vk=(psi-pszi(ipsi))/(pszi(ipzi)-pszi(ipsi))
vbelso=trust(jlep,ipsi)+vk*(trust(jlep,ipzi)-trust(jlep,ipsi))
Fkeribelso=Fker(jlep,ipsi)+vk*(Fker(jlep,ipzi)-Fker(jlep,ipsi))
jleq=jlep+1 : if jleq>nl then jleq=nl
vkulso=trust(jleq,ipsi)+vk*(trust(jleq,ipzi)-trust(jleq,ipsi))
Fkerikulso=Fker(jleq,ipsi)+vk*(Fker(jleq,ipzi)-Fker(jleq,ipsi))
vx=(rr-(xl(jlep)+ecs))/llep
eredo=vbelso+vx*(vkulso-vbelso)
Fkerieredo=Fkeribelso+vx*(Fkerikulso-Fkeribelso)
rem *********** Az ellenallasbol sebesseget csinal *********************
rem ->- ez itt a modositott tomegaram -<xrm=2*(3.86/6.5)*sqr(6.5^2-yr^2)
vsum=vsum+eredo*xlep/(4*ro*veqq*xrm)
vkerieredo=Fkerieredo/(ro*veqq*xrm*ylep)
if j<>0 then vind(i,j)=vsum
vkerind(i,j)=vkerieredo
next j
locate 6,2 : print using "###";i,:print ". szelet",
wi(i)=vind(i,jsik(i))
print using " -#.###";wi(i),vi0
next i
beind:
cls : locate 1,3
print " {->>>- Az eredo ero szamitasa kovetkezik -<<<-}"
print : print
tero=0 : orbal=0 : orjobb=0 : ors=0
for i=0 to nl
yr=yrk+i*ylep : xrb=-sqr(sugar*sugar-yr*yr)
xrm=2*(3.86/6.5)*sqr(6.5^2-yr^2)
veqw=sqr((-sin(alr)*vr+wi(i))^2+(vr*cos(alr))^2)
xlep=ylep/2 : trs=4*ro*veqw*xrm*ylep*wi(i)
tero=tero+trs
if i<nl/2 then
orbal=orbal+yr*trs
else
orjobb=orjobb+yr*trs
end if
next i
ors=orbal+orjobb
sum=0 : suk=0
vik=(teri-tero)/(2*ro*ve*rfel)
locate 2,5 : print " vi0 = ";vi0
locate 3,5 : print "rep.mech = ";terp "N"
locate 4,5 : print "lapatok = ";teri "N"
locate 5,5 : print "imp. tet.= ";tero "N"
locate 7,5 : print "orsozo nyomatek=";ors "N"
locate 8,5 : print "teljesitmeny= ";(mforg*omega/1000)*1.36 "LE"
locate 9,5 : print "rotor hori-elle=";hori "N"
locate 10,5 : print "torzs elle=";abs(tomeg*sin(alr)*9.81+ellx)"N"
for i=0 to nl : wi(i)=wi(i)+vik : next i
if abs(teri-tero)>1 then goto beind
goto eleje
rem ----------------------------------------------rem ------------> Ez a szamitas vege <------------rem ----------------------------------------------kov:
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print : print : input " Eredmenykiiratas (i/n)";qwert$
screen 0
if qwert$="i" then goto megintt else goto vegge
megintt:
cls
rem print "Az eredmenyek fileba iratasa" : print
rem input " Sorszam (vagy szam, vagy ,n, ha nem kell irni)";qwe$
rem if qwe$="n" then vegge
rem********** Itt iratjuk ki az indukalt sebessegeket file-ba. *********
open "d:\dokume~1\rotor\025\fvi025.dat" for output as #1
for i=0 to nl
' k=nl-i
for j=0 to jsik(i)
write #1,i,j,-vind(i,j),vkerind(i,j)
next j
next i
close #1
open "d:\dokume~1\rotor\025\fvik025.dat" for output as #3
zulu=0
for i=0 to nl
for j=0 to jsik(i)
zulu=zulu+1
wkere=wkere+vkerind(i,j)
write #3,i,j,vkerind(i,j)
next j
next i
write #3,wkere/zulu
close #3
open "d:\dokume~1\rotor\025\fdat025.dat" for output as #2
write #2,vi0
for i=0 to ipszi : write #2,i,bcsap(i) : next i
for i=0 to ipszi : write #2,i,lv(i) : next i
for i=0 to ipszi : write #2,i,Emmx(i) : next i
write #2, " A T ero: " : write #2,teri
write #2, " A H ero: " : write #2,hori
write #2, " Az S ero: " : write #2,oldal
close

vegge:
cls
locate 5,5 : print "
Vege a szamitasnak"
locate 6,5 :
print "cker="cker
locate 7,5 : print "Fkerikulso="Fkerikulso
locate 8,5 : print "vkerieredo="vkerieredo
locate 8,5 : print "vkerind(i,j)="vkerind(1,1)
'locate 7,7 : print time$,gomb$
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Az alsó rotort számító program
REM <==============================================>
REM Rotorero szamito program, instacionaarius
REM
ket sajatlengeskepet figyelembe vevo
REM
Ka-26 Also rotor
REM <==============================================>
rem $HUGE
defsng a-z
gomb$=time$
ilepes=1
ro=1.186: omega=28.83: ecs=0.09: xs=2.61 : mlapat=25: tomeg=1500
sugar=6.5 : z=3 : r0=0.17 : ht0=0.35 : htv=0.175 : nl=40
tetato=0.27924 : tetaveg=0.08584 : tetay=333.8715 : f=0.15 : ipszi=72
landq=2.6621338 : em1=3.97 : landw=4.544664 : em2=6.42 : lande=9.79 : em3=5.7
dim xl(nl),h(nl),tet(nl),alf(33),cfm(33),cem(33),jsik(nl),bcsap(ipszi)
dim virtual vi(nl,ipszi),trust(nl,ipszi),Fker(nl,ipszi),csokk(nl),pszi(ipszi),wi(nl),cfp(nl)
dim eta1(nl),eta2(nl),eta3(n1),lv(2*nl),emmx(ipszi), fi1k(ipszi), fi2k(ipszi), fi3k(ipszi)
dim virtual aylapcs(nl),aylapdef(nl), Fylapcs(nl,ipszi), Fylapdef(nl,ipszi)
rem******* A lapatalak formafuggvenyekkel torteno eloallitasa *****************
def fng1(x)=x/6
def fng2(x)=10/3*(x/6)^3-10/3*(x/6)^4+(x/6)^5
def fng3(x)=5*(x/6)^4-6*(x/6)^5+2*(x/6)^6
def fng4(x)=7*(x/6)^5-28/3*(x/6)^6+20/6*(x/6)^7
i=0
for x=0 to 6 step .15
i=i+1
eta1(i)=fng1(x)*-1.813+fng2(x)*1.565+fng3(x)*-2.42+fng4(x)*3.668
eta2(i)=fng1(x)*3.834+fng2(x)*8.724+fng3(x)*-50.5+fng4(x)*38.921
eta3(i)=-2.7461628*(x/6)-75.330254*(x/6)^2+617.94152*(x/6)^3-1602.8503*(x/6)^4+1813.557*(x/6)^5898.5692*(x/6)^6+148.99226*(x/6)^7
next x
DEF FNvi0
shared alr,ro,az,tomeg,vr,ve,terp,ellx
local s1,s2,vi,ell,viz
vi=0
kezd:
viz=vi : s1=(-vr*sin(alr)+viz)^2 : s2=(vr*cos(alr))^2
ve=sqr(s1+s2) : ell=(s2+s1)*ro*az/2
terp=9.81*tomeg*cos(alr)+ell*sqr(s1)/ve
ellx=ell*sqr(s2)/ve
vi=terp/(ro*rfel*ve*2)
if abs((vi-viz)/vi)>0.001 then goto kezd
fnvi0=viz
END DEF
DEF FNatg(s,c)
pi=3.14159265358
if abs(c)<1e-8 then
if s>0 then atg=pi/2 else atg=3*pi/2
goto 11
end if
atg=ATN(s/c):
if c<0 then atg=atg+pi : goto 11
if s<0 then atg=atg+2*pi
11:
fnatg=atg
END DEF
DEF FNcf
local i,im,imm,bs,alfa,cf,mx,sv
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alfa=alqf : if abs(alfa)<1e-8 then alfa=1e-8
if alfa<0 then alfa=360+alfa
mx=0
for i=0 to 29
if alf(i)<alfa then im=i
imm=im+1 : sv=(alfa-alf(im))/(alf(imm)-alf(im))
cf=cfm(im)+sv*(cfm(imm)-cfm(im))
next i
fncf=cf
END DEF
DEF FNce
local i,im,imm,bs,alfa,ce,mx,sv
alfa=alqf : if abs(alfa)<1e-8 then alfa=1e-8
if alfa<0 then alfa=360+alfa
mx=0
for i=0 to 32
if alf(i)<alfa then im=i
imm=im+1 : sv=(alfa-alf(im))/(alf(imm)-alf(im))
ce=cem(im)+sv*(cem(imm)-cem(im))
next i
fnce=ce
END DEF
rem******** A tomegeloszlas fuggveny ET.:[0m-6m]*****************************
def fnm(x)=(10.881-8.6342*x+2.7684*x^2-0.263*x^3)*0.15 '[kg/m]
data 0,3,6,12,18,30,40,50,60,70,110,120,130,140,150,160,174,187
data 200,210,220,230,240,290,300,310,320,330,340,346,353,357,360
for i=0 to 32 : read alf(i) : next i
data 0.096,0.318,0.537,0.972,1.294,1,1.15,1.12,0.95,0.7,-0.52,-0.8,-0.98,-1.08,-0.95
data -0.7,-0.78,0.78,0.7,0.95,1.08,0.98,0.8,-0.78,-0.98,-1.12,-1.15,-0.9
data -0.65,-1.3,-0.65,-0.118,0.096
for i=0 to 32 : read cfm(i) : next i
data 0.0091,0.156,0.0262,0.0662,0.1278,0.6,1,1.4,1.7,1.9,2,1.7,1.4,1.1,0.7,0.34,0.1,0.11
data 0.34,0.65,1.05,1.4,1.7,2,1.7,1.4,1.05,0.6,0.3,0.01,0.007,0.0097,0.0091
for i=0 to 32 : read cem(i) : next i
cls
rem "********************************************************"
rem "
A program-torzs kovetkezik
"
rem "********************************************************"
pi=3.14159265358
az=2.6 : vr=47 : alr=-17*pi/180
p0=0.035 : p1=0.022 : p2=0.0 : dp=2*pi/ipszi : hatratol=3.7
rfel=sugar*pi*sugar : llapat=sugar-ecs : llep=llapat/nl : r0e=r0-ecs
roq=sugar*omega : rom=omega^2*sugar^4 : eps=xs*mlapat*ecs/tetay
rem --------------------------------------------------------------rem ----- Descartes koordinata rendszerre atterees, tombmeret ----rem --------------------------------------------------------------ylep=2*sugar/(nl+1) : yrk=-sugar+ylep/2 : jmax=0
for i=0 to nl
yr=yrk+i*ylep : xrb=-sqr(sugar*sugar-yr*yr)
j=0 : xlep=ylep/2
do
xr=xrb+j*xlep : j=j+1
jsik(i)=j
if jsik(i)>jmax then jmax=jsik(i)
loop until (xr+xlep)>abs(xrb)
next i
dim yrf(nl),xrf(nl,jmax)
dim virtual vind(nl,jmax),vindf(nl,jmax),vkerind(nl,jmax),vkerinda(nl,jmax),vkiaer(nl,jmax)
for i=0 to nl
yrf(i)=yrk+i*ylep
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for j=0 to jmax
xrb=-sqr(sugar*sugar-yrf(i)*yrf(i))
xrf(i,j)=xrb+j*xlep
next j
next i
rem -----------------------------------------------------------------rem ----- Kezdeti feltetelek, atlagos indukalt sebesseg szamitasa ---rem -----------------------------------------------------------------ca=cos(alr) : sa=sin(alr) : b=0 : bv=0 : bvv=0
fi1=0 : fi1v=0 : fi1vv=0 : fi2=0 : fi2v=0 : fi2vv=0 : fi3=0 : fi3v=0 : fi3vv=0
vi0=fnvi0
for i=0 to nl : wi(i)=vi0 : next i
for i=0 to nl
for j=0 to jmax : vind(i,j)=vi0 : next j
next i
rem ---------------------------------------------------------rem ----- Az azimut szog illetve a lapathossz felosztasa ----rem ---------------------------------------------------------for i=0 to ipszi : pszi(i)=i*dp : next i
xl(0)=0 : for i=1 to nl : xl(i)=xl(i-1)+llep : next i
rem ----------------------------------------------------------rem -- A lapat hurhossz es a felhajtoero-csokkento szamitasa -rem ----------------------------------------------------------for i=0 to nl
h(i)=ht0+(htv-ht0)*xl(i)/llapat
csokk(i)=1-(xl(i)/llapat)^64
next i
rem -----------------------------------------------------------rem {--------- Itt kezdodik az iteracios ciklus --------}
rem -----------------------------------------------------------eleje:
rem screen 11 : window (-1,-4)-(ipszi+1,12)
rem locate 15,5 : print "1slk" : locate 25,49 : print "2slk"
dt=0 : dh=0 : ds=0 : mf=0 : cker=0 : up=0
rem A FELSO INDUKALT SEBESSEG BEOLVASASA
open "d:\dokume~1\rotor\025\fvi025.dat" for input as #1
for i=0 to nl
for j=0 to jsik(i)
input #1,i,j,vindf,vkerind
let vindf(i,j)=-vindf
let vkerind(i,j)=vkerind
next j
next i
close #1
ylep=2*sugar/(nl+1) : xlep=ylep/2
rem ******************** itt kezdodik a szamolas **************************
for i=0 to ipszi
pr=-i*dp : cp=cos(pr) : sp=sin(pr) : p=p0+p1*cp+p2*sp
dry=0 : drrug1=0 : drrug2=0 : drrug3=0 : drz=0 : dmy=0 : dmforg=0
stt=(tan(b)*r0e+p)/f : ctt=sqr(1-stt*stt) : ttt=stt/ctt
for j=0 to nl
xrcs=xl(j)*cp : yrcs=xl(j)*sp : x=j*0.15
rem ------------------------------------------------------------------------rem ********* A lapelem Descartes koordinatainak meghatarozasa **************
rem ------------------------------------------------------------------------a%=(sqr(sugar*sugar-yrcs*yrcs)+xrcs+ecs)/xlep
'A lapelem sorszama az adott szeletben
b%=(sugar+yrcs)/ylep
'A szelet sorszama
c%=a%-hatratol/xlep
'A vonatkozo lapelem sorszama a felso sorban
for iq=1 to nl-1
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if yrcs<yrf(iq) then exit for
next iq
for jq=1 to jmax
if xrcs<xrf(iq,jq) then exit for
next jq
sq1=sqr((xrf(iq-1,jq-1)-xrcs)^2+(yrf(iq-1)-yrcs)^2)
sq2=sqr((xrf(iq-1,jq)-xrcs)^2+(yrf(iq-1)-yrcs)^2)
sq3=sqr((xrf(iq,jq-1)-xrcs)^2+(yrf(iq)-yrcs)^2)
sq4=sqr((xrf(iq,jq)-xrcs)^2+(yrf(iq)-yrcs)^2)
sq=sq1+sq2+sq3+sq4
sq1=sq1/sq : sq2=sq2/sq : sq3=sq3/sq : sq4=sq4/sq
vih=sq1*vind(iq-1,jq-1)+sq2*vind(iq-1,jq)
vih=vih+sq3*vind(iq,jq-1)+sq4*vind(iq,jq)
teta0=tetato+(tetaveg-tetato)*xl(j)/llapat
teta=teta0+atn(ttt)
if j=0 or j=nl then ki=1 else ki=2
'print"**************A FELSO INDUKALT SEBESSEG HOZZAADASA*********************"
up=-vr*(ca*cp*sin(b)+sa*cos(b))-xl(j)*omega*bv+vih
up=up+fi1v*omega*eta1(j)+fi2v*omega*eta2(j)+fi3v*omega*eta3(j)
if a%*xlep>=hatratol then up=up+vindf(b%,c%)
ut=vr*ca*sp+omega*(xl(j)*cos(b)+ecs)
if a%*xlep>=hatratol then ut=ut+vkerind(b%,c%)
bseb=fnatg(up,ut) : alqf=(teta-bseb)*180/pi
wer=up*up+ut*ut : q=ro*wer/2
cf=fncf : ce=fnce
dcf=0.12*alqf-cf : mach=wer/331/331 : landa=0.25-0.15*mach
sqq=1.459*(1+mach) : bq=18.2378*(0.105+0.1*dcf-0.08*sqr(mach))
szigma=bq-landa*sqq : hpont=xl(j)*bv/sugar
hkp=xl(j)*bvv/sugar : ppont=(-p1*sp+p2*cp)*omega
pkp=(-p1*cp-p2*sp)*omega*omega
tpont=(ppont+bv*omega*r0e)/f/2/pi
tkp=(pkp+bvv*omega*omega*r0e)/f/2/pi
cfp(j)=landa*hpont+landa*sqq*tpont+szigma*(tpont+hkp)+sqq*tkp
cf=cf+cfp(j)*dp/omega
df=q*h(j)*cf*csokk(j) : de=q*h(j)*ce
ct=cf*cos(bseb)*csokk(j)-ce*sin(bseb)
cker=cf*sin(bseb)*csokk(j)+ce*cos(bseb)
ry=-df*sin(bseb)-de*cos(bseb) : rz=df*cos(bseb)-de*sin(bseb)
drrug1=drrug1+ki*df*eta1(j)
drrug2=drrug2+ki*df*eta2(j)
drrug3=drrug3+ki*df*eta3(j)
dry=dry+ki*ry : drz=drz+ki*rz : dmy=dmy-ki*rz*xl(j)
dmforg=dmforg-ki*ry*(xl(j)*cos(b)+ecs)
rem************************* felhajtoero ********************************
trust(j,i)=ro*wer*ct*z*h(j)*cos(b)/(4*pi*(ecs+xl(j)))
rem************************* keruleti ero *******************************
Fker(j,i)=q*cker*h(j)*cos(b)*llep
next j
ry=dry*llep/2 : rz=drz*llep/2 : my=dmy*llep/2 : mforg=dmforg*llep/2
rug1=drrug1*llep/2/omega/omega/em1
fi1vv=rug1-landq*landq*fi1
fi1v=fi1v+fi1vv*dp : fi1=fi1+fi1v*dp : fi1k(i)=fi1
rug2=drrug2*llep/2/omega/omega/em2
fi2vv=rug2-landw*landw*fi2
fi2v=fi2v+fi2vv*dp : fi2=fi2+fi2v*dp : fi2k(i)=fi2
rug3=drrug3*llep/2/omega/omega/em3
fi3vv=rug3-lande*lande*fi3
fi3v=fi3v+fi3vv*dp : fi3=fi3+fi3v*dp : fi3k(i)=fi3
wjobb = (my+xs*mlapat*9.81*ctt*cos(b))/(tetay*omega*omega)/ctt
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wjobb = (wjobb-sin(b)*(cos(b)+eps)+2*bv*sin(b)*ttt)
rem bvv=(my+xs*mlapat*9.81*ctt)/(tetay*omega*omega)-(1+eps)*b
bvv=wjobb
bv=bv+bvv*dp : b=b+bv*dp : bx=-b*180/pi : bcsap(i)=bx
rem ******************* Lapatmozgasok ************************************
lv(i) = b*llapat+fi1*eta1(nl)+fi2*eta2(nl)+fi3*eta3(nl)
for j=0 to nl
x=0.15*j
aylapcs(j)=bvv*x
aylapdef(j)=fi1vv*eta1(j)+fi2vv*eta2(j)+fi3vv*eta3(j)
rem ***************** Megoszlo tehetetlensegi erok ********************************
Fylapcs(j,i)=aylapcs(j)*fnm(x)
Fylapdef(j,i)=aylapdef(j)*fnm(x)
rem
print i,j,Fylapcs(j,i),Fylapdef(j,i) : delay (1) : cls
next j
rem ******************* Kormanyvezerles **********************************
stt=p/f+r0e*tan(b)/f : ctt=sqr(1-stt*stt) : tt=atn(stt/ctt)
st=sin(tt) : ct=cos(tt)
ttv=((-p1*sp*p2*cp)/f+r0e*bv/(f*cos(b)*cos(b)))/ct
aw3=r0e*(bvv/(cos(b)*cos(b))+2*sin(b)*bv*bv/(cos(b)^3))
ttvv=(((-p1*cp-p2*sp)/f+aw3/f+st*ttv*ttv))/ct
aw1=cos(b)*cos(b)*st*ct
aw2=cos(b)*(ct*ct-1)-cos(b)*st*st-bv*st*ct
Emmx(i)=tetax*omega*omega*(aw1+bv*aw2+ttvv)
dt=dt+cos(b)*rz : dh=dh-sp*ry+sin(b)*cp*rz
ds=ds+cp*ry+sin(b)*sp*rz : mf=mf+mforg
rem pset (20+i/2,bx) : pset (10+fi1v*30,fi1*30) : pset (20+i/2,0)
rem pset (30+30*fi2v,30*fi2)
for jqj=0 to nl
yll=5*(-b*xl(jqj)+fi1*eta1(jqj)+fi2*eta2(jqj)+fi3*eta3(jqj))
rem pset (jqj/2,yll+i/6-2)
next jqj
next i
svalt=z*dp/2/pi : teri=svalt*dt : hori=svalt*dh : oldal=svalt*ds
mforg=svalt*mf
locate 23,8 : print ilepes
locate 23,18 : print " Megalljak ?" : delay (1)
aq$=inkey$
if aq$="s" or ilepes>31 then goto kov
rem********** A beta, fi1, fi2 es fi3 ertekek kiiratasa *********************
open "d:\dokume~1\rotor\025\fi025.dat" for output as #3
for i=1 to ipszi : write#3,bcsap(i),fi1k(i),fi2k(i),fi3k(i) : next i
close #3
cls : print " A szamitas elso felet befejeztem"
for i=0 to nl
for j=0 to jmax : vind(i,j)=0 : vkerinda(i,j)=0 : vkiaer(i,j)=0 : next j
next i
vind(nl/2,0)=vik
for i=nl/2-1 to 0 step -1
vind(i,0)=sgn(vik)*sqr(abs(vik*(i/nl*2))) : vind(nl-i,0)=vind (i,0)
next i
rem locate 3,6 : print " Az ";ilepes;". -lepesben vagyunk"
ilepes=ilepes+1
rem ---------------------------------------------------------rem ---- Szamitas a Descartes fele koordinata rendszerben ---rem ---------------------------------------------------------for i=0 to nl
yr=yrk+i*ylep : xrb=-sqr(sugar*sugar-yr*yr)
xlep=ylep/2 : vsum=vind(i,0): vkerieredo=vkerinda(i,0)
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veqq=sqr((-sin(alr)*vr+wi(i))^2+(vr*cos(alr))^2)
for j=0 to jsik(i)
xr=xrb+j*xlep
psi=fnatg(yr,xr) : rr=sqr(xr*xr+yr*yr)
ipsi=psi/dp : jlep=0
for jj=0 to nl
if rr>(xl(jj)+ecs) then jlep=jj
next jj
if pszi(ipsi)>psi then ipzi=ipsi-1 else ipzi=ipsi+1
if ipzi>ipszi then ipzi=ipzi-ipszi
vk=(psi-pszi(ipsi))/(pszi(ipzi)-pszi(ipsi))
vbelso=trust(jlep,ipsi)+vk*(trust(jlep,ipzi)-trust(jlep,ipsi))
Fkeribelso=Fker(jlep,ipsi)+vk*(Fker(jlep,ipzi)-Fker(jlep,ipsi))
jleq=jlep+1 : if jleq>nl then jleq=nl
vkulso=trust(jleq,ipsi)+vk*(trust(jleq,ipzi)-trust(jleq,ipsi))
Fkerikulso=Fker(jleq,ipsi)+vk*(Fker(jleq,ipzi)-Fker(jleq,ipsi))
vx=(rr-(xl(jlep)+ecs))/llep
eredo=vbelso+vx*(vkulso-vbelso)
Fkerieredo=Fkeribelso+vx*(Fkerikulso-Fkeribelso)
rem *********** Az ellenallasbol sebesseget csinal *********************
rem ->- ez itt a modositott tomegaram -<xrm=2*(3.86/6.5)*sqr(6.5^2-yr^2)
vsum=vsum+eredo*xlep/(4*ro*veqq*xrm)
vkerieredo=Fkerieredo/(ro*veqq*xrm*ylep)
if j<>0 then vind(i,j)=vsum
vkerinda(i,j)=vkerieredo
next j
locate 6,2 : print using "###";i,:print ". szelet",
wi(i)=vind(i,jsik(i))
print using " -#.###";wi(i),vi0
next i
beind:
cls : locate 1,3
print " {->>>- Az eredo ero szamitasa kovetkezik -<<<-}"
print : print
tero=0 : orbal=0 : orjobb=0 : ors=0
for i=0 to nl
yr=yrk+i*ylep : xrb=-sqr(sugar*sugar-yr*yr)
xrm=2*(3.86/6.5)*sqr(6.5^2-yr^2)
veqw=sqr((-sin(alr)*vr+wi(i))^2+(vr*cos(alr))^2)
xlep=ylep/2 : trs=4*ro*veqw*xrm*ylep*wi(i)
tero=tero+trs
if i<nl/2 then
orbal=orbal+yr*trs
else
orjobb=orjobb+yr*trs
end if
next i
ors=orbal+orjobb
sum=0 : suk=0
vik=(teri-tero)/(2*ro*ve*rfel)
locate 2,5 : print " vi0 = ";vi0 "m/s"
locate 3,5 : print "rep.mech = ";terp "N"
locate 4,5 : print "lapatok = ";teri "N"
locate 5,5 : print "imp. tet.= ";tero "N"
locate 7,5 : print "orsozo nyomatek=";ors "Nm"
locate 8,5 : print "teljesitmeny= ";(mforg*omega/1000)*1.36 "LE"
locate 9,5 : print "hori-elle=
";hori "N"
locate 10,5 : print "Torzs-elle=";tomeg*sin(alr)*9.81+ellx"N"
for i=0 to nl : wi(i)=wi(i)+vik : next i
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if abs(teri-tero)>1 then goto beind
goto eleje
rem ----------------------------------------------rem ------------> Ez a szamitas vege <------------rem ----------------------------------------------kov:
print : print : input " Eredm‚nykiiratas (i/n)";qwert$
screen 0
if qwert$="i" then goto megintt else goto vegge
megintt:
cls
rem print "Az eredmenyek fileba iratasa" : print
rem input " Sorszam (vagy szam, vagy ,n, ha nem kell irni)";qwe$
rem if qwe$="n" then vegge
rem********** A felhajtoero ertekek kiiratasa *********************
open "d:\dokume~1\rotor\025\Y025.dat" for output as #2
for i=0 to ipszi
for j=0 to nl
print#2,trust(j,i)
next j
next i
close #2
rem********** Itt iratjuk ki az indukalt sebessegeket file-ba. **********
open "d:\dokume~1\rotor\025\Avi025.dat" for output as #4
for i=0 to nl
for j=0 to jsik(i)
write #4,i,j,-vind(i,j)
next j
next i
close #4
open "d:\dokume~1\rotor\025\Avik025.dat" for output as #5
for i=0 to nl
for j=0 to jsik(i)
write #5,i,j,vkerinda(i,j)
next j
next i
close #5
open "d:\dokume~1\rotor\025\Adat025.dat" for output as #6
write #6,vi0
for i=0 to ipszi : write #6,bcsap(i) : next i
for i=0 to ipszi : write #6,lv(i) : next i
for i=0 to ipszi : write #6,Emmx(i) : next i
write #6, " A T ero: " : write #6,teri
write #6, " A H ero: " : write #6,hori
write #6, " Az S ero: " : write #6,oldal
write #6, " Az E ero: " : write #6,tomeg*sin(alr)*9.81+ellx
write #6, " vi0 " : write #6,vi0
close
rem ** A csapkodo mozgasbol es a rugalmas alakvaltozasbol szarmazo tehetetlensegi erok **
open "d:\dokume~1\rotor\025\Fybd025.dat" for output as #7
for i=0 to ipszi
for j=0 to nl
print#7,i,j,Fylapcs(j,i),Fylapdef(j,i) 'A deformacio+merev test szerű mozgasbol
next j
next i
close #7
vegge:
cls
locate 5,5 : print "
Vege a szamitasnak"
locate 7,7 : print time$,gomb$
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A mérési eredmények szűrőprogramja
clear all;
load d:\Denes\Momente.dat
tol=1;
ig=size(Momente,1);
szurendo1=Momente(tol:ig,1);
szurendo2=Momente(tol:ig,2);
szurendo3=Momente(tol:ig,3);
szurendo4=Momente(tol:ig,4);
szurendo5=Momente(tol:ig,5);
szurendo6=Momente(tol:ig,6);
szurendo7=Momente(tol:ig,7);
szurendo8=Momente(tol:ig,8);
szurendo9=Momente(tol:ig,9);
sorsz=tol:1:ig;
% 1. oszlop fedolgozasa
for i=1: size(szurendo1,1);
if i>(max(i)-3) | i<3
szurendo1m(i)=szurendo1(i);
else
szurendo1m(i)=mean(szurendo1(i-2:i+2));
end
end
% 2. oszlop fedolgozasa
for i=1: size(szurendo2,1);
if i>(max(i)-3) | i<3
szurendo2m(i)=szurendo2(i);
else
szurendo2m(i)=mean(szurendo2(i-2:i+2));
end
end
% 3. oszlop fedolgozasa
for i=1: size(szurendo3,1);
if i>(max(i)-3) | i<3
szurendo3m(i)=szurendo3(i);
else
szurendo3m(i)=mean(szurendo3(i-2:i+2));
end
end
% 4. oszlop fedolgozasa
for i=1: size(szurendo4,1);
if i>(max(i)-3) | i<3
szurendo4m(i)=szurendo4(i);
else
szurendo4m(i)=mean(szurendo4(i-2:i+2));
end
end
% 5. oszlop fedolgozasa
for i=1: size(szurendo5,1);
if i>(max(i)-3) | i<3
szurendo5m(i)=szurendo5(i);
else
szurendo5m(i)=mean(szurendo5(i-2:i+2));
end
end
% 6. oszlop fedolgozasa
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for i=1: size(szurendo6,1);
if i>(max(i)-3) | i<3
szurendo6m(i)=szurendo6(i);
else
szurendo6m(i)=mean(szurendo6(i-2:i+2));
end
end
% 7. oszlop fedolgozasa
for i=1: size(szurendo7,1);
if i>(max(i)-3) | i<3
szurendo7m(i)=szurendo7(i);
else
szurendo7m(i)=mean(szurendo7(i-2:i+2));
end
end
% 8. oszlop fedolgozasa
for i=1: size(szurendo8,1);
if i>(max(i)-3) | i<3
szurendo8m(i)=szurendo8(i);
else
szurendo8m(i)=mean(szurendo8(i-2:i+2));
end
end
% 9. oszlop fedolgozasa
for i=1: size(szurendo1,1);
if i>(max(i)-3) | i<3
szurendo9m(i)=szurendo9(i);
else
szurendo9m(i)=mean(szurendo9(i-2:i+2));
end
end
%Szuro definialasa, karakterisztika rajzolas
fs = 2000; %mintavetelezesi freki
n=256;
ff = fs/(2*n) * (0:n-1);
N =10;
%rend
letores =0.03;
%1/3 * 30/2 = 5Hz
csill = 20;
% dB, de minuszban
[Bc,Ac] = cheby2(N, csill, letores);
h = abs(freqz(Bc,Ac,n));
t=0:1/30:2;
zaj=rand(size(t));
jel=sin(2*pi*2*t);
tesztjel=jel+zaj;
figure(1)
plot(ff,20*log10(h),'r')
title('Csebisev szuro')
axis([0 100 -60 0])
szurendo1c=filtfilt(Bc,Ac,szurendo1);
szurendo2c=filtfilt(Bc,Ac,szurendo2);
szurendo3c=filtfilt(Bc,Ac,szurendo3);
szurendo4c=filtfilt(Bc,Ac,szurendo4);
szurendo5c=filtfilt(Bc,Ac,szurendo5);
szurendo6c=filtfilt(Bc,Ac,szurendo6);
szurendo7c=filtfilt(Bc,Ac,szurendo7);
szurendo8c=filtfilt(Bc,Ac,szurendo8);
szurendo9c=filtfilt(Bc,Ac,szurendo9);
%szurtteszt=filtfilt(Bc,Ac,tesztjel);
figure(2)
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% plot(t,tesztjel,t,szurtteszt);
% plot(sorsz,szurendo1,'y',sorsz,szurendo1c,'r',sorsz,szurendo1m,'b');
plot(sorsz,szurendo1,'b',sorsz,szurendo1c,'r');
title('A jelek összehasonlitasa 1 oszlop');
% title(num2str(mean(abs(jel-szurtteszt))));
% axis([2650 2700 -1.7 -0.9]);
figure(3)
plot(sorsz,szurendo2,'y',sorsz,szurendo2c,'r');
title('A jelek összehasonlitasa 2 oszlop');
figure(4)
plot(sorsz,szurendo3,'y',sorsz,szurendo3c,'r');
title('A jelek összehasonlitasa 3 oszlop');
figure(5)
plot(sorsz,szurendo4,'y',sorsz,szurendo4c,'r');
title('A jelek összehasonlitasa 4 oszlop');
figure(6)
plot(sorsz,szurendo5,'y',sorsz,szurendo5c,'r');
title('A jelek összehasonlitasa 5 oszlop');
figure(7)
plot(sorsz,szurendo6,'y',sorsz,szurendo6c,'r');
title('A jelek összehasonlitasa 6 oszlop');
figure(8)
plot(sorsz,szurendo7,'y',sorsz,szurendo7c,'r');
title('A jelek összehasonlitasa 7 oszlop');
figure(9)
plot(sorsz,szurendo8,'y',sorsz,szurendo8c,'r');
title('A jelek összehasonlitasa 8 oszlop');
figure(10)
plot(sorsz,szurendo9,'y',sorsz,szurendo9c,'r');
title('A jelek összehasonlitasa 9 oszlop');
M=4096;
N=9;
A=[M,N];
for i=1 : 4096,
A(i,1)=szurendo1c(i);
A(i,2)=szurendo2c(i);
A(i,3)=szurendo3c(i);
A(i,4)=szurendo4c(i);
A(i,5)=szurendo5c(i);
A(i,6)=szurendo6c(i);
A(i,7)=szurendo7c(i);
A(i,8)=szurendo8c(i);
A(i,9)=szurendo9c(i);
end
save d:\Denes\szurte15.dat A -ascii

A nyomatékmetszékek meghatározása a modell hitelesítéséhez
rem*****************************************************************************
rem********* A nyomatekertekek meghatarozasa a merohelyeken az *****************
rem*********
aerodinamikai szamitasok alapjan
*****************
rem*****************************************************************************
n=72 : x=0
'n=ertekek szama egy teljes korulfordulas alatt
cls
dim virtual Mi(n,8) , a(3) , ti2(n) , ti3(n) , ti4(n)
rem******** A formafuggvenyek egyutthatoi *************************
c11=.97740461 : c12=-.10868578 : c13=.11835199 : c14=.20444238e-2
c21=-1.8130338 : c22=1.56507704 : c23=-2.420044 : c24=3.6680074
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c31=3.8343844 : c32=8.7242242 : c33=-50.479922 : c34=38.921313
rem******** A formafuggvenyek ET.:[0m-6m]**************************
'2. derivaltjaik
def fng2v2(x)=20*x/(6^3)-40*x^2/(6^4)+20*x^3/(6^5)
def fng3v2(x)=60*x^2/(6^4)-120*x^3/(6^5)+60*x^4/(6^6)
def fng4v2(x)=140*x^3/(6^5)-280*x^4/(6^6)+140*x^5/(6^7)
rem******** A merevsegeloszlas fuggveny ertkei ET.:[0m-6m]**************************
IE1=33216
'No.8
IE2=9696
'No.7
IE3=6350
'No.6
IE4=3872
'No.4
IE5=2976
'No.3
IE6=2157
'No.2
IE7=1568
'No.1
rem******** A fi1 fv.es derivaltjai ET.:[0m-6m]******************************
'2. derivaltja
def fnfi1v2(x)=0*(c12*fng2v2(x)+c13*fng3v2(x)+c14*fng4v2(x))
rem******** A fi2 fv. 2. derivaltja ET.:[0m-6m]******************************
'2. derivaltja
def fnfi2v2(x)=c22*fng2v2(x)+c23*fng3v2(x)+c24*fng4v2(x)
rem******** A fi3 fv. 2 derivaltja ET.:[0m-6m]******************************
'2. derivaltja
def fnfi3v2(x)=c32*fng2v2(x)+c33*fng3v2(x)+c34*fng4v2(x)
rem******* A fi4 fv. 2. derivaltja ET.:[0m-6m]******************************
'2.derivaltja
def fnfi4v2(x)=-(75.330254*2/6^2)+(617.94152/6^2)*x-(1602.8503*2/6^3)*x^2+(1813.557*5*4/6^5)*x^3(898.5692*5/6^5)*x^4+(148.99226*7/6^6)*x^5
rem*********** A Hi(t) idofuggvenyek ertekei amelyek az *****************
rem*********** aerodinamikai szamitasbol szarmaznak E eset *****************
open "d:\Dokume~1\Rotor\025\fi025.dat" for input as #1
for i=1 to n
for j=1 to 3
input #1,a(j)
if j=1 then ti2(i)=a(j)
if j=2 then ti3(i)=a(j)
if j=3 then ti4(i)=0
next j
next i
close 1
rem************* A nyomatekmetszekek eloallitasa az egyes *******************
rem******** merohelyeken: Mi(i,x)=IE(x)*(ti2(i)*fi2(x)"+ti3(i)*fi3(x)") *******
open "d:\Dokume~1\Rotor\Mi.dat" for output as #2
for i=1 to n
Mi(i,8)=IE1*(fnfi1v2(1)-0.7*ti2(i)*fnfi2v2(1)-.7*ti3(i)*fnfi3v2(1))+120
Mi(i,7)=IE2*(fnfi1v2(2)-1.2*ti2(i)*fnfi2v2(2)-.3*ti3(i)*fnfi3v2(2))-55
Mi(i,6)=IE3*(fnfi1v2(3)-1*ti2(i)*fnfi2v2(3)+8*ti3(i)*fnfi3v2(3))-50
Mi(i,4)=IE4*(fnfi1v2(4)+1*ti2(i)*fnfi2v2(4)+1*ti3(i)*fnfi3v2(4))+80
Mi(i,3)=IE5*(fnfi1v2(4.5)+1.7*ti2(i)*fnfi2v2(4.5)+1.7*ti3(i)*fnfi3v2(4.5))+50
Mi(i,2)=IE6*(fnfi1v2(5)-ti2(i)*fnfi2v2(5)-3*ti3(i)*fnfi3v2(5))-90
Mi(i,1)=IE7*(fnfi1v2(5.5)-ti2(i)*fnfi2v2(5.5)-5*ti3(i)*fnfi3v2(5.5))-40
print #2,,Mi(i,1),Mi(i,2),Mi(i,3),Mi(i,4),Mi(i,6),Mi(i,7),Mi(i,8)
next i
close 2
print "V GE"
end
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A deformációs belső feszültség számítása
rem *****************************************************************************
rem *************** A Deformaciobol szarmazo belso feszultsgertekek ************
rem ************** meghatarozasa az aerodinamikai szamitasok alapjan ************
rem *****************************************************************************
pi=3.14159265358 : ipszi=72 : nl=40 : E=30000000000 '[N/mm2]
sugar=6.5 : ecs=0.09 : llapat=sugar-ecs : llep=llapat/nl : dp=2*pi/ipszi
cls
dim jsik(nl),pszi(ipszi),xl(nl),bcsap(ipszi),Hi2(ipszi),Hi3(ipszi),Hi4(ipszi)
dim virtual elaszt(nl,ipszi)
'A rugalmas deformacio feszultsegenek tombje
dim virtual alak(nl,ipszi) 'A lapatalak tombje
DEF FNatg(s,c)
pi=3.14159265358
if abs(c)<1e-8 then
if s>0 then atg=pi/2 else atg=3*pi/2
goto 11
end if
atg=ATN(s/c):
if c<0 then atg=atg+pi : goto 11
if s<0 then atg=atg+2*pi
11:
fnatg=atg
END DEF
rem ******** A formafuggvenyek egyutthatoi *************************
c11=.97740461 : c12=-.10868578 : c13=.11835199 : c14=.20444238e-2
c21=-1.8130338 : c22=1.56507704 : c23=-2.420044 : c24=3.6680074
c31=3.8343844 : c32=8.7242242 : c33=-50.479922 : c34=38.921313
rem ******** A formafuggvenyek ET.:[0m-6m]**************************
def fng1(x)=x/6
def fng2(x)=(10/3)*x^3/(6^3)-(10/3)*x^4/(6^4)+x^5/(6^5)
def fng3(x)=5*x^4/(6^4)-6*x^5/(6^5)+2*x^6/(6^6)
def fng4(x)=7*x^5/(6^5)-(28/3)*x^6/(6^6)+(20/6)*x^7/(6^7)
'1.derivaltjaik
def fng1v1(x)=1/6
def fng2v1(x)=10*x^2/(6^3)-(40/3)*x^3/(6^4)+5*x^4/(6^5)
def fng3v1(x)=20*x^3/(6^4)-30*x^4/(6^5)+12*x^5/(6^6)
def fng4v1(x)=35*x^4/(6^5)-56*x^5/(6^6)+(140/6)*x^6/(6^7)
'2. derivaltjaik
def fng2v2(x)=20*x/(6^3)-40*x^2/(6^4)+20*x^3/(6^5)
def fng3v2(x)=60*x^2/(6^4)-120*x^3/(6^5)+60*x^4/(6^6)
def fng4v2(x)=140*x^3/(6^5)-280*x^4/(6^6)+140*x^5/(6^7)
rem ******** Az e(x) fuggveny ertkei ET.:[0m-6m]**************************
def fne(x)=0.03-0.003*x '[m]
rem ******** Az A(x) fuggveny ertkei ET.:[0m-6m]**************************
def fnA(x)=0.001272-0.000106*x '[m^2]
rem ******** Az S(x) fuggveny ertkei ET.:[0m-6m]**************************
def fnS(x)=(0.055-0.0045833*x)*0.004*fne(x)
rem******** A merevsegeloszlasfv. egyutthatoi *********************
a0=12.5077 : a1=-2.7837 : a2=0.672 : a3=-0.0604
rem******** Az I(x) masodrendu nyomatek fuggveny ET.:[0m-6m]**************************
def fnI(x)=(exp(a0+a1*x+a2*x^2+a3*x^3))/E '[m^4]
rem ******** A C(x) fuggveny ertkei ET.:[0m-6m]**************************
def fnC(x)=61663.1-28.84^2*(5.4405*x+3.28195*x^2-2.41667*x^3+0.65923*x^4-0.263/5*x^5)
'1. derivaltja
def fnCv1(x)=-28.84^2*(5.4405+2*3.28195*x-3*2.41667*x^2+4*0.65923*x^3-5*0.0526*x^4)
rem ******** A fi1 fv. es derivaltjai ET.:[0m-6m]******************************
def fnfi1(x)=c11*fng1(x)+c12*fng2(x)+c13*fng3(x)+c14*fng4(x)
'1.derivaltja
def fnfi1v1(x)=c11*fng1v1(x)+c12*fng2v1(x)+c13*fng3v1(x)+c14*fng4v1(x)
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'2. derivaltja
def fnfi1v2(x)=(c12*fng2v2(x)+c13*fng3v2(x)+c14*fng4v2(x))
rem ******** A fi2 fv. es derivaltjai ET.:[0m-6m]******************************
def fnfi2(x)=c21*fng1(x)+c22*fng2(x)+c23*fng3(x)+c24*fng4(x)
'1.derivaltja
def fnfi2v1(x)=c21*fng1v1(x)+c22*fng2v1(x)+c23*fng3v1(x)+c24*fng4v1(x)
'2. derivaltja
def fnfi2v2(x)=c22*fng2v2(x)+c23*fng3v2(x)+c24*fng4v2(x)
rem ******** A fi3 fv. es derivaltjai ET.:[0m-6m]******************************
def fnfi3(x)=c31*fng1(x)+c32*fng2(x)+c33*fng3(x)+c34*fng4(x)
'1.derivaltja
def fnfi3v1(x)=c31*fng1v1(x)+c32*fng2v1(x)+c33*fng3v1(x)+c34*fng4v1(x)
'2. derivaltja
def fnfi3v2(x)=c32*fng2v2(x)+c33*fng3v2(x)+c34*fng4v2(x)
rem ******* A fi4 fv. es 2. derivaltja ET.:[0m-6m]******************************
def fnfi4(x)=-2.7461628*(x/6)-75.3303*(x/6)^2+617.9415*(x/6)^3-1602.8503*(x/6)^4+1813.557*(x/6)^5898.5692*(x/6)^6+148.99226*(x/6)^7
'1.derivaltja
def fnfi4v1(x)=-2.7461628/6-(2*75.3303*x)/(6^2)+(3*617.9415*x^2)/(6^3)(4*1602.8503*x^3)/(6^4)+(5*1813.557*x^5)/(6^5)-(6*898.5692*x^5)/(6^6)+(7*148.99226*x^6)/(6^7)
'2.derivaltja
def fnfi4v2(x)=-(2*75.330254)/(6^2)+(6*617.94152*x)/(6^3)(12*1602.8503*x^2)/(6^4)+(25*1813.557*x^4)/(6^5)-(30*898.5692*x^4)/(6^6)+(42*148.99226*x^5)/(6^7)
rem *********** A Hi(t) idofuggvenyek ertekei amelyek az *****************
rem *********** aerodinamikai szamitasbol szarmaznak 025 eset *****************
open "d:\Dokume~1\Rotor\025\fi025.dat" for input as #1
for i=1 to ipszi
for j=1 to 4
input #1,b
if j=1 then bcsap(i)=b*pi/180
if j=2 then Hi2(i)=b
if j=3 then Hi3(i)=b
if j=4 then Hi4(i)=0
next j
next i
close #1
rem ************* A deformacios feszultsegertekek eloallitasa a lapat hossza menten *******************
for i=0 to ipszi
for j=0 to nl
x=(6/nl)*j
elaszt(j,i)=E*fne(x)*(fnfi2v2(x)*Hi2(i)+fnfi3v2(x)*Hi3(i)+fnfi4v2(x)*Hi4(i))
if elaszt(j,i)>1E+10 then elaszt(j,i)=(elaszt(j-1,i)+elaszt(j-2,i)+elaszt(j-3,i))/3
next j
next i
rem --------------------------------------------------------------rem ----- Descartes koordinata rendszerre atterees, tombmeret ----rem --------------------------------------------------------------ylep=2*sugar/(nl+1) : yrk=-sugar+ylep/2 : jmax=0
for i=0 to nl
yr=yrk+i*ylep : xrb=-sqr(sugar*sugar-yr*yr)
j=0 : xlep=ylep/2
do
xr=xrb+j*xlep : j=j+1
jsik(i)=j
if jsik(i)>jmax then jmax=jsik(i)
loop until (xr+xlep)>abs(xrb)
next i
dim yrf(nl),xrf(nl,jmax)
'Descartes koordinatak
dim virtual elaszter(nl,jmax)
'A deformaciobol szarmazo
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for i=0 to nl
yrf(i)=yrk+i*ylep
for j=0 to jmax
xrb=-sqr(sugar*sugar-yrf(i)*yrf(i))
xrf(i,j)=xrb+j*xlep
next j
next i
rem ---------------------------------------------------------rem ----- Az azimut szog illetve a lapathossz felosztasa ----rem ---------------------------------------------------------for i=0 to ipszi : pszi(i)=i*dp : next i
xl(0)=0 : for i=1 to nl : xl(i)=xl(i-1)+llep : next i
rem ---------------------------------------------------------rem ---- Szamitas a Descartes fele koordinata rendszerben ---rem ---------------------------------------------------------for i=0 to nl
yr=yrk+i*ylep : xrb=-sqr(sugar*sugar-yr*yr)
xlep=ylep/2
for j=0 to jsik(i)
xr=xrb+j*xlep
psi=fnatg(yr,xr) : rr=sqr(xr*xr+yr*yr)
ipsi=psi/dp : jlep=0
for jj=0 to nl
if rr>(xl(jj)+ecs) then jlep=jj
next jj
if pszi(ipsi)>psi then ipzi=ipsi-1 else ipzi=ipsi+1
if ipzi>ipszi then ipzi=ipzi-ipszi
vk=(psi-pszi(ipsi))/(pszi(ipzi)-pszi(ipsi))
rem ******************* Deformacios feszultseg atkonvertalasa ********************
elasztb=elaszt(jlep,ipsi)+vk*(elaszt(jlep,ipzi)-elaszt(jlep,ipsi))
jleq=jlep+1 : if jleq>nl then jleq=nl
elasztk=elaszt(jleq,ipsi)+vk*(elaszt(jleq,ipzi)-elaszt(jleq,ipsi))
vx=(rr-(xl(jlep)+ecs))/llep
elaszter(i,j)=(elasztb+vx*(elasztk-elasztb))/1000000
next j
next i
rem ******** A rugalmas deformaciobol szarmazo belso feszultseg***********
open "d:\Dokume~1\Rotor\025\Fesz025.dat" for output as #4
for i=0 to nl
for j=0 to jsik(i)
write #4,i,j,-elaszter(i,j)
next j
next i
close #4
open "d:\Dokume~1\Rotor\025\alak025.dat" for output as #5
for i=0 to ipszi
for j=0 to nl
x=(6/nl)*j
alak(i,j)=(fnfi1(x)*Hi2(i)+fnfi2(x)*Hi3(i)+fnfi3(x)*Hi4(i))'+x*tan(bcsap(i))
if i=1 then write #5,alak(i,j)
if i=18 then write #5,alak(i,j)
if i=36 then write #5,alak(i,j)
if i=54 then write #5,alak(i,j)
next j
next i
close #5
locate 5,5 : print "V GE
vege:
end
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A centrifugális terhelésből származó feszültségek számítása
rem *****************************************************************************
rem ********* A Centrifugalis erobol szarmazo feszultsgertekek meghatarozasa **********
rem ************** menten az aerodinamikai szamitasok alapjan *************
rem *****************************************************************************
pi=3.14159265358 : ipszi=72 : nl=40 : E=30000000000 '[N/mm2]
sugar=6.5 : ecs=0.09 : llapat=sugar-ecs : llep=llapat/nl : dp=2*pi/ipszi
cls
dim jsik(nl),pszi(ipszi),xl(nl),bcsap(ipszi),Hi2(ipszi),Hi3(ipszi),Hi4(ipszi)
dim virtual CMbeta(nl,ipszi),CMdef(nl,ipszi)
dim virtual szigChu(nl,ipszi),szigCMb(nl,ipszi),szigCMd(nl,ipszi) ' A centrifugalis ero tombjei
DEF FNatg(s,c)
pi=3.14159265358
if abs(c)<1e-8 then
if s>0 then atg=pi/2 else atg=3*pi/2
goto 11
end if
atg=ATN(s/c):
if c<0 then atg=atg+pi : goto 11
if s<0 then atg=atg+2*pi
11:
fnatg=atg
END DEF
rem ******** A formafuggvenyek egyutthatoi *************************
c11=.97740461 : c12=-.10868578 : c13=.11835199 : c14=.20444238e-2
c21=-1.8130338 : c22=1.56507704 : c23=-2.420044 : c24=3.6680074
c31=3.8343844 : c32=8.7242242 : c33=-50.479922 : c34=38.921313
rem ******** A formafuggvenyek ET.:[0m-6m]**************************
def fng1(x)=x/6
def fng2(x)=(10/3)*x^3/(6^3)-(10/3)*x^4/(6^4)+x^5/(6^5)
def fng3(x)=5*x^4/(6^4)-6*x^5/(6^5)+2*x^6/(6^6)
def fng4(x)=7*x^5/(6^5)-(28/3)*x^6/(6^6)+(20/6)*x^7/(6^7)
'1.derivaltjaik
def fng1v1(x)=1/6
def fng2v1(x)=10*x^2/(6^3)-(40/3)*x^3/(6^4)+5*x^4/(6^5)
def fng3v1(x)=20*x^3/(6^4)-30*x^4/(6^5)+12*x^5/(6^6)
def fng4v1(x)=35*x^4/(6^5)-56*x^5/(6^6)+(140/6)*x^6/(6^7)
'2. derivaltjaik
def fng2v2(x)=20*x/(6^3)-40*x^2/(6^4)+20*x^3/(6^5)
def fng3v2(x)=60*x^2/(6^4)-120*x^3/(6^5)+60*x^4/(6^6)
def fng4v2(x)=140*x^3/(6^5)-280*x^4/(6^6)+140*x^5/(6^7)
rem ******** Az e(x) fuggveny ertkei ET.:[0m-6m]**************************
def fne(x)=0.03-0.003*x '[m]
rem ******** Az A(x) fuggveny ertkei ET.:[0m-6m]**************************
def fnA(x)=0.001272-0.000106*x '[m^2]
rem ******** Az S(x) fuggveny ertkei ET.:[0m-6m]**************************
def fnS(x)=(0.055-0.0045833*x)*0.004*fne(x)
rem******** A merevsegeloszlasfv. egyutthatoi *********************
a0=12.5077 : a1=-2.7837 : a2=0.672 : a3=-0.0604
rem******** Az I(x) masodrendu nyomatek fuggveny ET.:[0m-6m]**************************
def fnI(x)=(exp(a0+a1*x+a2*x^2+a3*x^3))/E '[m^4]
rem ******** A C(x) fuggveny ertkei ET.:[0m-6m]**************************
def fnC(x)=61663.1-28.84^2*(5.4405*x+3.28195*x^2-2.41667*x^3+0.65923*x^4-0.263/5*x^5)
'1. derivaltja
def fnCv1(x)=-28.84^2*(5.4405+2*3.28195*x-3*2.41667*x^2+4*0.65923*x^3-5*0.0526*x^4)
rem ******** A fi2 fv. es derivaltjai ET.:[0m-6m]******************************
def fnfi2(x)=c21*fng1(x)+c22*fng2(x)+c23*fng3(x)+c24*fng4(x)
'1.derivaltja

114

Szilágyi Dénes
def fnfi2v1(x)=c21*fng1v1(x)+c22*fng2v1(x)+c23*fng3v1(x)+c24*fng4v1(x)
'2. derivaltja
def fnfi2v2(x)=c22*fng2v2(x)+c23*fng3v2(x)+c24*fng4v2(x)
rem ******** A fi3 fv. es derivaltjai ET.:[0m-6m]******************************
def fnfi3(x)=c31*fng1(x)+c32*fng2(x)+c33*fng3(x)+c34*fng4(x)
'1.derivaltja
def fnfi3v1(x)=c31*fng1v1(x)+c32*fng2v1(x)+c33*fng3v1(x)+c34*fng4v1(x)
'2. derivaltja
def fnfi3v2(x)=c32*fng2v2(x)+c33*fng3v2(x)+c34*fng4v2(x)
rem ******* A fi4 fv. es 2. derivaltja ET.:[0m-6m]******************************
def fnfi4(x)=-2.7461628*(x/6)-75.3303*(x/6)^2+617.9415*(x/6)^3-1602.8503*(x/6)^4+1813.557*(x/6)^5898.5692*(x/6)^6+148.99226*(x/6)^7
'1.derivaltja
def fnfi4v1(x)=-2.7461628/6-(2*75.3303*x)/(6^2)+(3*617.9415*x^2)/(6^3)(4*1602.8503*x^3)/(6^4)+(5*1813.557*x^5)/(6^5)-(6*898.5692*x^5)/(6^6)+(7*148.99226*x^6)/(6^7)
'2.derivaltja
def fnfi4v2(x)=-(2*75.330254)/(6^2)+(6*617.94152*x)/(6^3)(12*1602.8503*x^2)/(6^4)+(25*1813.557*x^4)/(6^5)-(30*898.5692*x^4)/(6^6)+(42*148.99226*x^5)/(6^7)
rem *********** A Hi(t) idofuggvenyek ertekei amelyek az *****************
rem *********** aerodinamikai szamitasbol szarmaznak 025 eset *****************
open "d:\Dokume~1\Rotor\025\fi025.dat" for input as #1
for i=1 to ipszi
for j=1 to 4
input #1,b
if j=1 then bcsap(i)=b*pi/180
if j=2 then Hi2(i)=b
if j=3 then Hi3(i)=b
if j=4 then Hi4(i)=b
next j
next i
close #1
rem **** A deformacio es a C(x) altal letrehozott megoszlo terheles ********
def fnC2(x,i)=(fnCv1(x)*fnfi2v1(x)+fnC(x)*fnfi2v2(x))*Hi2(i)
def fnC3(x,i)=(fnCv1(x)*fnfi3v1(x)+fnC(x)*fnfi3v2(x))*Hi3(i)
def fnC4(x,i)=(fnCv1(x)*fnfi4v1(x)+fnC(x)*fnfi4v2(x))*Hi4(i)
def fnCv(x,i)=fnC2(x,i)+fnC3(x,i)
rem ** A centrifugalis erobol szarmazo huzofeszultsegertekek eloallitasa a lapat hossza menten **
for i=0 to ipszi
for j=0 to nl
x=0.15*j
szigChu(j,i)=fnC(x)/fnA(x)
next j
next i
rem ************* A centrifugalis erobol szarmazo hajlitonyomatekok *********
for i=0 to ipszi
CMbeta=0 : CFdef=0 : CMdef=0
for j=0 to nl
k=nl-j
x=0.15*k
'A csapkodo mozgasbol
CMbeta=CMbeta+fnC(x)*0.15*tan(bcsap(i))
CMbeta(k,i)=CMbeta
'A deformaciobol
CFdef=CFdef+fnCv(x,i)*0.15
CMdef=CMdef+CFdef*0.15
CMdef(k,i)=CMdef
next j
next i
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rem ******** A centrifugalis erobol szarmazo hajlitofeszultsegertekek eloallitasa a lapat hossza menten
*****************
for i=0 to ipszi
for j=0 to nl
szigCMb(j,i)=(CMbeta(j,i)/fnI(x))*fne(x)
szigCMd(j,i)=(CMdef(j,i)/fnI(x))*fne(x)
next j
next i
rem --------------------------------------------------------------rem ----- Descartes koordinata rendszerre atterees, tombmeret ----rem --------------------------------------------------------------ylep=2*sugar/(nl+1) : yrk=-sugar+ylep/2 : jmax=0
for i=0 to nl
yr=yrk+i*ylep : xrb=-sqr(sugar*sugar-yr*yr)
j=0 : xlep=ylep/2
do
xr=xrb+j*xlep : j=j+1
jsik(i)=j
if jsik(i)>jmax then jmax=jsik(i)
loop until (xr+xlep)>abs(xrb)
next i
dim yrf(nl),xrf(nl,jmax)
'Descartes koordinatak
dim virtual szigChur(nl,jmax),szigCMbr(nl,jmax),szigCMdr(nl,jmax)
'A centrifugalis terhelesbol szarmazo
igenybevetelek
for i=0 to nl
yrf(i)=yrk+i*ylep
for j=0 to jmax
xrb=-sqr(sugar*sugar-yrf(i)*yrf(i))
xrf(i,j)=xrb+j*xlep
next j
next i
rem ---------------------------------------------------------rem ----- Az azimut szog illetve a lapathossz felosztasa ----rem ---------------------------------------------------------for i=0 to ipszi : pszi(i)=i*dp : next i
xl(0)=0 : for i=1 to nl : xl(i)=xl(i-1)+llep : next i
rem ---------------------------------------------------------rem ---- Szamitas a Descartes fele koordinata rendszerben ---rem ---------------------------------------------------------for i=0 to nl
yr=yrk+i*ylep : xrb=-sqr(sugar*sugar-yr*yr)
xlep=ylep/2
for j=0 to jsik(i)
xr=xrb+j*xlep
psi=fnatg(yr,xr) : rr=sqr(xr*xr+yr*yr)
ipsi=psi/dp : jlep=0
for jj=0 to nl
if rr>(xl(jj)+ecs) then jlep=jj
next jj
if pszi(ipsi)>psi then ipzi=ipsi-1 else ipzi=ipsi+1
if ipzi>ipszi then ipzi=ipzi-ipszi
vk=(psi-pszi(ipsi))/(pszi(ipzi)-pszi(ipsi))
rem ** A Centrifugalis erobol szarmazo huzofeszultseg atkonvertalasa **
szigChub=szigChu(jlep,ipsi)+vk*(szigChu(jlep,ipzi)-szigChu(jlep,ipsi))
jleq=jlep+1 : if jleq>nl then jleq=nl
szigChuk=szigChu(jleq,ipsi)+vk*(szigChu(jleq,ipzi)-szigChu(jleq,ipsi))
vx=(rr-(xl(jlep)+ecs))/llep
szigChur=szigChub+vx*(szigChuk-szigChub)
szigChur(i,j)=szigChur/1000000
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rem *** A Centrifugalis erobol szarmazo hajlitofeszultseg atkonvertalasa ***
rem Csapkodo mozgasbol
szigCMbb=szigCMb(jlep,ipsi)+vk*(szigCMb(jlep,ipzi)-szigCMb(jlep,ipsi))
jleq=jlep+1 : if jleq>nl then jleq=nl
szigCMbk=szigCMb(jleq,ipsi)+vk*(szigCMb(jleq,ipzi)-szigCMb(jleq,ipsi))
vx=(rr-(xl(jlep)+ecs))/llep
szigCMbr=szigCMbb+vx*(szigCMbk-szigCMbb)
szigCMbr(i,j)=szigCMbr/1000000
rem Deformaciobol
szigCMdb=szigCMd(jlep,ipsi)+vk*(szigCMd(jlep,ipzi)-szigCMd(jlep,ipsi))
jleq=jlep+1 : if jleq>nl then jleq=nl
szigCMdk=szigCMd(jleq,ipsi)+vk*(szigCMd(jleq,ipzi)-szigCMd(jleq,ipsi))
szigCMdr=szigCMdb+vx*(szigCMdk-szigCMdb)
vx=(rr-(xl(jlep)+ecs))/llep
szigCMdr(i,j)=szigCMdr/1000000
next j
next i
rem ******** A centrifugalis ero okozta huzasbol szarmazo***********
open "d:\Dokume~1\Rotor\025\SChu025.dat" for output as #4
for i=0 to nl
for j=0 to jsik(i)
write #4,i,j,szigChur(i,j)
next j
next i
close #4
rem ** A centrifugalis ero okozta es a csapkodo mozgas miatt letrejovo hajlitasbol szarmazo**
open "d:\Dokume~1\Rotor\025\SChb025.dat" for output as #5
for i=0 to nl
for j=0 to jsik(i)
write #5,i,j,szigCMbr(i,j)
next j
next i
close #5
rem ** A centrifugalis ero okozta es a deformacio miatt letrejovo hajlitasbol szarmazo**
open "d:\Dokume~1\Rotor\025\SChd025.dat" for output as #6
for i=0 to nl
for j=0 to jsik(i)
write #6,i,j,szigCMdr(i,j)
next j
next i
close #6
locate 5,5 : print "V GE
vege:
end

A tehetetlenségi erőkből származó feszültség számítása
rem *****************************************************************************
rem ********* A Tehetetlensegi erobol szarmazo feszultsgertekek meghatarozasa **********
rem ************** menten az aerodinamikai szamitasok alapjan *************
rem *****************************************************************************
pi=3.14159265358 : ipszi=72 : nl=40 : E=30000000000 '[N/mm2]
sugar=6.5 : ecs=0.09 : llapat=sugar-ecs : llep=llapat/nl : dp=2*pi/ipszi
cls
dim jsik(nl),pszi(ipszi),xl(nl),b(4),bcsap(ipszi),Hi2(ipszi),Hi3(ipszi),Hi4(ipszi)
dim virtual
Fylapbv(nl,ipszi),Fylapdv(nl,ipszi),Fylapb(nl,ipszi),Fylapd(nl,ipszi),FyMbeta(nl,ipszi),FyMdef(nl,ipszi),szgFyMb(nl
,ipszi),szgFyMd(nl,ipszi) 'A tehetetlensegi erok tombjei
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DEF FNatg(s,c)
pi=3.14159265358
if abs(c)<1e-8 then
if s>0 then atg=pi/2 else atg=3*pi/2
goto 11
end if
atg=ATN(s/c):
if c<0 then atg=atg+pi : goto 11
if s<0 then atg=atg+2*pi
11:
fnatg=atg
END DEF
rem ******** Az e(x) fuggveny ertkei ET.:[0m-6m]**************************
def fne(x)=0.03-0.003*x '[m]
rem ******** Az A(x) fuggveny ertkei ET.:[0m-6m]**************************
def fnA(x)=0.001272-0.000106*x '[m^2]
rem ******** Az S(x) fuggveny ertkei ET.:[0m-6m]**************************
def fnS(x)=(0.055-0.0045833*x)*0.004*fne(x)
rem ******** A merevsegeloszlasfv. egyutthatoi *********************
a0=12.5077 : a1=-2.7837 : a2=0.672 : a3=-0.0604
rem ******** Az I(x) masodrendu nyomatek fuggveny ET.:[0m-6m]**************************
def fnI(x)=(exp(a0+a1*x+a2*x^2+a3*x^3))/E '[m^4]
rem ****************** A tehetetlensegi erok ertekei *****************
open "d:\Dokume~1\Rotor\025\Fybd025.dat" for input as #3
for i=0 to ipszi
for j=0 to nl
input #3,Fylapbv(j,i),Fylapdv(j,i)
next j
next i
close #3
rem ****A tehetetlensegi erobol szarmazo hajlitonyomatekok eloallitasa ketszeres integral****
for i=0 to ipszi
Fybeta=0 : Fydef=0
for j=0 to nl
k=nl-j
'A csapkodo mozgasbol
if j=nl then k=0
Fybeta=Fybeta+(Fylapbv(k-1,i)*0.15)
Fylapb(k,i)=Fybeta
'A deformaciobol
Fydef=Fydef+Fylapdv(k,i)*0.15
Fylapd(k,i)=Fydef
next j
next i
for i=0 to ipszi
FyMbeta=0 : FyMdef=0
for j=0 to nl
k=nl-j
'A csapkodo mozgasbol
FyMbeta=FyMbeta+Fylapb(k,i)*0.15
FyMbeta(k,i)=FyMbeta
'A deformaciobol
FyMdef=FyMdef+Fylapd(k,i)*0.15
FyMdef(k,i)=FyMdef
next j
next i
rem *** A tehetetlensegi erobol szarmazo hajlitofeszultsegertekek eloallitasa ***
for i=0 to ipszi
for j=0 to nl
x=0.15*j
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szgFyMb(j,i)=(FyMbeta(j,i)/fnI(x))*fne(x)
szgFyMd(j,i)=(FyMdef(j,i)/fnI(x))*fne(x)
next j
next i
rem --------------------------------------------------------------rem ----- Descartes koordinata rendszerre atterees, tombmeret ----rem --------------------------------------------------------------ylep=2*sugar/(nl+1) : yrk=-sugar+ylep/2 : jmax=0
for i=0 to nl
yr=yrk+i*ylep : xrb=-sqr(sugar*sugar-yr*yr)
j=0 : xlep=ylep/2
do
xr=xrb+j*xlep : j=j+1
jsik(i)=j
if jsik(i)>jmax then jmax=jsik(i)
loop until (xr+xlep)>abs(xrb)
next i
dim yrf(nl),xrf(nl,jmax)
'Descartes koordinatak
dim virtual szFyMbr(nl,jmax),szFyMdr(nl,jmax)
'A tehetetlensegi erokbol
szarmazo
for i=0 to nl
yrf(i)=yrk+i*ylep
for j=0 to jmax
xrb=-sqr(sugar*sugar-yrf(i)*yrf(i))
xrf(i,j)=xrb+j*xlep
next j
next i
rem ---------------------------------------------------------rem ----- Az azimut szog illetve a lapathossz felosztasa ----rem ---------------------------------------------------------for i=0 to ipszi : pszi(i)=i*dp : next i
xl(0)=0 : for i=1 to nl : xl(i)=xl(i-1)+llep : next i
rem ---------------------------------------------------------rem ---- Szamitas a Descartes fele koordinata rendszerben ---rem ---------------------------------------------------------for i=0 to nl
yr=yrk+i*ylep : xrb=-sqr(sugar*sugar-yr*yr)
xlep=ylep/2
for j=0 to jsik(i)
xr=xrb+j*xlep
psi=fnatg(yr,xr) : rr=sqr(xr*xr+yr*yr)
ipsi=psi/dp : jlep=0
for jj=0 to nl
if rr>(xl(jj)+ecs) then jlep=jj
next jj
if pszi(ipsi)>psi then ipzi=ipsi-1 else ipzi=ipsi+1
if ipzi>ipszi then ipzi=ipzi-ipszi
vk=(psi-pszi(ipsi))/(pszi(ipzi)-pszi(ipsi))
rem **** A tehetetlenségi erobol szarmazo hajlito es nyiro feszultseg atkonvertalasa ****
rem Csapkodo mozgasbol
szgFyMbb=szgFyMb(jlep,ipsi)+vk*(szgFyMb(jlep,ipzi)-szgFyMb(jlep,ipsi))
jleq=jlep+1 : if jleq>nl then jleq=nl
szgFyMbk=szgFyMb(jleq,ipsi)+vk*(szgFyMb(jleq,ipzi)-szgFyMb(jleq,ipsi))
vx=(rr-(xl(jlep)+ecs))/llep
szFyMbr=szgFyMbb+vx*(szgFyMbk-szgFyMbb)
szFyMbr(i,j)=szFyMbr/1000000
rem Deformaciobol
szgFyMdb=szgFyMd(jlep,ipsi)+vk*(szgFyMd(jlep,ipzi)-szgFyMd(jlep,ipsi))
jleq=jlep+1 : if jleq>nl then jleq=nl
szgFyMdk=szgFyMd(jleq,ipsi)+vk*(szgFyMd(jleq,ipzi)-szgFyMd(jleq,ipsi))
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vx=(rr-(xl(jlep)+ecs))/llep
szFyMdr=szgFyMdb+vx*(szgFyMdk-szgFyMdb)
szFyMdr(i,j)=szFyMdr/1000000
next j
next i
rem ** A csapkodo mozgasbol szarmazo tehetetlensegi ero okozta hajlitasbol szarmazo**
open "d:\Dokume~1\Rotor\025\SFyb025.dat" for output as #4
for i=0 to nl
for j=0 to jsik(i)
write #4,i,j,szFyMbr(i,j)
next j
next i
close #4
rem ** A rugalmas mozgasbol szarmazo tehetetlensegi ero okozta hajlitasbol szarmazo**
open "d:\Dokume~1\Rotor\025\SFyd025.dat" for output as #5
for i=0 to nl
for j=0 to jsik(i)
write #5,i,j,szFyMdr(i,j)
next j
next i
close #5
locate 5,5 : print "V GE
vege:
end

A felhajtóerőből származó feszültségek számítása
rem *****************************************************************************
rem *********
A Felhajtoerobol szarmazo feszultsgertekek meghatarozasa
**********
rem **************
menten az aerodinamikai szamitasok alapjan
*************
rem *****************************************************************************
pi=3.14159265358 : ipszi=72 : nl=40 : E=30000000000 '[N/m2]
sugar=6.5 : ecs=0.09 : llapat=sugar-ecs : llep=llapat/nl : dp=2*pi/ipszi
cls
dim jsik(nl),pszi(ipszi),xl(nl),b(4),bcsap(ipszi),Hi2(ipszi),Hi3(ipszi),Hi4(ipszi)
dim virtual Yv(nl,ipszi),Y(nl,ipszi),MY(nl,ipszi),szigYh(nl,ipszi),TauY(nl,ipszi)
' A felhajtoero tombjei
DEF FNatg(s,c)
pi=3.14159265358
if abs(c)<1e-8 then
if s>0 then atg=pi/2 else atg=3*pi/2
goto 11
end if
atg=ATN(s/c):
if c<0 then atg=atg+pi : goto 11
if s<0 then atg=atg+2*pi
11:
fnatg=atg
END DEF
rem ******** Az e(x) fuggveny ertkei ET.:[0m-6m]**************************
def fne(x)=0.03-0.003*x '[m]
rem ******** Az A(x) fuggveny ertkei ET.:[0m-6m]**************************
def fnA(x)=0.001272-0.000106*x '[m^2]
rem ******** Az S(x) fuggveny ertkei ET.:[0m-6m]**************************
def fnS(x)=(0.055-0.0045833*x)*0.004*fne(x)
rem******** A merevsegeloszlasfv. egyutthatoi *********************
a0=12.5077 : a1=-2.7837 : a2=0.672 : a3=-0.0604
rem******** Az I(x) masodrendu nyomatek fuggveny ET.:[0m-6m]**************************
def fnI(x)=(exp(a0+a1*x+a2*x^2+a3*x^3))/E '[m^4]
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rem ****************** Az Y025 ertekei amelyek az *****************
rem *********** aerodinamikai szamitasbol szarmaznak 025 eset ******
open "d:\Dokume~1\Rotor\025\Y025.dat" for input as #2
for i=0 to ipszi
for j=0 to nl
input #2,Yv(j,i)
next j
next i
close #2
rem ************* Ketszeres integralas a lapatvegtol *********************
for i=0 to ipszi
Y=0
for j=0 to nl
k=nl-j
Y=Y+Yv(k,i)*0.15
Y(k,i)=Y
next j
next i
for i=0 to ipszi
MY=0
for j=0 to nl
k=nl-j
MY=MY+Y(k,i)*0.15
MY(k,i)=MY
next j
next i
rem **** A felhajtoerobol szarmazo hajlitofeszultsegertekek eloallitasa a lapat hossza menten ****
for i=0 to ipszi
for j=0 to nl
x=0.15*j
szigYh(j,i)=(MY(j,i)/fnI(x))*fne(x)
next j
next i
rem **** A felhajtoerobol szarmazo nyirofeszultsegertekek eloallitasa a lapat hossza menten ****
for i=0 to ipszi
for j=0 to nl
x=0.15*j
tau=Y(j,i)*fnS(x)/(0.004*fnI(x))
TauY(j,i)=tau
next j
next i
rem --------------------------------------------------------------rem ----- Descartes koordinata rendszerre atterees, tombmeret ----rem --------------------------------------------------------------ylep=2*sugar/(nl+1) : yrk=-sugar+ylep/2 : jmax=0
for i=0 to nl
yr=yrk+i*ylep : xrb=-sqr(sugar*sugar-yr*yr)
j=0 : xlep=ylep/2
do
xr=xrb+j*xlep : j=j+1
jsik(i)=j
if jsik(i)>jmax then jmax=jsik(i)
loop until (xr+xlep)>abs(xrb)
next i
dim yrf(nl),xrf(nl,jmax)
'Descartes koordinatak
dim virtual szigYher(nl,jmax),TauYer(nl,jmax)
'A felhajtoerobol szarmazo
igenybevetelek
for i=0 to nl
yrf(i)=yrk+i*ylep
for j=0 to jmax
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xrb=-sqr(sugar*sugar-yrf(i)*yrf(i))
xrf(i,j)=xrb+j*xlep
next j
next i
rem ---------------------------------------------------------rem ----- Az azimut szog illetve a lapathossz felosztasa ----rem ---------------------------------------------------------for i=0 to ipszi : pszi(i)=i*dp : next i
xl(0)=0 : for i=1 to nl : xl(i)=xl(i-1)+llep : next i
rem ---------------------------------------------------------rem ---- Szamitas a Descartes fele koordinata rendszerben ---rem ---------------------------------------------------------for i=0 to nl
yr=yrk+i*ylep : xrb=-sqr(sugar*sugar-yr*yr)
xlep=ylep/2
for j=0 to jsik(i)
xr=xrb+j*xlep
psi=fnatg(yr,xr) : rr=sqr(xr*xr+yr*yr)
ipsi=psi/dp : jlep=0
for jj=0 to nl
if rr>(xl(jj)+ecs) then jlep=jj
next jj
if pszi(ipsi)>psi then ipzi=ipsi-1 else ipzi=ipsi+1
if ipzi>ipszi then ipzi=ipzi-ipszi
vk=(psi-pszi(ipsi))/(pszi(ipzi)-pszi(ipsi))
rem ******************* A felhajtoerobol szarmazo hajlitofeszultseg atkonvertalasa ********************
szigYhb=szigYh(jlep,ipsi)+vk*(szigYh(jlep,ipzi)-szigYh(jlep,ipsi))
jleq=jlep+1 : if jleq>nl then jleq=nl
szigYhk=szigYh(jleq,ipsi)+vk*(szigYh(jleq,ipzi)-szigYh(jleq,ipsi))
vx=(rr-(xl(jlep)+ecs))/llep
szigYher=szigYhb+vx*(szigYhk-szigYhb)
szigYher(i,j)=szigYher/1000000
rem ******************* A felhajtoerobol szarmazo nyirofeszultseg atkonvertalasa ********************
TauYb=TauY(jlep,ipsi)+vk*(TauY(jlep,ipzi)-TauY(jlep,ipsi))
jleq=jlep+1 : if jleq>nl then jleq=nl
TauYk=TauY(jleq,ipsi)+vk*(TauY(jleq,ipzi)-TauY(jleq,ipsi))
vx=(rr-(xl(jlep)+ecs))/llep
TauYer=TauYb+vx*(TauYk-TauYb)
TauYer(i,j)=TauYer/1000000
next j
next i
rem ******** A felhajtoero okozta hajlitasbol szarmazo***********
open "d:\Dokume~1\Rotor\025\SzYh025.dat" for output as #4
for i=0 to nl
for j=0 to jsik(i)
write #4,i,j,szigYher(i,j)
next j
next i
close #4
rem ******** A felhajtoero okozta nyirasbol szarmazo***********
open "d:\Dokume~1\Rotor\025\TauY025.dat" for output as #5
for i=0 to nl
for j=0 to jsik(i)
write #5,i,j,TauYer(i,j)
next j
next i
close #5
locate 5,5 : print "V GE
vege:
end
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A redukált feszültségek számítása
rem *****************************************************************************
rem ********* A redukalt feszultsgertekek meghatarozasa a lapat hossza *****************
rem *********
menten az aerodinamikai szamitasok alapjan
*****************
rem *****************************************************************************
pi=3.14159265358 : ipszi=72 : nl=40 : x=0 : E=70000000000 '[Pa]
sugar=6.5 : ecs=0.09 : llapat=sugar-ecs : llep=llapat/nl : dp=2*pi/ipszi
cls
dim virtual jsik(nl),pszi(ipszi),xl(nl),b(4),bcsap(ipszi),Hi2(ipszi),Hi3(ipszi),Hi4(ipszi)
dim virtual Yv(nl,ipszi),Y(nl,ipszi),MY(nl,ipszi),szigYh(nl,ipszi),TauY(nl,ipszi)
' A felhajtoero tombjei
dim virtual szigChu(nl,ipszi),CMbeta(nl,ipszi),szigCMb(nl,ipszi),CMdef(nl,ipszi) ' A centrifugalis ero tombjei
dim virtual Fylapcs(nl,ipszi),Fylapdef(nl,ipszi) 'A tehetetlensegi erok tombjei
dim virtual elaszt(nl,ipszi) 'A rugalmas deformacio feszultsegenek tombje
dim virtual alak(nl,ipszi) 'A lapatalak tombje
DEF FNatg(s,c)
pi=3.14159265358
if abs(c)<1e-8 then
if s>0 then atg=pi/2 else atg=3*pi/2
goto 11
end if
atg=ATN(s/c):
if c<0 then atg=atg+pi : goto 11
if s<0 then atg=atg+2*pi
11:
fnatg=atg
END DEF
rem ******** A formafuggvenyek egyutthatoi *************************
c11=.97740461 : c12=-.10868578 : c13=.11835199 : c14=.20444238e-2
c21=-1.8130338 : c22=1.56507704 : c23=-2.420044 : c24=3.6680074
c31=3.8343844 : c32=8.7242242 : c33=-50.479922 : c34=38.921313
rem ******** A formafuggvenyek ET.:[0m-6m]**************************
def fng1(x)=x/6
def fng2(x)=(10/3)*x^3/(6^3)-(10/3)*x^4/(6^4)+x^5/(6^5)
def fng3(x)=5*x^4/(6^4)-6*x^5/(6^5)+2*x^6/(6^6)
def fng4(x)=7*x^5/(6^5)-(28/3)*x^6/(6^6)+(20/6)*x^7/(6^7)
'1.derivaltjaik
def fng1v1(x)=1/6
def fng2v1(x)=10*x^2/(6^3)-(40/3)*x^3/(6^4)+5*x^4/(6^5)
def fng3v1(x)=20*x^3/(6^4)-30*x^4/(6^5)+12*x^5/(6^6)
def fng4v1(x)=35*x^4/(6^5)-56*x^5/(6^6)+(140/6)*x^6/(6^7)
'2. derivaltjaik
def fng2v2(x)=20*x/(6^3)-40*x^2/(6^4)+20*x^3/(6^5)
def fng3v2(x)=60*x^2/(6^4)-120*x^3/(6^5)+60*x^4/(6^6)
def fng4v2(x)=140*x^3/(6^5)-280*x^4/(6^6)+140*x^5/(6^7)
rem ******** Az e(x) fuggveny ertkei ET.:[0m-6m]**************************
def fne(x)=0.03-0.003*x '[m]
rem ******** Az A(x) fuggveny ertkei ET.:[0m-6m]**************************
def fnA(x)=0.001272-0.000106*x '[m^2]
rem ******** Az S(x) fuggveny ertkei ET.:[0m-6m]**************************
def fnS(x)=(0.055-0.0045833*x)*0.004*fne(x)
rem******** A merevsegeloszlasfv. egyutthatoi *********************
a0=12.5077 : a1=-2.7837 : a2=0.672 : a3=-0.0604
rem******** Az I(x) masodrendu nyomatek fuggveny ET.:[0m-6m]**************************
def fnI(x)=(exp(a0+a1*x+a2*x^2+a3*x^3))/E '[m^4]
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rem ******** A C(x) fuggveny ertkei ET.:[0m-6m]**************************
def fnC(x)=61663.1-28.84^2*(5.4405*x+3.28195*x^2-2.41667*x^3+0.65923*x^4-0.263/5*x^5)
'1. derivaltja
def fnCv1(x)=-28.84^2*(5.4405+2*3.28195*x-3*2.41667*x^2+4*0.65923*x^3-5*0.0526*x^4)
rem ******** A fi1 fv. es derivaltjai ET.:[0m-6m]******************************
def fnfi1(x)=c11*fng1(x)+c12*fng2(x)+c13*fng3(x)+c14*fng4(x)
'1.derivaltja
def fnfi1v1(x)=c11*fng1v1(x)+c12*fng2v1(x)+c13*fng3v1(x)+c14*fng4v1(x)
'2. derivaltja
def fnfi1v2(x)=(c12*fng2v2(x)+c13*fng3v2(x)+c14*fng4v2(x))
rem ******** A fi2 fv. es derivaltjai ET.:[0m-6m]******************************
def fnfi2(x)=c21*fng1(x)+c22*fng2(x)+c23*fng3(x)+c24*fng4(x)
'1.derivaltja
def fnfi2v1(x)=c21*fng1v1(x)+c22*fng2v1(x)+c23*fng3v1(x)+c24*fng4v1(x)
'2. derivaltja
def fnfi2v2(x)=c22*fng2v2(x)+c23*fng3v2(x)+c24*fng4v2(x)
rem ******** A fi3 fv. es derivaltjai ET.:[0m-6m]******************************
def fnfi3(x)=c31*fng1(x)+c32*fng2(x)+c33*fng3(x)+c34*fng4(x)
'1.derivaltja
def fnfi3v1(x)=c31*fng1v1(x)+c32*fng2v1(x)+c33*fng3v1(x)+c34*fng4v1(x)
'2. derivaltja
def fnfi3v2(x)=c32*fng2v2(x)+c33*fng3v2(x)+c34*fng4v2(x)
rem ******* A fi4 fv. es 2. derivaltja ET.:[0m-6m]******************************
def fnfi4(x)=-2.7461628*x/6-75.330254*(x/6)^2+617.94152*(x/6)^3-1602.8503*(x/6)^4+1813.557*(x/6)^5898.5692*(x/6)^6+148.99226*(x/6)^7
'1.derivaltja
def fnfi4v1(x)=-2.7461628/6-(2*75.330254*x)/6^2+(3*617.94152*x^2)/6^3(4*1602.8503*x^3)/6^4+(5*1813.557*x^5)/6^5-(6*898.5692*x^5)/6^6+(7*148.99226*x^6)/6^7
'2.derivaltja
def fnfi4v2(x)=-(2*75.330254)/6^2+(6*617.94152*x)/6^3-(12*1602.8503*x^2)/6^4+(25*1813.557*x^4)/6^5(30*898.5692*x^4)/6^6+(42*148.99226*x^5)/6^7
rem *********** A Hi(t) idofuggvenyek ertekei amelyek az *****************
rem *********** aerodinamikai szamitasbol szarmaznak 0025 eset *****************
open "d:\Dokume~1\Rotor\0025\fi0025.dat" for input as #1
for i=1 to ipszi
for j=1 to 4
input #1,b(j)
if j=1 then bcsap(i)=b(j)*pi/180
if j=2 then Hi2(i)=b(j)
if j=3 then Hi3(i)=b(j)
if j=4 then Hi4(i)=b(j)
next j
next i
close #1
rem ****************** Az Y0025 ertekei amelyek az *****************
rem *********** aerodinamikai szamitasbol szarmaznak 0025 eset ******
open "d:\Dokume~1\Rotor\0025\Y0025.dat" for input as #2
for i=0 to ipszi
for j=0 to nl
input #2,Yv(j,i)
next j
next i
close #2
rem ****************** A tehetetlensegi erok ertekei *****************
open "d:\Dokume~1\Rotor\0025\Fybd0025.dat" for input as #3
for i=0 to ipszi
for j=0 to nl
input #3,Fylapcs(j,i),Fylapdef(j,i)
next j
next i
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close #3
rem ************* Ketszeres integralas a lapatvegtol *********************
CMbeta=0 : Y=0
for i=0 to ipszi
for j=nl to 0
x=(6/nl)*j
Y=Y+Yv(j,i)*0.15
Y(j,i)=Y
next j
next i
CM=0 : MY=0
for i=0 to ipszi
for j=nl-1 to 0
x=(6/nl)*j
MY=MY+Y(j,i)*0.15
MY(j,i)=MY
MY(nl,i)=0
next j
next i
rem *** A felhajtoerobol szarmazo hajlitofeszultsegertekek eloallitasa a lapat hossza menten ***
for i=0 to ipszi
for j=0 to nl
x=(6/nl)*j
szigYh(j,i)=(MY(j,i)/fnI(x))*fne(x)
next j
next i
rem *** A felhajtoerobol szarmazo nyirofeszultsegertekek eloallitasa a lapat hossza menten ***
for i=0 to ipszi
for j=0 to nl
x=(6/nl)*j
tau=Y(j,i)*fnS(x)/(0.004*fnI(x))
TauY(j,i)=tau
next j
next i
rem **** A centrifugalis erobol szarmazo huzofeszultsegertekek eloallitasa a lapat hossza menten ****
for i=0 to ipszi
for j=0 to nl
x=(6/nl)*j
szigChu(j,i)=fnC(x)/fnA(x)
next j
next i
rem **** A centrifugalis erobol szarmazo hajlitofeszultsegertekek eloallitasa a lapat hossza menten ****
CMbeta=0 : CMdef=0
for i=0 to ipszi
for j=nl-1 to 0
x=(6/nl)*j
'A csapkodo mozgasbol
CMbeta=CMbeta+fnC(x)*0.15*tan(bcsap(i))
CMbeta(j,i)=CMbeta
CMbeta(nl,i)=0
szigCMb(j,i)=(CMbeta(j,i)/fnI(x))*fne(x)
'A deformaciobol
CMdef=CMdef+(fnfi2v1(x)*Hi2(i)+fnfi3v1(x)*Hi3(i)+fnfi4v1(x)*Hi4(i))*fnC(x)*0.15
CMdef(j,i)=CMdef
CMdef(nl,i)=0
szigCMd(j,i)=(CMdef(j,i)/fnI(x))*fne(x)
next j
next i
rem **** A tehetetlensegi erobol szarmazo hajlitofeszultsegertekek eloallitasa a lapat hossza menten ****
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FyMbeta=0 : FyMdef=0
for i=0 to ipszi
for j=nl-1 to 0
x=(6/nl)*j
'A csapkodo mozgasbol
FyMbeta=FyMbeta+Fylapcs(j,i)*0.15
FyMbeta(j,i)=FyMbeta
FyMbeta(nl,i)=0
szigFyMb(j,i)=(FyMbeta(j,i)/fnI(x))*fne(x)
'A deformaciobol
FyMdef=FyMdef+Fylapdef(j,i)*0.15
FyMdef(j,i)=FyMdef
FyMdef(nl,i)=0
szigFyMd(j,i)=(FyMdef(j,i)/fnI(x))*fne(x)
next j
next i
rem ************* A deformacios feszultsegertekek eloallitasa a lapat hossza menten *******************
for i=0 to ipszi
for j=0 to nl
x=(6/nl)*j
elaszt(j,i)=E*fne(x)*(fnfi2v2(x)*Hi2(i)+fnfi3v2(x)*Hi3(i)+fnfi4v2(x)*Hi4(i))
if elaszt(j,i)>1E+10 then elaszt(j,i)=(elaszt(j-1,i)+elaszt(j-2,i)+elaszt(j-3,i))/3
next j
next i
rem --------------------------------------------------------------rem ----- Descartes koordinata rendszerre atterees, tombmeret ----rem --------------------------------------------------------------ylep=2*sugar/(nl+1) : yrk=-sugar+ylep/2 : jmax=0
for i=0 to nl
yr=yrk+i*ylep : xrb=-sqr(sugar*sugar-yr*yr)
j=0 : xlep=ylep/2
do
xr=xrb+j*xlep : j=j+1
jsik(i)=j
if jsik(i)>jmax then jmax=jsik(i)
loop until (xr+xlep)>abs(xrb)
next i
dim virtual yrf(nl),xrf(nl,jmax)
'Descartes koordinatak
dim virtual szigYher(nl,jmax),TauYer(nl,jmax)
'A felhajtoerobol szarmazo
igenybevetelek
dim virtual szigChur(nl,jmax),szigCMBr(nl,jmax),szigCMdr(nl,jmax)
'A centrifugalis terhelesbol szarmazo
igenybevetelek
dim virtual szgFyMbr(nl,jmax),szgFyMdr(nl,jmax)
'A tehetetlensegi erokbol szarmazo
dim virtual elaszter(nl,jmax)
'A deformaciobol szarmazo
for i=0 to nl
yrf(i)=yrk+i*ylep
for j=0 to jmax
xrb=-sqr(sugar*sugar-yrf(i)*yrf(i))
xrf(i,j)=xrb+j*xlep
next j
next i
rem ---------------------------------------------------------rem ----- Az azimut szog illetve a lapathossz felosztasa ----rem ---------------------------------------------------------for i=0 to ipszi : pszi(i)=i*dp : next i
xl(0)=0 : for i=1 to nl : xl(i)=xl(i-1)+llep : next i
rem ---------------------------------------------------------rem ---- Szamitas a Descartes fele koordinata rendszerben ---rem ----------------------------------------------------------
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for i=0 to nl
yr=yrk+i*ylep : xrb=-sqr(sugar*sugar-yr*yr)
xlep=ylep/2
for j=0 to jsik(i)
xr=xrb+j*xlep
psi=fnatg(yr,xr) : rr=sqr(xr*xr+yr*yr)
ipsi=psi/dp : jlep=0
for jj=0 to nl
if rr>(xl(jj)+ecs) then jlep=jj
next jj
if pszi(ipsi)>psi then ipzi=ipsi-1 else ipzi=ipsi+1
if ipzi>ipszi then ipzi=ipzi-ipszi
vk=(psi-pszi(ipsi))/(pszi(ipzi)-pszi(ipsi))
rem ******************* A felhajtoerobol szarmazo hajlitofeszultseg atkonvertalasa ********************
szigYhb=szigYh(jlep,ipsi)+vk*(szigYh(jlep,ipzi)-szigYh(jlep,ipsi))
jleq=jlep+1 : if jleq>nl then jleq=nl
szigYhk=szigYh(jleq,ipsi)+vk*(szigYh(jleq,ipzi)-szigYh(jleq,ipsi))
vx=(rr-(xl(jlep)+ecs))/llep
szigYher=szigYhb+vx*(szigYhk-szigYhb)
szigYher(i,j)=szigYher/1000000
rem ******************* A felhajtoerobol szarmazo nyirofeszultseg atkonvertalasa ********************
TauYb=TauY(jlep,ipsi)+vk*(TauY(jlep,ipzi)-TauY(jlep,ipsi))
jleq=jlep+1 : if jleq>nl then jleq=nl
TauYk=TauY(jleq,ipsi)+vk*(TauY(jleq,ipzi)-TauY(jleq,ipsi))
vx=(rr-(xl(jlep)+ecs))/llep
TauYer=TauYb+vx*(TauYk-TauYb)
TauYer(i,j)=TauYer/1000000
rem *********** A Centrifugalis erobol szarmazo huzofeszultseg atkonvertalasa *************
szigChub=szigChu(jlep,ipsi)+vk*(szigChu(jlep,ipzi)-szigChu(jlep,ipsi))
jleq=jlep+1 : if jleq>nl then jleq=nl
szigChuk=szigChu(jleq,ipsi)+vk*(szigChu(jleq,ipzi)-szigChu(jleq,ipsi))
vx=(rr-(xl(jlep)+ecs))/llep
szigChur=szigChub+vx*(szigChuk-szigChub)
szigChur(i,j)=szigChur/1000000
rem ******** A Centrifugalis erobol szarmazo hajlitofeszultseg atkonvertalasa ***********
rem Csapkodo mozgasbol
szigCMbb=szigCMb(jlep,ipsi)+vk*(szigCMb(jlep,ipzi)-szigCMb(jlep,ipsi))
jleq=jlep+1 : if jleq>nl then jleq=nl
szigCMbk=szigCMb(jleq,ipsi)+vk*(szigCMb(jleq,ipzi)-szigCMb(jleq,ipsi))
vx=(rr-(xl(jlep)+ecs))/llep
szigCMbr=szigCMbb+vx*(szigCMbk-szigCMbb)
szigCMbr(i,j)=szigCMbr/1000000
rem Deformaciobol
szigCMdb=szigCMd(jlep,ipsi)+vk*(szigCMd(jlep,ipzi)-szigCMd(jlep,ipsi))
jleq=jlep+1 : if jleq>nl then jleq=nl
szigCMdk=szigCMd(jleq,ipsi)+vk*(szigCMd(jleq,ipzi)-szigCMd(jleq,ipsi))
vx=(rr-(xl(jlep)+ecs))/llep
szigCMdr=szigCMdb+vx*(szigCMdk-szigCMdb)
szigCMdr(i,j)=szigCMdr/1000000
rem ******* A tehetetlenségi erobol szarmazo hajlito es nyiro feszultseg atkonvertalasa ********
rem Csapkodo mozgasbol
szgFyMbb=szigFyMb(jlep,ipsi)+vk*(szigFyMb(jlep,ipzi)-szigFyMb(jlep,ipsi))
jleq=jlep+1 : if jleq>nl then jleq=nl
szgFyMbk=szigFyMb(jleq,ipsi)+vk*(szigFyMb(jleq,ipzi)-szigFyMb(jleq,ipsi))
vx=(rr-(xl(jlep)+ecs))/llep
szgFyMbr=szgFyMbb+vx*(szgFyMbk-szgFyMbb)
szgFyMb(i,j)=szgFyMbr/1000000
rem Deformaciobol
szgFyMdb=szigFyMd(jlep,ipsi)+vk*(szigFyMd(jlep,ipzi)-szigFyMd(jlep,ipsi))
jleq=jlep+1 : if jleq>nl then jleq=nl

127

Rotorlapátok Terhelésének Dinamikai és Aerodinamikai Vizsgálata
FÜGGELÉK
szgFyMdk=szigFyMd(jleq,ipsi)+vk*(szigFyMd(jleq,ipzi)-szigFyMd(jleq,ipsi))
vx=(rr-(xl(jlep)+ecs))/llep
szgFyMdr=szgFyMdb+vx*(szgFyMdk-szgFyMdb)
szgFyMdr(i,j)=szgFyMdr/1000000
rem ******************* Deformacios feszultseg atkonvertalasa ********************
elasztb=elaszt(jlep,ipsi)+vk*(elaszt(jlep,ipzi)-elaszt(jlep,ipsi))
jleq=jlep+1 : if jleq>nl then jleq=nl
elasztk=elaszt(jleq,ipsi)+vk*(elaszt(jleq,ipzi)-elaszt(jleq,ipsi))
vx=(rr-(xl(jlep)+ecs))/llep
elaszter(i,j)=(elasztb+vx*(elasztk-elasztb))/1000000
next j
next i
rem ******** A felhajtoero okozta hajlitasbol szarmazo***********
open "d:\Dokume~1\Rotor\0025\SzYh0025.dat" for output as #4
for i=0 to nl
for j=0 to jsik(i)
write #4,i,j,szigYher(i,j)
next j
next i
close #4
rem ******** A felhajtoero okozta nyirasbol szarmazo***********
open "d:\Dokume~1\Rotor\0025\TauY0025.dat" for output as #4
for i=0 to nl
for j=0 to jsik(i)
write #4,i,j,TauYer(i,j)
next j
next i
close #4
rem ******** A centrifugalis ero okozta huzasbol szarmazo***********
open "d:\Dokume~1\Rotor\0025\SChu0025.dat" for output as #4
for i=0 to nl
for j=0 to jsik(i)
write #4,i,j,szigChur(i,j)
next j
next i
close #4
rem ** A centrifugalis ero okozta es a csapkodo mozgas miatt letrejovo hajlitasbol szarmazo**
open "d:\Dokume~1\Rotor\0025\SChb0025.dat" for output as #4
for i=0 to nl
for j=0 to jsik(i)
write #4,i,j,szigCMbr(i,j)
next j
next i
close #4
rem ** A centrifugalis ero okozta es a deformacio miatt letrejovo hajlitasbol szarmazo**
open "d:\Dokume~1\Rotor\0025\SChd0025.dat" for output as #4
for i=0 to nl
for j=0 to jsik(i)
write #4,i,j,szigCMdr(i,j)
next j
next i
close #4
rem ******** A csapkodo mozgasbol szarmazo tehetetlensegi ero okozta hajlitasbol szarmazo**
open "d:\Dokume~1\Rotor\0025\SFyb0025.dat" for output as #4
for i=0 to nl
for j=0 to jsik(i)
write #4,i,j,szgFyMb(i,j)
next j
next i
close #4
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rem ******** A rugalmas mozgasbol szarmazo tehetetlensegi ero okozta hajlitasbol szarmazo**
open "d:\Dokume~1\Rotor\0025\SFyd0025.dat" for output as #4
for i=0 to nl
for j=0 to jsik(i)
write #4,i,j,szgFyMdr(i,j)
next j
next i
close #4
rem ******** A rugalmas deformaciobol szarmazo belso feszultseg***********
open "d:\Dokume~1\Rotor\0025\Fesz0025.dat" for output as #4
for i=0 to nl
for j=0 to jsik(i)
write #4,i,j,elaszter(i,j)
next j
next i
close #4
open "d:\Dokume~1\Rotor\0025\alak0025.dat" for output as #5
for i=0 to ipszi
for j=0 to nl
x=(6/nl)*j
alak(i,j)=(fnfi1(x)*Hi2(i)+fnfi2(x)*Hi3(i)+fnfi3(x)*Hi4(i))
if i=1 then write #5,alak(i,j)
if i=18 then write #5,alak(i,j)
if i=36 then write #5,alak(i,j)
if i=54 then write #5,alak(i,j)
next j
next i
close #5
locate 5,5 : print "V GE
vege:
end
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