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ANALIZA AERODYNAMICZNA SKRZYDEŁ LOTNICZYCH  

Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMÓW CAE 

 

Systemy komputerowego wspomagania inżynierskiego znacznie przyspieszają proces projektowania przy jednoczesnej mi-

nimalizacji  kosztów wytwarzania i zwiększeniu bezpieczeństwa konstrukcji. W artykule przedstawiono wyniki numerycznej 

symulacji opływu aerodynamicznego skrzydeł lotniczych na przykładzie samolotów Diamond DA 20 C1 i Cessna C150 uzyska-

ne w środowisku CAE SolidWorks Flow Simulation v.2015. Analizę przeprowadzono dla przypadku okołokrytycznych kątów 

natarcia skrzydeł. Omówiono działanie turbulizatora i przeanalizowano charakterystyki zastosowanych profili skrzydeł. Uzy-

skane wyniki potwierdzają, że skrzydło zastosowane w Cessnie C150 jest bezpieczniejsze, pozwalające osiągnąć wyższe kąty 

natarcia, oraz posiada łagodniejszą charakterystykę przeciągnięcia. 

 

WSTĘP 

Współczesne programy komputerowe wspomagające prace in-
żynieryjną CAD/CAM/CAE pozwalają na przeprowadzenie szeregu 
testów i symulacji bez konieczności wykonywania kosztownych 
modeli i prototypów powodując, że technologia ta znalazła szereg 
zastosowań np. w budownictwie, odlewnictwie, lotnictwie czy me-
chanice. 

W niniejszym artykule zobrazowano oraz dokonano analizy 
zjawisk towarzyszących opływowi powietrza wokół skrzydeł lotni-
czych. 

Samoloty, których skrzydła poddano analizie, są wykorzysty-
wane do szkolenia podstawowego w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił 
Powietrznych w Dęblinie, gdzie ryzyko popełnienia błędu takiego jak 
przeciągnięcie i wprowadzenie samolotu w niezamierzony korkociąg 
przez początkującego pilota jest zwiększone. Dlatego duży nacisk 
położono na analizę w kierunku oderwania strug od płata oraz 
działania turbulizatora na skrzydle DA20. 

W celu analizy i wyznaczenia parametrów profili zastosowa-
nych w wybranych konstrukcjach skrzydeł wykorzystano program 
JavaFoil. Program  SolidWorks wraz z pakietem Flow Simulation 
wykorzystano do stworzenia numerycznego modelu 3D skrzydeł i 
przeprowadzenia symulacji przepływu zewnętrznego wykorzystując 
model atmosfery standardowej. Zakres badań obejmował poddanie 
skrzydeł analizie na okołokrytycznych kątach natarcia. 

1. ANALIZA PORÓWNAWCZA PROFILI LOTNICZYCH 
SAMOLOTÓW DIAMOND DA 20 C1 I CESSNA C150 

1.1. Profil NACA 2412 

Profil ten należy do 4 serii profili NACA. Pierwsza cyfra zawiera 
informacje o maksymalnym ugięciu linii szkieletowej wyrażoną w 
procentach, druga natomiast zawiera położenie strzałki ugięcia w 
procentach długości cięciwy licząc od noska profilu. Dwie ostatnie 
cyfry definiują maksymalną grubość profilu wyrażoną w procentach 
cięciwy. Profil ten ma maksymalną grubość 12% cięciwy, a najwięk-
sza wartość strzałki ugięcia to 2% i leży w 40% cięciwy. Jest profi-
lem małych prędkości, niesymetrycznym. Profil ten stosowany był 
również w Cessnach C152, C172 oraz C182 [10]. 

 

 
Rys. 1.  Profil NACA 2412 [opr. wł.] 

 
Do wyznaczenia charakterystyk aerodynamicznych profilu uży-

to programu JavaFoil[13]. Analizę wykonano w zakresie kątów 
natarcia od – 8 [°] do + 18 [°]. Parametrem wymaganym do po-
prawnego wyznaczenia właściwości profilu jest liczba Reynoldsa. 
Do jej określenia posłużono się wzorem:  

 
(1) 

gdzie: 
Re – liczba Reynoldsa 

V – prędkość przepływu [ ]s 
c – średnia długość cięciwy aerodynamicznej [m] 
v – kinematyczny współczynnik lepkości powietrza wg ISA 

0,0000146 . 
Do obliczeń przyjęto wartość liczby Reynoldsa odpowiadające 

prędkości przelotowej 90 kn tj. 46,3[ ]  

 
(2) 

Na podstawie otrzymanych wyników uzyskano charakterystyki 
aerodynamiczne profilu (Rysunki 2 i 3). 

Na poniższym wykresie widać, że niewielka wartość ugięcia 
strzałki ugięcia wynosząca jedynie 2% [10] powoduje, ze profil 
NACA 2412 wytwarza dodatnie wartości współczynnika siły nośnej 
dopiero od – 2 [°]. Kąt krytyczny, po którym następuje oderwanie 
strug od profilu wynosi około 14[°]. Charakterystyka przeciągnięcia 
profilu jest łagodna, co powoduje zwiększenie bezpieczeństwa 
użytkowania.  
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Rys. 2. Wykres współczynnika siły nośnej i siły oporu w zależności 
od kąta natarcia [opr. wł] 
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Rys. 3.  Biegunowa profilu NACA 2412 [opr. wł.] 

1.2.  Profil Wortmann FX 63 – 137 

Franz Xavier Wortmann zaprojektował ten profil dla napędza-
nego siłą mięsni statku powietrznego LiverPuffin, ale ze względu na 
swoje dobre parametry został zaimplementowany do innych póź-
niejszych konstrukcji. Charakteryzuje się wysokim współczynnikiem 
siły nośnej przy małych liczbach Reynoldsa oraz łagodną charakte-
rystyką przeciągnięcia. Charakterystyczne ugięcie dolnego obrysu 
profilu powoduje powstanie stosunkowo dużego momentu pochyla-
jącego. Cienka krawędź spływu sprawia, że wykonanie takiego 
profilu jest kosztowne i trudne z technologicznego punktu wiedze-
nia, dlatego też w samolocie Diamond DA 20 krawędź spływu ma 
mniejsze ugięcie oraz jest grubsza. Jest profilem niesymetrycznym. 
Największa grubość profilu wynosi 13% na 29,7 % jej długości [10]. 

 

 
Rys. 4. Profil Wortmann FX 63-137 [opr. wł.] 

 

By wyznaczyć charakterystyki aerodynamiczne, jak w poprzed-
nim profilu zastosowano program JavaFoil [13]. Analiza przeprowa-
dzona została w wartościach kąta natarcia od – 8 [°] do + 15 Do 
obliczeń przyjęto wartość liczby Reynoldsa odpowiadające prędko-

ści przelotowej90[kn] tj. 46,3[ ]  

 
(3) 

Na podstawie otrzymanych wyników uzyskano charakterystyki 
aerodynamiczne profilu (Rysunki 5 i 6). 
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Rys. 5.  Wykres współczynnika siły nośnej i siły oporu w zależności 
od kąta natarcia [opr. wł.] 

 
Na powyższym wykresie widać, że profil Wortmann FX 63-137 

daje dodatnie wartości współczynnika siły nośnej nawet przy ujem-
nych kątach natarcia wynoszących -8 stopni. Kąt krytyczny, po 
którym następuje oderwanie strug od profilu wynosi około 13 stopni. 
Przekroczeniu wartości tego kąta towarzyszy nagły, gwałtowny 
wzrost współczynnika siły oporu. 
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Rys. 6.  Biegunowa profilu Wortmann FX 63-137 [opr. wł.] 
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1.3. Porównanie charakterystyk profili 
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Rys. 7. Cz [α] profili NACA 2412 oraz Wortmann FX 63-137 
 [opr. wł.] 

 
Powyższy wykres przedstawia zestawienie współczynników siły 

nośnej profilu Wortmann FX63-137 oraz NACA 2412 w zależności 
od kąta natarcia [α]. Prędkość podczas analizy była jednakowa dla 

obu profili i wynosiła 90 [kn] tj.46,3[ ]. Profil zastosowany w samo-

locie Diamond DA 20 (FX 63-137 ) charakteryzuje się większym 
współczynnikiem siły nośnej przy takich samych kątach natarcia niż 
profil z Cessny C150 (NACA 2412). Szczególnie duża różnica w 
wartości współczynnika siły nośnej widoczna jest przy ujemnym 
kącie natarcia α = – 8 [°] który wynosi odpowiednio Cz = -0,5 dla 
profilu NACA 2412 oraz Cz = 0,086 dla profilu Wortmann FX 63-
137. Profil NACA 2412 posiada łagodną charakterystykę przecią-
gnięcia, natomiast dla profilu z samolotu DA 20 po przekroczeniu 
krytycznego kąta natarcia gwałtownie spada współczynnik siły 
nośnej, co może skutkować szybszym oraz łatwiejszym doprowa-
dzeniem do ewentualnego korkociągu. Maksymalny współczynnik 
siły nośnej dla profilu NACA 2412 wynosi Cz= 1.19 i osiągany jest 
przy kącie natarcia α = 13 [°], natomiast profil Wortmann FX 63-137 
osiąga odpowiednio Cz = 1,701 przy kącie natarcia α = 12 [°]. 
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Rys. 8. Cx [α] profili NACA 2412 oraz Wortmann FX 63-137  
[opr. wł.] 

 
Powyższy wykres przedstawia zestawienie współczynników siły 

oporu profili Wortmann FX63-137 oraz NACA 2412 w zależności od 
kąta natarcia [α]. Współczynnik siły oporu w profilu Wortmann FX 
63-137 rośnie niemalże linowo w zakresie kąta natarcia od – 5 [°] 
do + 12 [°] gdzie następuje oderwanie strug i nagły, skokowy wzrost 

współczynnika siły oporu.Profil NACA 2412 osiąga minimalną war-
tość siły oporu Cx = 0,01175 przy kącie natarcia α = - 3 [°], oraz 
maksymalne Cx = 0,18077 po osiągnięciu kąta natarcia α = 18 [°]. 
Najmniejszy i największy współczynnik oporu dla profilu Wortmann 
FX 63 -137 wynosiCx = 0,0134 oraz Cx = 0,16339 odpowiednio dla 
kątów natarcia α = - 8[°] oraz α = 13 [°]. 

2. ANALIZA AERODYNAMICZNA SKRZYDEŁ 
LOTNICZYCH NA KĄTACH OKOŁOKRYTYCZNYCH 

Model symulacyjny: 
– typ przepływu   opływ zewnętrzny  
– rodzaj opływu   laminarny i turbulentny 
– temperatura   293, 2 [K] 
– ciśnienie  101325 [Pa] 

– siła grawitacji    9,81 [ ] 

– prędkość opływu 26,7 [ ]  
– kąt natarcia   16 [°] 

Do kąta natarcia α w każdej z poszczególnych symulacji doda-
wany był kąt β zaklinowania skrzydła, który wynosił odpowiednio 4 
[°] dla samolotu Diamond DA 20 C1 Eclipse[8] oraz 1 [°] dla samo-
lotu Cessna C150 [6]. W symulacji wykorzystano parametry odpo-
wiadające atmosferze wzorcowej ISA. 

2.1. Analiza skrzydła samolotu Diamond DA 20 C1 

Po przeprowadzonej symulacji w programie Solid Works 
otrzymano wartości sił działających na skrzydło, które przedstawio-
no w Tabeli 1. 

 
Tab. 1. Siła nośna i siła oporu DA20  [opr. wł.] 

Siła Jednostka Średnia 

Oporu [N] 169 

Nośna [N] 2926 

 
Rysunek 9 przedstawia rozkład ciśnień na profilu wraz wekto-

rami przepływu w odległości 1 metra od krawędzi skrzydła po stro-
nie kadłuba. Kąt pod jakim opływane jest skrzydło jest sumą dwóch 
składowych – kąta zaklinowania który wynosi 4 [°] oraz kąta natar-
cia który w tej konfiguracji wynosi 16 [°]. Ciśnienie osiąga maksy-
malną wartość w miejscu czerwonego punktu i ma wartość Pmax = 
101733 [Pa], natomiast najmniejsze odnotowano w miejscu niebie-
skiego punktu i ma wartość Pmin =100628 [Pa].Mniejsze wartości 
ciśnień występujących na profilu są spowodowane mniejszą pręd-
kością opływu [2]. 

 

 
Rys. 9. Rozkład ciśnień na profilu Wortmann FX 63-137 [opr. wł.] 
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Rys. 10. Rozkład ciśnieniń Pmin =100628 [Pa] oraz Pmax = 101733 
[Pa] na skrzydle DA 20 [opr. wł.] 

  

 
Rys. 11. Rozkład prędkość na skrzydle DA 20 [opr. wł.] 

 
Na powierzchni skrzydła odnotowano pełne spektrum zmian 

prędkości w zakresie od V = 0 [ do V = 39 [ . W okolicy połowy 

cięciwy skrzydła zaobserwowano obszar, na którym prędkość strugi 
spada do zera oraz następuje oderwanie strugi od powierzchni 
skrzydła. Lotka zawiera się w tym obszarze, co może powodować 
zmniejszenie jej skuteczności. Wielkość obszaru, na którym zano-
towano wyhamowanie strugi sugeruje, że skrzydło zostało przecią-
gnięte. Wraz ze zwiększeniem kąta natarcia wzrosły również wiry 
indukowane na końcówce skrzydła [3]. 

 

 
Rys. 12. Rozkład prędkość na profilu Wortmann FX 63 -137  
[opr. wł.] 

 

 
Rys. 13. Turbulizator oraz jego wpływ na zwiększenie prędkości 
strugi [opr. wł.] 

 

Skrzydło samolotu zostało wyposażone w turbulizator typu ‘stall 
strip’ zamontowany na krawędzi natarcia w celu zwiększenia sku-
teczności lotki na dużych kątach natarcia. Ów turbulizator ma sze-
rokość 210 [mm] wzdłuż profilu oraz wysokość 30 [mm] licząc po-
wierzchni skrzydła. Jego zadaniem jest zmiana charakterystyki 
przeciągnięcia skrzydła po osiągnięciu krytycznych kątów natarcia, 
wcześniejsze oderwanie strug. Na rysunku 13 turbulizator zazna-
czony jest kolorem czerwonym. Podczas analizy prędkości przepły-
wu na górnej powierzchni płata zaobserwowano większą prędkość 
strugi w okolicach lotki, co świadczy o zwiększonej energii strugi. 
Efektem zastosowania turbulizatora będzie zwiększenie skuteczno-
ści działania lotki na dużych kątach natarcia [2]. 

 
Rys. 14.  Rozkład warstwy laminarnej i turbulentnej na profilu 
Wortmann FX 63-137 [opr. wł.] 

 
Profil Wortmann FX 63 – 137 poddany przepływowi pod kątem 

20 stopni, opływany jest laminarnie od noska profilu do krawędzi 
spływu jedynie na dolnym obrysie. W około 50% cięciwy profilu 
zaobserwowano wystąpienie przepływu turbulentnego co może 
świadczyć o oderwaniu strugi od profilu [3]. Skutkiem tego będzie 
zmniejszenie siły nośnej oraz nagły przyrost siły oporu. Wskazuje to 
przeciągnięcie skrzydła i możliwość ewentualnego wprowadzenia 
samolotu w autorotację. 

2.2. Analiza skrzydła samolotu Cessna C150 

Po przeprowadzonej symulacji w programie Solid Works 
otrzymano wartości sił działających na skrzydło, które przedstawio-
no w Tabeli 2. 

 
Tab. 2. Siła nośna i siła oporu C150  [opr. wł.] 

Siła Jednostka Średnia 

Oporu [N] 133 

Nośna [N] 2057 

 
Rysunek 15 przedstawia rozkład ciśnień na profilu wraz wekto-

rami przepływu w odległości 1 metra od krawędzi skrzydła po stro-
nie kadłuba. Kąt, pod jakim opływane jest skrzydło jest sumą dwóch 
składowych – kąta zaklinowania, który wynosi 1 [°] oraz kąta natar-
cia który w tej konfiguracji wynosi 16 [°]. Ciśnienie osiąga maksy-
malną wartość w miejscu czerwonego punktu i ma wartość Pmax = 
101676 [Pa], natomiast najmniejsze odnotowano w miejscu niebie-
skiego punktu i ma wartość Pmin =100888[Pa].  

 

 
Rys. 15.  Rozkład ciśnień na profilu NACA 2412 [opr. wł.] 
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Na górnej powierzchni profilu w odległości około 60% cięciwy 
profilu zaobserwowano zmniejszenie długości wektorów, co świad-
czy o spadku prędkości przepływu. Również kierunek przepływu 
uległ zmianie, co wskazuje na oderwanie strugi i wystąpienie silnej 
turbulencji. 

 

 
Rys. 16.  Rozkład ciśnieniń Pmin =100888 [Pa] oraz Pmax = 101676 
[Pa] na skrzydle Cessny C150 [opr. wł.] 

 

 
Rys. 17. Rozkład prędkość na skrzydle Cessny C150 [opr. wł.] 

 
Na powierzchni skrzydła odnotowano pełne spektrum zmian 

prędkości w zakresie od V = 0 [  do V = 33 [ . W okolicy połowy 

cięciwy skrzydła zaobserwowano dwa obszary, na którym prędkość 
strugi spada do zera oraz oderwanie strugi od powierzchni skrzydła. 
Część lotki zawiera się w tym obszarze, co może skutkować 
zmniejszeniem zakresu i skuteczności w sterowaniu samolotem 
wzdłuż osi podłużnej. Obszar gdzie struga uległa oderwaniu od 
płata i wyhamowaniu jest znacznie mniejszy niż w przypadku skrzy-
dła samolotu Diamond DA, 20 co może sugerować, że skrzydło 
znajduje się na kątach okołokrytycznych. Wraz ze zwiększeniem 
kąta natarcia wzrosły również wiry indukowane na końcówce skrzy-
dła. 

 

 
Rys. 18. Rozkład prędkość na profilu NACA 2412 [opr. wł.] 

 
Profil skrzydła samolotu Cessny C150 poddany przepływowi 

pod kątem 17[°], opływany jest laminarnie od noska profilu do kra-
wędzi spływu jedynie na dolnym obrysie. W około 40% cięciwy 
profilu w osiowym obrysie zaobserwowano wystąpienie przepływu 
turbulentnego, co może powodować oderwanie strugi od profilu.  

 

 
Rys. 19. Rozkład warstwy laminarnej i turbulentnej na profilu NACA 
2412 [opr. wł.] 

PODSUMOWANIE 

Przeprowadzenie analiz aerodynamicznych dwóch różnych 
skrzydeł o różnych profilach pozwoliło przedstawić różnice wynika-
jące z różnych rozwiązań konstrukcyjnych zastosowanych w porów-
nywanych samolotach. 

Symulacja w warunkach okołokrytycznych kątów natarcia i 
prędkości przeciągnięcia dla skrzydła samolotu Diamond DA 20 
oraz Cessna C150 wykazała, ze na skrzydle DA20 strugi odrywają 
się na większej części płata, w sposób znacznie gwałtowniejszy.  

Zastosowanie turbulizatora na skrzydle DA20 pozwala zwięk-
szyć energię strugi na dużych kątach natarcia, co skutkuje większą 
skutecznością lotek niż w przypadku samolotu Cessna C150.  

Skrzydło statku powietrznego Diamond DA 20 wytwarza więk-
szą siłę nośną niż skrzydło Cessny C150.. Wynikać to może z 
kształtu profilu Wortmann FX 63 – 137, szczególnie jego wklęsłości 
[3] jak i z tego, że skrzydło analizowane było zawsze pod większym 
kątem natarcia, co jest konsekwencją większego kąta zaklinowania. 
Opory odnotowane są również większe w przypadku skrzydła DA 
20, jednak te różnice nie są znaczące. 

Charakterystyki uzyskane w programie JavaFoil potwierdzają, 
że skrzydło samolotu Diamond DA 20 oparte na profilu Wortmann 
FX 63 – 137 ulega przeciągnięciu w sposób znacznie gwałtowniej-
szy niż profil NACA 2412. 

Głównym przeznaczeniem tych lekkich samolotów jest szkole-
nie podstawowe pilotów. Jednym z niebezpiecznych błędów popeł-
nianych przez niedoświadczonych pilotów jest utrata prędkości lotu i 
wprowadzenie samolotu w niezamierzony korkociąg. 

 Po przeprowadzonej analizie skrzydeł tych dwóch samolotów 
można stwierdzić, że skrzydło zastosowane w Cessnie C150 jest 
bezpieczniejsze, pozwalające osiągnąć wyższe kąty natarcia, oraz 
posiada łagodniejszą charakterystykę przeciągnięcia. 
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Wings of aircraft aerodynamic analysis  
with the use of CAE systems 

Computer-aided engineering systems greatly accelerate 

the design process while minimizing manufacturing costs and 

increasing the safety of the structure. The article presents the 

results of numerical flow simulations around Diamond DA 20 

C1 and Cessna C150 aircraft wings. It was obtained in the 

CAE system SolidWorks Flow Simulation v.2015 software. 

The analysis was performed for the case close to the critical 

wings angles of attack. Aerodynamics characteristics of the 

applied airfoils have been analyzed. In the publication turbu-

lator work was also described. The results confirm that the 

wing used in the Cessna C150 is safer to achieve the higher 

angles of attack, and has a milder stall characteristics. 
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