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Obiektem badañ jest œmig³owiec Mi-2 plus, dla którego
nale¿y opracowaæ technikê sterowania po awarii napêdu
w czasie wykonywania „pionowych” startów i l¹dowañ na
krótkich l¹dowiskach. Do punktów krytycznych, które nale¿y
przeanalizowaæ w badaniach techniki wykonania startów
i l¹dowañ na ograniczonym l¹dowisku nale¿¹, przede
wszystkim, problem przelotu przez pierœcieñ wirowy oraz
problem wystêpowania strefy H-V. Nale¿y wzi¹æ tak¿e pod
uwagê wystêpowanie przeszkód na terenie l¹dowiska (zak³a-
da siê wysokoœæ przeszkód do oko³o 20 m). W opracowaniu
zosta³y zamieszczone symulacje obliczeniowe sterownia
œmig³owcem Mi-2 plus po awarii silnika (dla ró¿nych wyso-
koœci wyst¹pienia awarii). Przedstawiono sposób sterownia
pochyleniem kad³uba oraz wartoœci¹ k¹ta skoku ogólnego
pozwalaj¹cy na uzyskanie okreœlonych trajektorii lotu.
Zamieszczono równie¿ niektóre wyniki z prób w locie prze-
prowadzonych w PZL Œwidnik S.A. Na podstawie przepro-
wadzonych symulacji i badañ lotnych stwierdzono, i¿ istnieje
mo¿liwoœæ bezpiecznego wykonania manewrów „piono-
wych” startów i l¹dowañ.

1. WPROWADZENIE

Ze wzglêdu na prawdopodobieñstwo wyst¹pienia awarii
silnika na œmig³owcu zosta³y rozpatrzone mo¿liwoœci ta-
kiego doboru sterowania, aby bezpiecznie wyl¹dowaæ lub
bezpiecznie kontynuowaæ start po zidentyfikowaniu awarii
pracy silnika. 

Przedmiotem analizy jest œmig³owiec Mi-2 plus po awarii
jednego silnika w czasie startów i l¹dowañ na krótkich
l¹dowiskach.

2. SFORMU£OWANIE PROBLEMATYKI

Propozycja techniki pionowych startów i l¹dowañ:
a) ze wzglêdu na ograniczony obszar mo¿liwoœci wykona-

nia manewru pionowego startu i l¹dowania (obszar l¹do-
wiska 70 m) oraz istnienie prawdopodobieñstwa wyst¹-
pienia wysokich przeszkód (na wysokoœci do 20 m)
wskazane jest wykonanie manewru, w przypadku gdy
awaria silnika nast¹pi poni¿ej wysokoœci okreœlonej jako
krytyczny punkt decyzji, w sposób umo¿liwiaj¹cy po-
wrót na p³aszczyznê lotniska,

b) w zale¿noœci od przyjêtej techniki odlotu szacuje siê
wielkoœæ przeni¿enia, po awarii w zawisie, na oko³o
40–60 m,

c) z dwóch powy¿szych punktów wynika, i¿ wysokoœæ kry-
tycznego punktu decyzji mo¿na szacowaæ na oko³o
60–80 m (nale¿y wzi¹æ pod uwagê wysokoœæ przeszkód),

d) nale¿y zwróciæ uwagê na mo¿liwoœæ zagro¿enia, w cza-
sie wykonywania manewrów, wynikaj¹cego z mo¿liwoœ-
ci przelotu przez obszar pierœcienia wirowego oraz strefy
H-V. Istnieje prawdopodobieñstwo, i¿ pierœcieñ wirowy
nie zd¹¿y siê wytworzyæ, ze wzglêdu na krótki (od 2 do
4 s) czas przebywania œmig³owca, podczas jego rozpê-
dzania po awarii silnika, w zawisie. Natomiast ominiêcie
strefy jest równie¿ mo¿liwe, zw³aszcza ze wzglêdu na
fakt, i¿ istnieje mo¿liwoœæ zwiêkszenia dopuszczalnej
prêdkoœci pionowej przyziemienia dla twardego l¹dowa-
nia do wartoœci w = 3 m/s,

e) powrót na l¹dowisko po starcie w przypadku utraty mocy
z pochodz¹cej od jednego z silników mo¿liwy jest po-
przez wykonanie manewru startu z cofaniem siê pod k¹-
tem bliskim 45 deg,

f) opadanie œmig³owca powinno byæ doœæ intensywne (na-
wet do 10 m/s), aby wyl¹dowaæ w obszarze l¹dowiska.
Wynika z tego wniosek, i¿ start trzeba rozpocz¹æ blisko
jednej z granic l¹dowiska. Zmniejszenie opadania nale¿y
rozpocz¹æ na odpowiednio du¿ej wysokoœci, aby przy
mniejszej mocy silnika wynikaj¹cej z wiêkszej prêdkoœci
opadania dostarczyæ energii œmig³owcowi przed wyko-
naniem manewru przyziemienia,

g) nale¿y zachowaæ marginesy bezpieczeñstwa bior¹c pod
uwagê przeciêtne kwalifikacje pilotów, stres, trudne wa-
runki atmosferyczne.

3. SYMULACJA NUMERYCZNA

Symulacjê przeprowadzono wykorzystuj¹c program kom-
puterowy do obliczania charakterystyk startów i l¹dowañ.

Program komputerowy ST (napisany w jêzyku Fortran)
s³u¿y do wyznaczania charakterystyk starto–l¹dowañ œmi-
g³owca w przypadku normalnej pracy uk³adu napêdowego,
a tak¿e awarii silnika na œmig³owcu. Program ten pozwala
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na wyznaczenie podstawowych parametrów dla ró¿nych
stanów lotu tj.: start normalny, start przerwany, start kon-
tynuowany, l¹dowanie normalne, l¹dowanie przerwane,
l¹dowanie kontynuowane.

Obliczenia przebiegaj¹ w dwóch etapach:
1) oblicza siê parametry startu normalnego do wyst¹pienia

awarii silników (do osi¹gniêcia warunków punktu kry-
tycznego),

2) oblicza siê parametry lotu po awarii uk³adu napêdowego.

Ogólne omówienie pprzebiegu symulacji
Przyjêto nastêpuj¹cy model zjawiska – zadaje siê tra-

jektoriê startu we wspó³rzêdnych H – V. Z warunku wyko-
rzystania mocy rozporz¹dzalnej i utrzymania siê na zadanej
trajektorii wyznacza siê parametry lotu. Dane wejœciowe
wczytywane w programie obejmuj¹: dane konstrukcyjne,
warunki otoczenia, warunki lotu. Obliczane na ich podsta-
wie wielkoœci nie zmieniaj¹ siê w trakcie obliczeñ. 

Przeprowadzono symulacje obliczeniowe dla ró¿nych
wysokoœci awarii silnika œmig³owca Mi 2 plus. Podczas sy-
mulacji sterowano wielkoœci¹ skoku ogólnego oraz pochyle-
niem œmig³owca. Uzyskane biegunowe lotu przedstawiono
na poni¿szych wykresach.

Rys. 1. Biegunowe prêdkoœci lotu po awarii silnika œmig³owca Mi 2
Plus z mas¹ m = 3000 kg, dla ró¿nych wysokoœci wyst¹pienia
awarii (20, 30, 40, 80 m)

Rys. 2. Przebiegi sterowania œmig³owcem dla masy 3000kg i ró¿-
nych wysokoœci wyst¹pienia awarii

Rys. 3. Biegunowe prêdkoœci lotu po awarii silnika œmig³owca Mi 2
Plus z mas¹ m = 3450 kg, dla ró¿nych wysokoœci wyst¹pienia
awarii (20, 30, 40, 80 m)
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Rys. 4. Przebiegi sterowania œmig³owcem dla masy 3450kg i ró¿-
nych wysokoœci wyst¹pienia awarii

3. WYNIKI PRÓB W LOCIE [5]

Wyniki z badañ w locie œmig³owca Mi-2 Plus podczas
prób l¹dowania z zawisu po imitacji awarii jednego silnika.

W celu oceny mo¿liwoœci wykonania startu przerwanego
po awarii silnika w zawisie zrealizowano nastêpuj¹ce stany
lotu: na wysokoœci h = 80÷50 m nad lotniskiem w Œwidniku
ustalano zawis po czym imitowano awariê silnika poprzez
przemieszczenie DRS w po³o¿enie „mgz”; pilot po zauwa-
¿eniu awarii z opóŸnieniem oko³o 1 sekundowym zmniejsza³
skok ogólny wirnika. dla utrzymania jego prêdkoœci obro-
towych powy¿ej NRMIN = 78% oraz rozpoczyna³ rozpê-
dzanie œmig³owca do prêdkoœci stopniowo zmniejszanej
VIAS = 70÷30 km/h; na wysokoœci h = 3÷5 m pilot rozpo-
czyna³ hamowanie (z tempem zale¿nym od prêdkoœci postê-
powej podczas opadania), „podrywa³” skok ogólny wirnika
noœnego i l¹dowa³ z krótkim dobiegiem (hdob < 20 m).

Lot pomiarowy zrealizowano z mas¹ startow¹ G = 3300kg
i z wywa¿eniem pod³u¿nym xœæ = 120mm. Podczas próby
prêdkoœæ wiatru nad lotniskiem fabrycznym w Œwidniku
by³a bliska zeru (VW < 2m/sek). Wyniki wybranych prób
przedstawiono w nastêpuj¹cej postaci przebiegów czaso-
wych wybranych parametrów lotu oraz biegunowych prêd-
koœci.

Na podstawie przedstawionych powy¿ej wyników prób
oraz obserwacji w trakcie lotu pomiarowego mo¿na sfor-
mu³owaæ nastêpuj¹ce wnioski: po imitacji awarii silnika
w zawisie i rozpêdzaniu do prêdkoœci postêpowej VIAS =
= 70÷30 km/h z opóŸnieniem reakcji pilota powy¿ej 1 se-
kundy nie zaobserwowano objawów wp³ywu pierœcienia
wirowego w postaci pogorszenia sterownoœci, a jedynie
krótkotrwale podwy¿szone drgañ œmig³owca; mo¿liwe jest
przeprowadzenie przerwanego startu po awarii silnika w za-
wisie wg nastêpuj¹cej procedury: rozpêdzeniu œmig³owca
do prêdkoœci VIAS = 70÷30 km/h; przejœcie do opadania
w = -4÷-5 m/sek poprzez zmniejszenie skoku ogólnego
wirnika noœnego; od wysokoœci h = 3÷5m hamowanie
prêdkoœci (z tempem zale¿nym od prêdkoœci postêpowej
podczas opadania) i „poderwanie” skokiem ogólnym wir-
nika noœnego i przyziemienie z krótkim dobiegiem.

Rys. 5. L¹dowanie po imitacji awarii silnika w zawisie na wyso-
koœci h = 65 m

Rys. 6. L¹dowanie po imitacji awarii silnika w zawisie na wyso-
koœci h = 43 m
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Rys. 7. Biegunowe z zapisu GPS: –– zawis na wysokosci 65 m
rozpêdzanie do prêdkoœci 35 km/h, –– zawis na wysokosci 65 m
rozpêdzanie do prêdkoœci 65 km/h

4. PODSUMOWANIE

Na podstawie symulacji przeprowadzonych programem
obliczeniowym dla ró¿nych wysokoœci wyst¹pienia awarii
oraz porównuj¹c badania symulacyjne z wynikami prób
w locie, widaæ i¿ istnieje mo¿liwoœæ wypracowania takiej
techniki pilota¿u, ¿e œmig³owiec ominie strefê pierœcienia
wirowego ca³kowicie lub, w niektórych przypadkach, bêdzie
przebywa³ jedynie przez krótki okres czasu w strefie pier-
œcienia wirowego o ma³ych zaburzeniach. Zjawisko takie nie
powoduje sytuacji zagro¿enia. Pilot musi jedynie opanowaæ
technikê sterowania skokiem ogólnym i pochyleniem poz-
walaj¹c¹ na bezpieczne przejœcie obok strefy pierœcienia
wirowego, b¹dŸ szybkie wyjœcie ze strefy o ma³ych zabu-
rzeniach (tak, by pierœcieñ wirowy nie zd¹¿y³ siê rozwin¹æ).
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TAKE-OFF AND LANDING ON A LIMITED
SIZE LANDING GROUND FOLLOWING

A POWER FAILURE

Summary
The object of the tests is the Mi-2 Plus helicopter, for

which a method of controlling the helicopter after a power
failure during vertical take-off and landing on short landing
ground should be designed. The problems of flight through
the vortex ring and occurrence of the H-V zone belong to the
critical points, which should be analyzed in tests of the
method of take-off and landing on a short landing ground.
The occurrence of obstacles on the area of the landing ground
should also be taken into account (the height of the obstacles
is assumed to be up to around 20m). In the development of
the tests, numerical simulations of controlling the Mi-2 Plus
helicopter after engine failure (for varying height at which the
failure took place) were included. A method of control
through the inclination of the fuselage as well as the value of
the rotor tilt angle, which allows for certain flight trajectories
to be obtained, was introduced. Included also were certain
results from flight tests carried out at PZL Swidnik S.A. On
the basis of the simulations performed and flight tests, it was
decided that there exists a possibility of safely performing
„vertical” take-off and landing manoeuvres.

М. Глаз

СТРАТЫ И ПРИЗЕМЛЕНИЯ
НА ПОСАДОЧНЫХ ПЛОЩАДКАХ

С ОГРАНИЧЕННЫМИ РАЗМЕРАМИ
ПОСЛЕ АВАРИИ ПРИВОДА

Резюме

Объектом исследований является вертолет Ми+2
плюс, для которого следует разработать технику
управления после аварии привода во время выпол+
нения „вертикальных” стратов и приземлений на ко+
ротких посадочных площадках. Критические точки,
которые следует проанализировать в исследованния
техника выполнения стратов и приземлений на огра+
ниченных посадочных площадках это прежде всего,
проблема перелета через вихревое кольцо и проблема
существования зоны H+V. Следует учитывать также
существование препятствий на посадочной площадке
(принимается высота препятствий ок. 20 м). В раз+
работке показано расчетное моделирование управле+
ния вертолетом Ми+2 плюс после аварии двигателя
(для разных высот аварии). Представлен способ
управления тангажом фюзеляжа и величиной угла
общего шага позваляющий получить опеределенные
траектории полета. Приведены также некоторые ре+
зультаты летных испытаний проведенных в ПЗЛ
Свидник. На основе выполненных моделирований
и детных исследованний установлено, что существует
возможность безопасного выполнения „вертикаль+
ных” манёвров стартов и приземлений.


