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ПРОЦЕПА МЕЖДУ КРИЛО И ЗАДКРИЛКА ВЪРХУ АЕРОДИНАМИЧНИТЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КРИЛЕН ПРОФИЛ НА УЛТРА ЛЕК САМОЛЕТ, Journal of 

Mechanics Engineering and Automation (JMEA), Volume 5, Number 5, May 2015 (Serial 

Number 47), pages 278 – 286, New York, USA, (ISSN 2159 - 5283). 

 

Цитирайки Gunther et al. [2], “Крилата на съвременните самолети трябва да 

генерират голямо количество подемна сила по време на излитане и кацане с цел да се 

намали скоростта при кацането и дължината на пистата” в резултат, на което се 

заключва, че използването на различни системи за механизация (увеличаващи подемната 

сила) може да удовлетвори тези изискания. Но предвид казаното от Gunther et al. [2], 

вместо използването на сложни системи за механизация с цел подобряването на 

аеродинамиката на крилото на ултра лек самолет, е по желателно да се използва процепна 

задкрилка (slotted flap).  

Целта на изследването е да се види какво е влиянието на разстоянието между 

процепа на крилото и задкрилката върху аеродинамичните характеристики (АДХ) на 

крилен профил на ултра-лек самолет, когато задкрилката е прибрана. Изпълнени са три 

числени модела на крилото с крилен профил NACA 2412, при три различни дължини на 

процепа, чиято дължина е представена като проценти от дължината на хордата - c  на 

крилния профил. Използвана е ПП ANSYS FLUENT, като са решени Reynolds Averaged 

Navier-Stokes (RANS) уравненията и е използван Detached Eddy Simulation (DES) 

турбулентен модел.  

Обаче въпреки, че процепната задкрилка е доказала, че е тип механизация, която 

осигурява по-високи стойности на коефициента на подемна сила 
Lc в сравнение с всеки 

друг тип механизация (plain flaps and split flaps), оптималната стойност за размера на 

процепа все още не е добре изучен, [5], [7]. Причината за избор на оптимален размер на 

процепа е в зависимост от високите възможности за създаване на подемна сила при 

ниските стойности на челно съпротивление на крилото.  

 Главната цел на настоящето изследване е разработването на ефективен числен 

подход за аеродинамичен анализ и оптимизация на подобен род проблеми.  

 Разработен е числен двумерен 2D CFD модел на конфигурация на крилото с 

процепната задкрилка и е генерирана подходяща изчислителна мрежа. Използван е NACA 
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2412 крилен профил, който намира приложение в крилото на лек самолет Cessna 150, [9]. 

За да бъде изпълнена целта на настоящето изследване реализираните числени пресмятания 

са направени за три различни случая на размера на процепа. Избора на размера на процепа 

е направен на базата на предварително проучване в тази област за целите на изследването. 

Параметрите на размера на процепа са дефинирани като проценти от хордата на профила - 

c . Използвани са следните три стойности за размера на процепа: 1) 1.8c; 2) 2.8c; 3) 3.2c. 

Необходимо е да се спомене, че в случая на настоящето изследване модела на крилото е 

оборудван с процепна задкрилка без отклонение. Последното е направено, защото е типово 

при хоризонтален крейсерски полет на самолет.  Реализирани са няколко числени 

симулации на течението около крило без механизация, двумерно 2D и числени симулация 

конфигурацията на крилото с механизация – процепна задкрилка за трите случая при 

вариация на размера на процепа.  

 Генерирана е структурирана изчислителна мрежа с правоъгълни елементи: 247 331 

клетки, 251 116 възли. Изградената изчислителна мрежа и в трите случая при различните 

размери на процепа е силно компресирана в близост до контура на крилния профил, и 

особено в областта на процепа. Последното е направено, за да се улови по-добре 

формирането на вихрови гранични слоеве и отделянето на потока, което е характерен 

ефект за подобен род механизация, както е в случая.  

Процесът на решение е итеративен. Предвид това, че в случая е изпълнена числена 

симулация на неустановеното поле на течението около конфигурацията: крило-процепна 

задкрилка и числото Re , което съответства на скорост на течението 50 /V m s  .  

Получените резултати са показани на Фиг. 3, Фиг. 4 и Фиг. 5. Използвания DES k-w 

SST модел на турбулентност е хибриден.  

Фиг. 3 и Фиг. 4 представя направеното сравнение между експерименталната 

зависимост за коефициентите на подемна сила 
Lc  и челно съпротивление 

Dc за крило без 

механизация с профил NACA 2412 взета от Abbott et al., [11], и числените резултати 

получени с DES за 
Lc за крило без механизация и числените резултати получени за 

конфигурацията на крило-процепна задкрилка за трите изследвани случая според размера 

на процепа.  

Получените числени резултати за АДХ за 
Lc и 

Dc се апроксимират добре с 

експерименталните данни, (Виж. Фиг. 3 и Фиг. 4). Също така за зависимостта на 
Lc спрямо 

ъгъла на атака  може да се наблюдава, че DES k-w SST модел на турбулентност дава 

добра преценка за стойността на критичния ъгъл на атака (stall angle). Фиг. 3 показва, че 

стойността на критичния ъгъл на атака за конфигурацията крило-процепна задкрилка е по-

висока приблизително с 1
0 

отколкото действителната стойност на критичния ъгъл на атака 

от експерименталната крива на 
Lc , (Виж. Фиг. 3). 
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 За да се изпълни целта на настоящето изследване, и следователно да се подобрят 

АДХ на крилото на ултра лек самолет, целта в настоящият етап на изследването е да се 

прецени при кой от реализираните три случая на процепната задкрилката имаме най-добри 

АДХ на крилото. Следователно наблюдавайки Фиг. 3 и Фиг. 4 се заключва, че при 

предложената конфигурация на крило с прибрана задкрилка коефициента 
Lc  не се 

различава сравнително в зависимост от зададения диапазон от ъгли  . За разлика от 
Lc , 

кривата на зависимостта на коефициента 
Dc започва сравнително да се променя след 

012  (при критичен ъгъл на атака за профил NACA 2412 013  ). При тези ъгли на 

атака, най-високи стойности на 
Dc са получени при процепна задкрилка с процеп 1.8c , и 

най-ниски стойности на 
Dc  се наблюдават при случая с процеп 2.8c , (Фиг. 4 и Фиг. 3). 

Следователно, оптималната стойност на процепа при конфигурацията крило-процепна 

задкрилка се очаква да бъде по-висока от 2.8c и по-ниска от 3.2c .  

Фиг. 5 илюстрира скоростното поле на течението със стойностите на скоростта 

около конфигурацията на крило-процепна задкрилка. Наблюдавайки Фиг. 5, е ясно, че 

скоростта по-горната повърхност на крилото е по-висока отколкото скоростта по-долната 

му повърхност, достигайки процепа се наблюдава разреждане на полето на течението, след 

което достигайки горната повърхност на задкрилката потокът се откъсва и скоростта 

започва да намалява. Числените резултати за стойностите на скоростта изложени на Фиг. 5 

потвърждават влиянието на размера на процепа, както се вижда скоростта е по-висока при 

процепен размер 2.8c  при 016  . 

Следователно се заключава, че използването на DES k-w SST хибриден модел на 

турбулентност улавя изключително добре неустановеното поле на течението около 

конфигурацията крило-процепна задкрилка с 2D изчисленията. 

Но като препоръка за бъдещи тенденции в развитието на настоящето изследване, 

т.е. оценка на точния размер на процепа на задкрилката, е препоръчително изследването да 

бъде фокусирано върху тримерните числени симулация на течението.   
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2.2. VELKOVA C., TODOROV M., “STUDY THE INFLUENCE OF A GAP BETWEEN THE 

WING AND SLOTTED FLAP ON THE AERODYNAMIC CHARACTERISTICS OF ULTRA-

LIGHT AIRCRAFT WING AIRFOIL”, The 3-nd edition of New Challenges in Aerospace 

Science International Conference, Air Force Academy “Henri Coanda”, Brasov, Romania, Vol. 

XIII, No 3 (30) December 2015, pages 39-44, (ISSN 1842-9238). 

ВЕЛКОВА Ц., ТОДОРОВ М., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА ПРОЦЕПА МЕЖДУ 

КРИЛО И ЗАДКРИЛКА ВЪРХУ АЕРОДИНАМИЧНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 

КРИЛЕН ПРОФИЛ НА УЛТРА ЛЕК САМОЛЕТ, The 3-nd edition of New Challenges in 

Aerospace Science International Conference, Air Force Academy “Henri Coanda”, Brasov, 

Romania, Vol. XIII, No 3 (30) December 2015, pages 39-44, (ISSN 1842-9238). 

Целта на настоящето изследване е да се прецени какво би било оптималното 

разстояние на процепа между крило и единична процепна задкрилка, за да се подобрят 

аеродинамичните характеристики (АДХ) на крилото на ултра-лек самолет. Численото 

изследване е извършено за профил NACA 23012 с единична процепна задкрилка, за да 

бъдат оценени аеродинамичните коефициенти при числа на Рейнолдс 6Re 3 10x . Изборът 

на оптимално разстояние на процепа между крилото и процепната задкрилка е направен 

чрез сравнение на неговите АДХ за два различни случая в етап на излитане. Числените 

симулации са изпълнени за две различни дължини на процепа, чиято дължина е изразена 

като проценти от хордата на крилния профил. Всичките изчисления са направени, 

използвайки CFD кода Fluent.  

 За да бъдат изчислени АДХ на профил NACA 23012 с единична процепна 

задкрилка при различни дължини на процепа е генерирана т.нар O-тип изчислителна 

мрежа около обекта. Изчислителната област е в форма на кръг с размери 10c ( c - хорда на 

профила) радиус. Изчислителна мрежа около обекта се състои от 420 000 елемента. 

Заложената скорост предвид числото 6Re 3 10x е 43.81 /V m s . Тук процепната 

задкрилка е отклонена на 020F  . 

 Фиг. 4 и Фиг. 5 показват кривите 
LC  и 

DC  на получените числени резултати 

за профил NACA 23012, и NACA 23012 с процепна задкрилка при два размера на процепа, 

5% (0.005 )c m и 15% (0.015 )c m .  

 Фиг. 6, Фиг. 7 и Фиг. 8 показват скоростните полета около профил NACA 23012 с 

процепна задкрилка в диапазон от ъгли на атака  от 00 до 020 . 

 Използването на единична процепна задкрилка (SSF) увеличава коефициента на 

подемна сила 
LC . От Фиг. 4 се забелязва, че при 016  коефициента 

LC е по-голям при 

SSF с размер на процепа 15%c . Последното се обяснява с факта, че потока преминава 

бързо през процепа, достига горната повърхност на SSF и се ускорява (Виж. Фиг. 8). 
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Следователно скоростта на потока се увеличава, по този начин увеличавайки стойността 

на коефициента 
LC . Кривата на Фиг. 4 показва как коефициента 

LC намалява при SSF с 

процеп 5%c  след като потока преминава през процепа и се забавя. Кривите на Фиг. 4 и 

Фиг. 5 показват, че при 018  и 020  стойността на коефициента 
LC намалява при SSF  

с размер на процепа 15%c в сравнение със стойността на 
LC получена при SSF с процеп 

5%c . Това се дължи на факта, че полето на течението по горната повърхност на 

задкрилката не е оптимално при тези ъгли на атака.  

 Коефициента на челно съпротивление 
DC е по-малък при ъгли на атака по-големи 

от 
014  за процепна задкрилка (SSF) с процеп 15%c , (Виж. Фиг. 4). 

 Следователно като препоръка за развитие на настоящето изследване трябва да се 

разгледа въпроса как да бъде премествана оста на въртене на единичната процепна 

задкрилка (SSF), за да се получават оптимални стойности на АДХ на крилото.  

 В случая максималния желателен ъгъл на атака е 013 при започване на излитане. 

Следователно, наблюдавайки Фиг. 4 и Фиг. 5 се заключава, че размера на процепната 

задкрилка (SSF) няма значително влияние върху АДХ на самолета при диапазон от ъгли на 

атака  от 06 до 013 . Следователно, има достатъчно свобода при проектирането на 

механизъм за единична процепна задкрилка на крилото на самолета.  
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2.3. VELKOVA C., NUMERICAL SIMULATION OF TRANSONIC FLOW OVER A WING, 

Air Force Academy “Henri Coanda”, Brasov, Romania, December 2017 – ПОД 

ПЕЧАТ 
 

ВЕЛКОВА Ц., ЧИСЛЕНА СИМУЛАЦИЯ НА ЗВУКОВО ТЕЧЕНИЕ ОКОЛО КРИЛО, Air 

Force Academy “Henri Coanda”, Brasov, Romania, December 2017 – ПОД 

ПЕЧАТ 

 
Това научно изследване представя изпълнената 3D числена симулация на звуково 

течение около крило. Създадена е тримерна изчислителна мрежа чрез използването на 

ANSYS софтуера, с цел точно изследване на полето на течението около крилото. 

Изпълнената числена 3D симулация на течението около крилото дава възможност да се 

визуализират характеристиките на тримерното течение, за да се изясни то физически. 

Главната цел е да определи дали реализирана числена симулация на течението около 

крилото, използвайки числените методи осигурява подходящ подход за изчисляване на 

неговите характеристики. Ценното в случая е, че получените резултати с реализираната 

числена симулация на течението са сравнени с реални експериментални данни и резултати 

на NASA получени с CFD, използвайки данните от източник [1].  

Течението около крилото на ONERA M6 е звуково (transonic) и свиваемо. 

Обтичането на крилото е в свръхзвуково, наблюдават се скок на уплътнение и отделяне на 

формирания граничен слой. Крилото не е усукано. Условията на обтичане на крилото са: 

0.8395M  ; Re 11.72 6E ; ъгъл на атака 
03.06  , ъгъл на странично приплъзване (angle 

of side-slip) е равен на 0
0
 . Тъй като течението около крилото е турбулентно, затова са 

използвани Reynolds Average Version на уравненията на Навие-Стокс. Използван е модел 

на турбулентност: Spalart-Allmaras.  

Използвайки разработения подход в [1] за проверка на получените числени 

резултати е необходимо да се направят аналитични пресмятания. Изследваните 

характеристики на течението са: Пад на налягане (Suction peak) – зона на ниско налягане; 

Скок на уплътнение по повърхността на крилото (тъй като течението е звуково), 

Вихрообразуване по задния ръб на крилото (което се формира отдолу по повърхността на 

крилото, дължащо се на взаимодействието на зоните с високо и ниско налягане); 

коефициент на подемна сила Lc , и коефициент на челно съпротивление Dc .  

В етапа на предварителното анализиране е направен опит да бъде предвиден 

коефициента Lc . Целта в тази част от изследването е да се изясни зависимостта от наклона 

на кривата на подемната сила. Профила, който е използван, предвид източник [1] е 

ONERA OA206, [3]. Изчислената стойност за наклона на кривата на подемната сила е 

.0760La c  .   След като е намерен наклона на кривата на подемната сила, може да бъде 

изчислен коефициента Lc на крилото. Използвайки формула (9), .4284Lc  за цялото крило, 

за полукрилото коефициента има стойност .2141Lc  . Това е приблизителна изчислена 

аналитично стойност за коефициента Lc очакванията са, че Fluent ще даде като стойност 

близка, но по-малка от аналитичната, поради присъствието на скок на уплътнение по 

повърхността на крилото.  



8 
 

След като симулацията е извършена, Fluent дава следните резултати за 

0.11423573Lc  ; 0.013593919Dc  . Фиг. 4 показва контурите на коефициента на налягане, 

симетрични по повърхността на крилото. От Фиг. 4 се забелязва, че на лявата страна на 

полукрилото се формира скок на уплътнение. Докато във Фиг. 5 се наблюдава 

формирането на граничен слой по-горната повърхност на крилото и неговата дебелина 

след скока. Наблюдавайки Фиг. 6 може да се види къде е бил скока в сравнение с 

позицията му при картината на числото M. Цитирайки източник [8] при по-високи 

скорости, когато числото M приближава стойност 1.0, подемната сила на крилото се 

ограничава от формирането на скока, индуциращ разделянето на потока водещ до 

повишаване на челното съпротивление.  

В настоящето изследване са използвани два критерия за проверка на получените 

резултати: 

1) Сравнение според параметъра-налягане и за двата вида мрежа: изградената 

изчислителна мрежа чрез Fluent и развитата от NASA.  

2) Сравнение на аеродинамичните характеристики: коефициент на подемна сила - 

Lc и коефициент на челно съпротивление - Dc получени с оригиналния тип 

мрежа около крилото (разработена в рамките на настоящето изследване) и 

използвайки мрежата от NASA CFD, [2]. 

Фиг. 10 показва направеното сравнение между изградената изчислителна мрежа 

около крилото в рамките на изследването чрез Fluent и тази разработена от NASA. От Фиг. 

10 се забеляза, че мрежата около крилото разработена от NASA е твърде фина, това е 

видно от токовите линии, междувременно разработената в рамките на изследването 

изчислителна мрежа около крилото чрез Fluent е по-груба състояща се от 270 004 броя 

клетки, което респективно ще окаже влияние върху получените резултати. Следователно 

за по-голяма точност трябва да бъде генерирана по-фина изчислителна мрежа около 

крилото, т.е. с по-голям брой елементи, или да се приложи техниката – refinement 

techniques, която е достъпна в среда Fluent.  

Използвайки подхода развит в източник [1], и приложен в настоящето изследване е 

направено сравнение между стойностите на Lc и Dc , получени с подхода развит в 

настоящето изследване и чрез NASA CFD, [2], Таблица 4. 

В настоящият етап на изследването се заключава, че наблюдавайки получените 

резултати за коефициентите Lc и Dc показани в Таблица 4, изчисленият процент на грешка 

и за двете стойности на двата коефициента е твърде висок и това се дължи на изградената 

груба изчислителна мрежа около крилото (т.е. мрежа с по-малък брой елементи). 

За по-голяма точност и прецизност при изясняване на характеристиките на 

обтичането на крило с турбулентно течение (звуков поток) трябва да бъдат направени 

повече числени експерименти и трябва да бъде включена техниката за рафиниране на 

мрежата т.е. по-фина изчислителна мрежа, и повторни числени симулации.  
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3.1. ВЕЛКОВА Ц., ТОДОРОВ М., „ЧИСЛЕНО МОДЕЛИРАНЕ И АНАЛИЗ НА 

КОМБИНАЦИЯТА ВИНТ-ПРЪСТЕНОВИДНО КРИЛО“, Сб. докл. БулТранс-2009, 24-25 

септември 2009, Созопол, стр. 73-77(ISSN 1313-955Х). 

 
Възможностите на тунелния винт-ducted propeller (известен още като винт в 

обтекалтел, [2]) да осигури максимална теглителна сила и ниски стойности на челното 

съпротивление при ниски скорости, както и минимална консумирана мощност го правят 

оптимален за работа. Този тип пропулсивно устройство намира все по-широки 

приложение подари предимството, че поставен на съответния летателен апарат може да 

осигурява полети в режим на висене, който е характерен за хеликоптерите, както и 

възможност за стабилизация и управление на параметрите на полета при тези режими.  

На лопатата на винта, както и на самият тунелен винт, действат аеродинамични и 

инерционни сили. Ето защо, за да бъдат изчислени основните характеристики на 

тунелният винт се използва програмния пакет Computational Fluid Dynamics – CFD Fluent. 

В основата на предложената методика стои идеята за числено моделиране и симулация на 

носещ винт, който е оптимален за работа в дюза.   

Тунелният винт представлява комбинация от обикновено витло с обтекател, който е 

монтиран в канал, така че витлото изпълнява ролята на ротор (Фиг. 1).  

Целта на работата е да се моделира комбинацията на носещия винт с пръстеновиден 

профил т.нар. пръстеновидна дюза, използвайки теорията за „изолираните сечения“ на 

елемент от лопатата (BEMT) и теорията на активния диск. Така създаденият числен модел 

ще бъде използван за решаването на някои експериментални задачи, като получените 

резултати ще бъдат сравнени с експерименталните. Следствие на анализа на резултатите 

ще бъде избран най-оптималния тип пропулсивен движител използван за задвижването на 

реален безпилотен летателен апарат – БЛА т.нар. Дрон (Dron). Получените числени 

резултати се отнасят за режим на висене и за праволинеен полет.  

Според BEMT теорията, лопатата се разделя на независими секции, като всяка от 

тях действа като квази 2D аеродинамичен профил, който създава аеродинамични сили и 

моменти. Лопатата в настоящата работа е разделена на дванадесет сечения. За да се 

генерира първоначалната геометрия на профила на лопатата като изходни данни се 

използват: радиус - R , хорда - c , дебелина - b и стъпка - p . Когато носещият винт се 

комбинира с пръстеновидния профил се получава така наречената пръстеновидна дюза, 

както е показано на Фиг. 2.  

При известна площ на диска A пресмятането на количеството въздух (дебит) през 

дюзата е направено чрез моделиране с CFD Fluent 6.3.26 комбинирано с генерирането на 

геометрията и изчислителната мрежа в Gambit 2.4.6. В случая се използва 2D моделът на 

пръстеновидната дюза, след задаване на пад на налягане p се получават стойностите на 
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масовият дебит. Следствие на което, с така получените стойности на дебита - Q и пад на 

налягане 120p Pa  на първата лопата на винта, който е поставен в дюза, се пресмята 

теглителната сила на ротора - 
RT  и теглителната сила на обтекателя  -

sT . От тях може да се 

получи общата теглителна сила на пръстеновидната дюза.  

Задачата на настоящата работа е да се определи полето на скоростта около 

пръстеновидната дюза при установен режим на работа и да се види как се променя 

картината на разпределение на налягането върху комбинацията – винт с обтекател.  

Тунелният винт представлява комбинация от трилопатен винт с обтекател, с 

постоянна стъпка. За да се получи, крайният обект, първо се моделира винта, който има 3 

лопати поставени една спрямо друга под ъгъл от 0120 . Откритият винт е поставен в обем с 

формата на паралелепипед. Скоростта на флуида в основата на обема е 1.5 /m s . В 

последствие винта е обединен с пръстеновиден профил и се формира т.нар. пръстеновидна 

дюза. В Gambit това е изпълнено чрез 2D модел. Комбинацията представлява профил с 

обтекател – пръстеновиден профил, при който на разстояние ½ е монтиран винта. Понеже 

полето на скоростта около носещия винт е нестационарно и описанието му е сложно е 

използван модел на активен диск. За случая скоростта на флуида в пръстеновидната дюза е 

2 /m s . Тук носещият винт е моделиран като повърхност, която уравновесява теглото на 

ЛА, на който е монтиран винта. Съгласно [5] се разглежда установен режим на полета, при 

който има малки скорости и се прави оптимизиране на комбинацията-винт с 

пръстеновиден профил така, че поставен на БЛА той да може да изпълнява и режим на 

висене характерен за хеликоптерите.  

При генерирането на мрежата на пръстеновидната дюза обема е разбит на 44193 

тетраедъра. Като модел на турбулентност е използван k   понеже може да се коригират 

настройките на изчислителя при недобра сходимост. Чрез последователен цикъл от 

итерации се получава векторното поле на скоростта на открития винт при обтичане със 

скорост 1.5 /m s  и скоростното поле на пръстеновидната дюза при 2 /m s в режим на 

висене. Критерият за сходимост е силата на налягане на носещия винт, а в последствие и 

на пръстеновидната дюза, т.е. теглителната сила на винта. Fluent изчислителят дава и 

момента за въртене на ротора на винта yM . Откъдето при зададени обороти на въртене 

може да се пресметне количеството консумирана мощност от винта, респективно на 

дюзата, в резултат на което да се направи съпоставка на двете стойности и да се види, коя 

от тях е с по-икономични показатели.  

След като се достигне сходимост на решението и резултатите се запазят се 

пристъпва към анализирането им от CFD симулацията. Визуализират се контурите на 

налягане и скоростите, вектора на скоростта, също така се получава и точната стойност 

на количеството въздух (дебит) на флуида през дадена област.  
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Фиг. 3 показва разпределението на статичното налягане по повърхността на 

лопатата на винта. Забелязва се повишаване на налягането по атакуващия ръб на лопатата, 

т.е. частта с която тя загребва и отхвърля назад определено количество от обтичащата я 

струя въздух. Кинетичната енергия, която се придава на въздуха, когато той се завърта и 

изтласква назад от лопатата представлява количеството теглителна сила създадена от 

винта. Сумарната теглителна сила за целия носещ винт е получена като силата на налягане 

за еднолопатния винт е умножена по 3, тъй като в случая винта се състои от три лопати тя 

е 28.6067991 ( 3 )T N kgf . 

Поставен в обтекателя винтът променя значително картината на разпределение на 

статичното налягане, така както е показано на Фиг. 4. Падането на налягането води до 

намаляване на скоростта, както е показано на Фиг. 6, в резултат на което изчислената 

сумарна сила на налягане по ос X на трилопатен винт с обтекател е 

39.423897 ( 4 )T N kgf . При силен скос на потока активния диск започва да проявява 

свойства характерни за дисково крило. Това се забелязва ясно при Фиг. 5 и Фиг. 6 

отразяващи картината на скоростното поле на течението на носещия винт и в 

комбинацията – пръстеновидна дюза. Поставен в дюза, винтът значително променя 

картината на обтичане. Последното се забелязва ясно на Фиг. 4 и Фиг. 6, където се 

наблюдава драстично повишаване на налягането далеч зад винта, за сметка на 

намаляването на скоростта.  

Изводът е, че теглителната сила на тунелния винт е с 1kgf по-голяма от тази на 

открития винт (без обтекател), което потвърждава влиянието на втулката, т.е. използването 

на обтекател, който увеличава общата теглителна сила на винта.  

Крайното заключение предвид получените резултати е, че винтът работи 

относително по-добре в комбинация с обтекател, давайки по-висока теглителна сила, за 

сметка на по-малките загуби от налягане, по-малкото количество консумирана мощност и 

работейки при относително по-ниски скорости.  
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3.2. VELKOVA Cv., DURAND G., TODOROV M., STUDY THE INFLUENCE OF A GAP 

BETWEEN THE WING AND SLOTTED FLAP OVER THE AERODYNAMICS 

CHARACTERISTICS OF ULTRA-LIGHT AIRCRAFT WING AIRFOIL, Сб. докл. БулТранс-

2014, 17-19 септември 2014, Созопол, стр. 11-16. (ISSN 1313-955Х) 

 

ВЕЛКОВА Ц., ДЮРАН Г., ТОДОРОВ М., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА 

ПРОЦЕПА МЕЖДУ КРИЛО И ЗАДКРИЛКА ВЪРХУ АЕРОДИНАМИЧНИТЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КРИЛЕН ПРОФИЛ НА УЛТРА ЛЕК САМОЛЕТ, Сб. докл. 

БулТранс-2014, 17-19 септември 2014, Созопол, стр. 11-16. (ISSN 1313-955Х) 

 

Цитирайки Gunther et al. [2], “Крилата на съвременните самолети трябва да 

генерират голямо количество подемна сила по време на излитане и кацане с цел да се 

намали скоростта при кацането и дължината на пистата” в резултат, на което се 

заключва, че използването на различни системи за механизация (увеличаващи подемната 

сила) може да удовлетвори тези изискания. Но предвид казаното от Gunther et al. [2], 

вместо използването на сложни системи за механизация с цел подобряването на 

аеродинамиката на крилото на ултра лек самолет, е по желателно да се използва процепна 

задкрилка (slotted flap).  

Целта на изследването е да се види какво е влиянието на разстоянието между 

процепа на крилото и задкрилката върху аеродинамичните характеристики (АДХ) на 

крилен профил на ултра-лек самолет, когато задкрилката е прибрана. Изпълнени са три 

числени модела на крилото с крилен профил NACA 2412, при три различни дължини на 

процепа, чиято дължина е представена като проценти от дължината на хордата - c  на 

крилния профил. Използвана е ПП ANSYS FLUENT, като са решени Reynolds Averaged 

Navier-Stokes (RANS) уравненията и е използван Detached Eddy Simulation (DES) 

турбулентен модел.  

 Обаче въпреки, че процепната задкрилка е доказала, че е тип механизация, която 

осигурява по-високи стойности на коефициента на подемна сила 
Lc в сравнение с всеки 

друг тип механизация (plain flaps and split flaps), оптималната стойност за размера на 

процепа все още не е добре изучен, [5], [7]. Причината за избор на оптимален размер на 

процепа е в зависимост от високите възможности за създаване на подемна сила при 

ниските стойности на челно съпротивление на крилото.  

 Главната цел на настоящето изследване е разработването на ефективен числен 

подход за аеродинамичен анализ и оптимизация на подобен род проблеми.  

 Разработен е числен двумерен 2D CFD модел на конфигурация на крилото с 

процепната задкрилка и е генерирана подходяща изчислителна мрежа. Използван е NACA 

2412 крилен профил, който намира приложение в крилото на лек самолет Cessna 150, [9]. 

За да бъде изпълнена целта на настоящето изследване реализираните числени пресмятания 
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са направени за три различни случая на размера на процепа. Избора на размера на процепа 

е направен на базата на предварително проучване в тази област за целите на изследването. 

Параметрите на размера на процепа са дефинирани като проценти от хордата на профила - 

c . Използвани са следните три стойности за размера на процепа: 1) 1.8c; 2) 2.8c; 3) 3.2c. 

Необходимо е да се спомене, че в случая на настоящето изследване модела на крилото е 

оборудван с процепна задкрилка без отклонение. Последното е направено, защото е типово 

при хоризонтален крейсерски полет на самолет.  Реализирани са няколко числени 

симулации на течението около крило без механизация, двумерно 2D и числени симулация 

конфигурацията на крилото с механизация – процепна задкрилка за трите случая при 

вариация на размера на процепа.  

 Генерирана е структурирана изчислителна мрежа с правоъгълни елементи: 247 331 

клетки, 251 116 възли. Изградената изчислителна мрежа и в трите случая при различните 

размери на процепа е силно компресирана в близост до контура на крилния профил, и 

особено в областта на процепа. Последното е направено, за да се улови по-добре 

формирането на вихрови гранични слоеве и отделянето на потока, което е характерен 

ефект за подобен род механизация, както е в случая.  

Процесът на решение е итеративен. Предвид това, че в случая е изпълнена числена 

симулация на неустановеното поле на течението около конфигурацията: крило-процепна 

задкрилка и числото Re , което съответства на скорост на течението 50 /V m s  .  

Получените резултати са показани на Фиг. 3, Фиг. 4 и Фиг. 5. Използвания DES k-w 

SST модел на турбулентност е хибриден.  

Фиг. 3 и Фиг. 4 представя направеното сравнение между експерименталната 

зависимост за коефициентите на подемна сила 
Lc  и челно съпротивление 

Dc за крило без 

механизация с профил NACA 2412 взета от Abbott et al., [11], и числените резултати 

получени с DES за 
Lc за крило без механизация и числените резултати получени за 

конфигурацията на крило-процепна задкрилка за трите изследвани случая според размера 

на процепа.  

Получените числени резултати за АДХ за 
Lc и 

Dc се апроксимират добре с 

експерименталните данни, (Виж. Фиг. 3 и Фиг. 4). Също така за зависимостта на 
Lc спрямо 

ъгъла на атака  може да се наблюдава, че DES k-w SST модел на турбулентност дава 

добра преценка за стойността на критичния ъгъл на атака (stall angle). Фиг. 3 показва, че 

стойността на критичния ъгъл на атака за конфигурацията крило-процепна задкрилка е по-

висока приблизително с 1
0 

отколкото действителната стойност на критичния ъгъл на атака 

от експерименталната крива на 
Lc , (Виж. Фиг. 3). 
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 За да се изпълни целта на настоящето изследване, и следователно да се подобрят 

АДХ на крилото на ултра лек самолет, целта в настоящият етап на изследването е да се 

прецени при кой от реализираните три случая на процепната задкрилката имаме най-добри 

АДХ на крилото. Следователно наблюдавайки Фиг. 3 и Фиг. 4 се заключва, че при 

предложената конфигурация на крило с прибрана задкрилка коефициента 
Lc  не се 

различава сравнително в зависимост от зададения диапазон от ъгли  . За разлика от 
Lc , 

кривата на зависимостта на коефициента 
Dc започва сравнително да се променя след 

012  (при критичен ъгъл на атака за профил NACA 2412 013  ). При тези ъгли на 

атака, най-високи стойности на 
Dc са получени при процепна задкрилка с процеп 1.8c , и 

най-ниски стойности на 
Dc  се наблюдават при случая с процеп 2.8c , (Фиг. 4 и Фиг. 3). 

Следователно, оптималната стойност на процепа при конфигурацията крило-процепна 

задкрилка се очаква да бъде по-висока от 2.8c и по-ниска от 3.2c .  

Фиг. 5 илюстрира скоростното поле на течението със стойностите на скоростта 

около конфигурацията на крило-процепна задкрилка. Наблюдавайки Фиг. 5, е ясно, че 

скоростта по-горната повърхност на крилото е по-висока отколкото скоростта по-долната 

му повърхност, достигайки процепа се наблюдава разреждане на полето на течението, след 

което достигайки горната повърхност на задкрилката потокът се откъсва и скоростта 

започва да намалява. Числените резултати за стойностите на скоростта изложени на Фиг. 5 

потвърждават влиянието на размера на процепа, както се вижда скоростта е по-висока при 

процепен размер 2.8c  при 016  . 

Следователно се заключава, че използването на DES k-w SST хибриден модел на 

турбулентност улавя изключително добре неустановеното поле на течението около 

конфигурацията крило-процепна задкрилка с 2D изчисленията. 

Но като препоръка за бъдещи тенденции в развитието на настоящето изследване, 

т.е. оценка на точния размер на процепа на задкрилката, е препоръчително изследването да 

бъде фокусирано върху тримерните числени симулация на течението.   

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

3.3. СИНАПОВ П., ВЕЛКОВА Ц., „ВЛИЯНИЕ НА ЕЛАСТИЧНОСТТА НА 

КРИЛОТО С ПРОФИЛ NACA 0012 ВЪРХУ НЕЛИНЕЙНИТЕ МУ ТРЕПТЕНИЯ“, 

Сб. докл. БулТранс-2014, 17-19 септември 2014, Созопол, стр. 115-118 

(ISSN 1313-955Х). 

 
 В настоящата работа са изследвани нелинейните трептения на опростен модел 

на крило с профил NACA 0012. Диференциалните уравнения на движение са решени 

с помощта на Matlab-Simulink. Извършено е числено изследване на влиянието на 

коефициентите на еластичност върху устойчивостта на системата. 

 Флатерът е явление, при което тела трептят в поток газ или течност. При 

движение на самолет съществува определена скорост, при която възникват трептения 

на крилото с голяма амплитуда (флатер). Явлението се характеризира с едновременно 

възникване на огъващи и усукващи трептения на крилото, които са зависими едно от 

друго [1]. Същността на появата на явлението флатер на крилото се корени в 

несъвпадането на две характерни точки от профила на крилото – центърът на 

коравина (ц.к.) (т.О) и центърът на налягане (т.Р) (Фиг. 1). С нарастването на 

скоростта на полета, се предизвиква увеличаване на аеродинамичните сили 

действащи на профила на крилото, което води до нарастване на момента на 

аеродинамичната сила спрямо ц.к. и следствието е флатер. 

 Явлението флатер в краен резултат води до достигане на границата на 

разрушаване на материалите и до разпадане на конструктивния елемент от 

летателния апарат (ЛА), т.е. в случая крилото, [3]. 

 Основната цел на това изследване е да се определи влиянието на еластичността 

на крилото върху явлението флатер. За изследването се използва крило с профил 

NACA 0012. 

 При обтичане на крилото от въздушен поток, силите се редуцират до главен 

вектор 
AR и до главен момент 

yM (Фиг. 1). За настоящето изследване е използван 

приближен модел с две степени на свобода, който е показан на Фиг. 2, [4], като за 

практическите разчети е необходимо приближеният модел да се съобрази с първите 

форми, съответстващи на вертикалните и усукващите трептения на крилото. 

Обобщените координати, описващи движението на модела са y и  . Координатата 

y се отчита от положение на статично равновесие и описва движението на т.О във 

вертикална посока. Координатата  определя завъртането и се отчита от положение 

на недеформирана пружина.    

 Използван е 
yc - коефициент на еластичност и c - коефициент на еластичност 

на ъгловата пружина. При ъглови трептения стойността на отклонение на крилото от 

равновесното положение е нереално да нараства до 015  . Затова на този етап от 

изследването се приема, че изменението е линейно и допълнително към това, към 

подемната сила 
aY се добавя член S y  ,[1], характеризиращ аеродинамичното 

съпротивление от вертикалните движения на крилото.  

 Диференциалните уравнения на движението, изведени с уравненията на 

Лагранж от втори ред са дадени в израз (5). Фиг. 4 илюстрира изграденият за целите 

на изследването числен модел чрез Matlab-Simulink чрез който са решение 

диференциалните уравнения за движението на крилото.  
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 Числените стойности, които са приети за параметрите, описващи системата (5) 

са дадени в (6). Съгласно тях и уравнения (1) и (2) собствените честоти в Hz за 

приетите параметри са: 5,036yf Hz и 19,88f Hz  . Скоростта нараства стъпково 

(Фиг. 5) през интервал от 10s със стойност 2.78 /m s (10 /km h ). Изменението й е от 

83,33 /m s до 140 /m s . Задачата е да се определи скоростта, при която системата става 

неустойчива.  

 Изменението на y и  са дадени на Фиг. 6. От Фиг. 6 се определя, че скоростта 

при която системата става неустойчива е приблизително равна на скорост 

113,9 /V m s . Трептенията в интервал 110 до 113 s на механичната система са 

показани на Фиг. 7.  

 Отчетено е влиянието на коефициента на еластичност 
yc  в точки IV и V. В 

точка IV са направени две допускания за стойността на c : в а) 
1

180000 . /c N m rad 

(7) и в б) 
2

220000 . /c N m rad  (8). Съответните допускания са направени и в точка V 

– в а) 
1

90000 /yc N m (9) и в б) 
2

110000 /yc N m (10). За всяко от направените 

допускания за стойностите на коефициентите на еластичност са изчислени 

стойностите на собствените честоти в конкретния случай.  

 Като основни изводи в изследването могат да се посочат: 

- Трептенията на двете координати са с равни честоти, като честотата на 

възникналите нелинейни трептения е близка до k (собствена честота на ъгловите 

трептения на системата израз (2)), но с по-ниска стойност. Важно е да се 

отбележи, че двете трептения не са в фаза. От фигурите се заключава, че фазата е 

приблизително равна на  . 

- С намаляване на c (
1

c c  ) се оказва, че системата става неустойчива при по-

малка скорост, а с увеличаване на c (
2

c c  ) системата става неустойчива при 

по-голяма скорост.  

- Влиянието на 
yc е несъществено.  
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3.4. URIETA NIETO I., VELKOVA C., AN INVESTIGATION OF THE AERODYNAMICS 

OF HORIZONTAL WIND TURBINE BLADES, Challenges in Higher Education & Research, 

vol. 13, eds. T. Tashev, R. Deliyski, B. Lepadatescu, Heron Press, Sofia, 2015, pages 141 – 145. 

УРИЕТА НИЕТО И., ВЕЛКОВА Ц., „ИЗСЛЕДВАНЕ НА АЕРОДИНАМИКАТА НА 

ЛОПАТИТЕ НА ХОРИЗОНТАЛНА ВЕТРОГЕНЕРАТОРНА ТУРБИНА“, Challenges in 

Higher Education & Research, vol. 13, eds. T. Tashev, R. Deliyski, B. Lepadatescu, Heron Press, 

Sofia, 2015, pages 141 – 145. 

Енергията от вятъра се приема за възобновяем енергиен източник, чиито 

технологии и капацитет се увеличават, което е пробив за нейното овладяване, [1]. 

Целта на настоящето изследване е проектирането, изследването, моделирането и 

анализа на аеродинамичното и механичното поведение на лопатите на хоризонтална 

ветрогенераторна турбина (ХВТ), когато полето на течението е установено. Разработен е 

подходящ аеродинамичен модел, които разглежда аеродинамичните натоварвания от 

потока, докато структурната част се изпълнява, за да бъдат определени напреженията и 

деформации на лопатите. Взаимодействието на двата модела е осъществено с FSI (Fluid-

Structural Interaction) анализа т.е. Флуид – Структура. Главната цел в изследването е да се 

прецени дали извършените числени симулации по отношение на лопатите на ХВТ чрез 

изчислителните методи осигуряват подходящи подходи за решаване на подобен род 

проблеми. Точността на аналитичните резултати е потвърдена чрез сравнението им, 

използвайки числените решения и Теорията за изолираните сечения на лопатата (Blade 

Momentum Theory).  

Мотивацията за настоящата статия идва от това да се изучи аеродинамичното и 

механичното поведение на лопатите на ХВТ, сравнявайки получените аналитично 

резултати с теоретичните подходи и тези получени с ANSYS софтуера, с цел да се 

демонстрира как тези модели могат да бъдат използвани за изучаването на проблемите на 

вятърните турбини.  

Извършени са две числени симулации чрез подходящо разработени два модела 

(аеродинамичен и структурен), използвайки Fluent и механичният анализ в ANSYS. 

Аеродинамичният модел служи за определянето на силите действащи на лопатите на ХВТ, 

докато структурният модел съответства на определянето на напреженията и деформациите 

на лопатите. Сложната част в случая е да се осъществи взаимодействието между тях, което 

е решено чрез използването на FSI анализа.  

Използвана е ХВТ подобна по размер на GE 1.5XLE турбина, [2]. Роторът е 

изграден от три лопати всяка от които е с дължина 42.3 m, която започва от цилиндрична 

форма в корена си, след което се трансформира в профили S818, S825 и S826, използвани 

за дизайн й. Лопатата е с изменяща се стъпка в зависимост от радиуса, в резултат на което 

тя е усукана, като стъпката на лопатата е 04 . Лопатите на ХВТ са направени от 
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композитни материали. Освен това, тъй като се разглежда турбулентно течение (на вятъра) 

около лопатата на ХВТ зададената входна скорост на поток е 12 /V m s предвид ъгловата 

скорост на въртене на лопатата - 2.22 /rad s спрямо ос z. 

 Аеродинамичен модел 

Идеята на разработеният аеродинамичен модел е да изясни аеродинамиката на 

ХВТ, използвайки CFD симулациите на потока, които преминава през лопатите.  

Първо е изградена геометрията на лопатата, използвайки CAD софтуер. След което 

е построена изчислителната област (ИО) около лопатата с цел ограничаване на полето на 

потока в близост до лопатата на ХВТ и изясняване на параметрите характеризиращи 

течението. Изградена е само 1/3 от ИО предвид условието за периодичност, така както и 

само една от трите лопати на ХВТ. Лопатата се заключва в виртуално изградена 

аеродинамична тръба (ролята на ИО), след което са приложени следните гранични условия 

(ГУ), виж. Фиг. 2: 

- Вход: скорост 12 /m s  

- Изход: налягане в рамките на 1atm  

- Лопата: стена (няма протичане) 

- Страничните граници: Периодични (Periodic) 

Изградена е мрежа от четириъгълни клетки (tetrahedral) дадена е на Фиг. 3 и Фиг. 4. 

Нейната плътност се изисква да бъде значително висока с цел да може да се установят 

достатъчно точно характеристиките на течението, [3]. По същество, идеята на изградената 

изчислителна мрежа е тя да бъде конвертирана в формат, който може да бъде разчетен от 

CFD солвъра с цел да се апроксимират по точно уравненията от механиката на флуидите в 

всяка от клетките на мрежата.  

Скоростта на потока се увеличава значително особено при върха на лопатите на 

ХВТ, като достига най-висока стойност от 98.05 /m s , виж. Фиг. 5. Таблица 1 представя 

направеното сравнение между резултатите получени аналитично и чрез ANSYS. 

Изчислената в размер на 0.0005% грешка, говори за изключително добрата точност на 

разработения аеродинамичен модел.  

Атакуващият ръб е първата част от лопатите на ХВТ, която влиза в контакт с 

натичащият поток, така като е показано на Фиг. 6. Поради тази причина, градиента на 

налягане се променя, по драстичен начин в тази част, особено около ръба на лопатите. 

Това се дължи главно на въртенето и разликата в коефициента на налягане pC по горната и 

долната повърхност (атакуващия и задния ръб) на лопатите, което е предпоставка за 

създаването на подемна сила по Z оста.  
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Коефициента на налягане позволява да се установи ефективността на ХВТ. Той е 

пресметнат аналитично с формула (1). В Таблица 2 е направено сравнение на стойностите 

на коефициента  
pC  аналитично изчисления и числено пресметнатия чрез ANSYS.  

FSI (Флуид-Структура) анализа описа взаимодействието между структурата 

(лопатите на ХВТ) и заобикалящият го флуиден поток. Той е базиран на 

интердисциплинарното усилие, което съответства на мрежите на двата модела 

(аеродинамичния и структурния) поотделно, решава съответно мрежата, която се 

апроксимира  чрез дискретизация на уравнения описващи аеродинамиката на потока и 

механичното поведение на лопатите на ХВТ. FSI анализа позволява да се предава 

информация на всяка стъпка от итеративния процес на решение между двата модела чрез 

зададените гранични условия и геометрията, докато аеродинамичното натоварване върху 

лопатите на ХВТ е приложено като натоварване от налягане в структурния модел с цел 

пресмятане на механичното им поведение. 

Структурният модел и числената симулация се състои в това, че се определят 

напреженията и деформациите на лопатите на ХВТ, използвайки FEA анализ. 

Максимална деформация на лопатата на ХВТ се наблюдава при върха й, докато в 

това време деформацията на лопатата в близост до  втулката (hub) е почти незначителна, 

Фиг. 7. Деформацията на лопатата на ХВТ показана на Фиг. 7 потвърждава това 

разпределение, тъй като при върха си лопатата изпитва по-големи стойности на 

натоварвания в зависимост от нейното въртене и скоростта на потока.  

Както се вижда от Фиг. 8, напреженията на лопатата на ХВТ са концентрирани 

главно по нейният атакуващ ръб, там където лопатата е най-слаба якостно. Напреженията 

в тази част от лопатата се наблюдават главно заради преминаващия вятър над нейната 

повърхност постъпвайки първо на атакуващият й ръб, след което отивайки към задният й 

ръб, в резултат на което потокът се забавя. 

Схематично, геометрията на лопатата е развита по X оста, така че когато вятърът 

достигне Z оста на лопатата на ХВТ тя започва да изпита радиална сила. Тази сила е 

външна и тя се получава от масата на натичащия поток.  Освен това, въздушният поток 

прилага тази сила по дължината на лопатата, което поражда момент в размер на 
2515.2 .KN m . Аналитично пресметната стойност на радиалната сила е сравнена с числено 

получената чрез ANSYS CFD и сравнението на двете е показано в Таблица 3.  

Достоверността на получените числени резултати с разработения аеродинамичен 

модел е изпълнена чрез верификация на правилно реализирана числена симулация 

направена чрез достатъчен брой итерации за получаване на налягането по повърхността на 

лопатите на ХВТ. Фиг. 10 показваща броя на итерациите илюстриращи сходимостта на 

решението изяснява факта, че сходимостта на итеративния процес на решение не се 
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променя много между 1500 и 2135 на брой итерации. Следователно, последното твърдение 

е предпоставка да се приеме, че 1500 на брой итерации са достатъчни за получаването на 

добра сходимост на численото решение, използвайки разработения аеродинамичен модел.  

Таблица 1 показва относително добра съгласуваност между числените резултати за 

скоростта на потока по повърхността на лопатите на ХВТ чрез ANSYS и аналитично 

изчислената стойност. Последното твърдение се използва като потвърждение за 

предимствата на разработеният аеродинамичен модел за целите на настоящето изследване.  

Добрата съгласуваност между числено и аналитично пресметнатите стойности за 

радиалната сила, която се наблюдава и е в размер на 7.8%, (Виж. Таблица 3) е 

предпоставка за валидността на разработеният структурен модел използван за 

определянето на напреженията и деформациите на лопатите на ХВТ. 

Ако идеята заложена в настоящето изследване бъде разширена би могло да се 

направи и експеримент в резултат, на което да бъде събран достатъчен набор от 

експериментални данни, които да се използват за потвърждение на така получените 

числени резултати чрез разработените числени модели.  
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3.5. VELKOVA C., URIETO NIETO I., “AN INVESTIGATION OF DEFORMATION OF THE 

HORIZONTAL WIND TURBINE BLADES (HAWT) INDUCED BY THE AERODYNAMIC 

LOADS”, Сливен конференция 2015, Механика на машините, 113  стр. 3-7, (ISSN 

08619727). 

 

ВЕЛКОВА Ц., НИЕТО  И.У., „ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕФОРМАЦИИТЕ НА ЛОПАТИТЕ НА 

ХОРИЗОНТАЛНА ВЯТЪРНА ТУРБИНА (ХВТ) ПРЕДВИД ТЯХНОТО 

АЕРОДИНАМИЧНО НАТОВАРВАНЕ, Сливен конференция 2015, Механика на 

машините,113  стр. 3-7, (ISSN 08619727). 
 

Статията е фокусирана върху енергията от вятъра, тъй като последната се разглежда 

като възобновяем енергиен източник, чиито технология и капацитет се увеличават, което е 

предпоставка за нейното по добро овладяване, [1].  

Целта на настоящето изследване е да представи проектирането, моделирането и 

анализа на динамичното поведение на лопатите на хоризонтална вятърна турбина (ХВТ) 

предвид тяхното аеродинамично натоварване. За целта е разработен подходящ структурен 

модел, използвайки софтуерния пакет ANSYS, взета е предвид и еластичността на 

лопатите на ХВТ. Аеродинамичното натоварване върху лопатите, изчислено с подходящ 

разработен аеродинамичен модел е приложено като натоварване от налягане в 

разработения структурен модел с цел да се определят напреженията и деформациите върху 

лопатите на ХВТ. Главната цел на настоящето изследване е да се преценят деформациите 

на лопатите на ХВТ чрез използването на подхода за куплиране (FSI  -Fluid-Structural 

Interaction analysis) между двата модела (структурен и аеродинамичен). FSI (флуид-

структура) анализът описва взаимодействието между структурата на тялото на лопатата на 

ХВТ и заобикалящият го флуиден поток. 

Извършени са две числени симулации чрез разработените два подходящи модела 

(аеродинамичен и структурен), използвайки Fluent и механичната част за анализ на 

ANSYS. Аеродинамичният модел служи за определянето на силите около лопатите на 

ХВТ, докато структурният модел се използва, за да бъдат изчислени напреженията и 

деформациите на лопатите. Сложната част се състои в това да бъде установено 

взаимодействие между двата модел, което тук е решено с използването на FSI анализ.  

Използвана е ХВТ подобна по размер на GE 1.5XLE турбина, [2]. Роторът е 

изграден от три лопати всяка от които е с дължина 42.3 m, която започва от цилиндрична 

форма в корена си, след което се трансформира в профили S818, S825 и S826, използвани 

за дизайн й. Лопатата е с изменяща се стъпка в зависимост от радиуса, в резултат на което 

тя е усукана, като стъпката на лопатата е 04 . Лопатите на ХВТ са направени от 

композитни материали. Освен това, тъй като се разглежда турбулентно течение (на вятъра) 

около лопатата на ХВТ зададената входна скорост на поток е 12 /V m s предвид ъгловата 

скорост на въртене на лопатата - 2.22 /rad s спрямо ос z. 
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Структурният модел и числената симулация се състои в това, че се определят 

напреженията и деформациите на лопатите на ХВТ, използвайки FEA анализ. 

Разработеният числен модел за лопатата на ХВТ в настоящето изследване е базиран на 

втората част от подхода развит от вертикалната лаборатория на университета Cornell, [2]. 

В този случай, аеродинамичното натоварването пресметнато с аеродинамичният модел 

реализиран чрез Fluent е импортирано като натоварване от налягане в структурния модел в 

среда ANSYS Mechanical. Според характеристиките на материала (Виж. Таблица 1), 

лопатите на ХВТ са направени от композитни материали с цел да се намали теглото на 

цялата турбина.  

Стъпката по разработването на структурният модел на лопатата на ХВТ, се състои в 

изграждането на подходяща изчислителна мрежа около лопатата. Изградената 

изчислителна мрежа в структурния модел се състои от четириъгълни елементи и е дадена 

на Фиг. 3. Броят на клетките в изчислителната мрежа на разработеният структурен модел е 

3500 клетки (елементи), което е значително по-малко от броя елементи на мрежата в 

разработения аеродинамичен модел.  

Извършената числена симулация в рамките на настоящето изследване осигурява 

няколко резултата, така както следва: 

 Пълна деформация 

Фиг. 4 илюстрира получените стойности на пълната деформация на лопатата на 

ХВТ в случая. Така както се и очакваше, максималната деформация се наблюдава при 

върха на лопатата докато деформацията на лопатата в близост до втулката (hub) е почти 

незначителна. Максималното изчислено отклонение на лопатата на ХВТ в края е 

0.47392m . Изложената на Фиг. 4 деформация на лопатата потвърждава това 

разпределение, тъй като при върха си лопатата изпитва по-големи стойности на 

натоварвания в зависимост от нейното въртене и скоростта на потока.  

Фиг. 5 показва отклонението на лопатата на ХВТ получени с ANSYS Mechanical в 

зависимост от нейната деформация (Виж. Фиг. 4).  

 Еквивалентно напрежение 

Важното е да се покаже и констатира къде се получава максималното напрежение 

на лопатата на ХВТ. ANSYS дава тази възможност като осигурява онагледяване на 

разпределението на напрежението по повърхността на лопатата, Фиг. 6. На Фиг. 6 е 

показано, че напрежението по задният ръб на лопатата на ХВТ е по-малко в сравнение със 

стойностите получени при атакуващият ръб.  

В направената числена симулация с изграденият структурен модел се наблюдават 

максимални стойности на напрежението на лопатата, което се получава след поява на 

вибрации в резултат на постъпващия вятър (Фиг. 7). В зависимост от натоварванията при 

върха на лопатата, напреженията достигат максимум в централната част на лопатата, както 

се вижда от Фиг. 7. В зависимост от високите стойности на напрежението, тази част от 

лопатата е по-слаба (якостно). 
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 Сила и момент 

Схематично, геометрията на лопатата е развита по X оста, така че когато вятърът 

достигне Z оста на лопатата на ХВТ тя започва да изпита радиална сила 
radialF . Тази сила е 

външна и тя се получава от масата на натичащия поток. Радиалната сила е пресметната 

чрез следното уравнение: 
2

radialF mrw            (1) 

Вземайки предвид данните зададени за характеристиките на материала, от който е 

изградена лопатата на ХВТ в началото на симулацията, изчислената маса на лопатата е 

22473kg , а нейният център на тежест по осите ( , , )X Y Z  е (14.232 , 0.2127 ,0.15969 )m m m . 

Използвайки формула (1) аналитично е изчислена стойността на 
radialF равна на 1465.5KN . 

А последната - 
radialF поражда момент равен на 2515.2 .KN m . Аналитично пресметнатите 

стойности на 
radialF и получената чрез ANSYS CFD анализа са сравнени и дадени в Таблица 

2.  

Фиг. 8 и Фиг. 9 показват внесените стойности на налягането в резултат на 

пресметнато аеродинамично натоварване върху лопатата на ХВТ и както се наблюдава то е 

най-силно изразено при върха й. 

За проверка и потвърждаване на разработения Структурен модел използван за 

определяне на деформация на лопатата на ХВТ в зависимост от нейното аеродинамично 

натоварване, прилагайки FSI анализа е направено сравнение на числените стойности на 

радиалната сила и аналитично пресметнатите такива. Добрата съгласуваност между 

числено и аналитично пресметнатите стойности за 
radialF , която се наблюдава и е в размер 

на 7.8%,  е предпоставка за валидността на разработеният структурен модел използван за 

определянето на напреженията и деформациите на лопатите на ХВТ. 

Това изследване е разработено за несвиваемо поле на течението през лопатите на 

ХВТ. Но реалното поле на течението е свиваемо и това трябва да бъде следваща стъпка 

при развитието на така създаденият числен модел.  
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3.6. ВЕЛКОВА Ц., „ЧИСЛЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СОБСТВЕНИТЕ ЧЕСТОТИ И ФОРМИ 

НА ТРЕПТЕНЕ НА КРИЛО С ПРОФИЛ NACA 0012“, Сб. докл. БулТранс-2015, 16-

18 септември 2015, Созопол, стр. 60 – 64. 

 

В настоящата работа е направено числено моделиране на крило с 

профил NACA 0012. Моделирането е извършено с помощта на софтуера 

ANSYS Workbench. Конструкцията на крилото е моделирана чрез Метода на 

крайните елементи (МКЕ) достъпен в средата на ANSYS. Крилото е 

фиксирано в единия си край. Целта на настоящето изследване е да се 

предложи числен подход, който е способен да осигури възможност за 

моделиране на конфигурацията на крилото, след което да се пресметнат 

неговите собствени честоти и форми на трептене. 

Проведен е модален анализ на крило с профил NACA 0012. Единият 

край на крилото е фиксиран. Крилото има следните геометрични параметри, 

[1]: b , хорда на крилото - 1 ;b m l , разпереност на крилото - 5 ;l m c , 

дебелина на крилото - 0.01c m . Обект на настоящето изследване е да се 

намерят първите шест собствени честоти и форми на трептене на крилото, 

използвайки софтуера ANSYS Workbench.  

Конструкцията на самолетното крило е показана на Фиг. 1. Крилото е 

изградено от материал алуминий – Al 6061-T6, [2]. Аеродинамичният профил 

на крилото е NACA 0012. Модулът на Юнг за алуминиева сплав е 
10 26.894745 10 /E x N m , коефициентът на Поасон е 0.33  и плътността е 

32700 /kg m  , [1]. 

Разработеният числен модел на самолетното крило е базиран на 

подхода развит от Cornell University web [1]. В настоящето изследване 

геометрията на самолетното крило е моделирана с помощта на CAD 

софтуерен пакет, след което е внесена в среда ANSYS Workbench.  

Една от основните стъпки при разработване на числения модел е 

изграждането на подходяща изчислителна мрежа около обекта на изследване 

(самолетното крило). В първоначалния етап на изследването е изградена 

мрежа от четириъгълни (quadrilateral) елементи, която се състои от 2000 на 

брой клетки, Фиг. 2.  

Резултатите за стойностите на собствените честоти на трептене на 

крилото, при първата симулация (2000 на брой елемента) са заложени в 

Таблица 1. Резултатите за собствените форми на трептене на самолетното 

крило са дадени на Фиг. 3. Важното, което трябва да се подчертае тук е, че 

разработеният числен модел може да се прилага само за малки вибрации и 

амплитуди на трептене на самолетното крило, различни от реалните.  

Достоверността на получените резултати може да се потвърди чрез 

подобряване на качеството на първоначално изградената изчислителна 
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мрежа, [4]. Ако след подобряване на качеството на изчислителната мрежа, 

новите резултати са близки до първоначалните такива, значи проведеното 

числено изследване е успешно.  

Подобряването на качеството на изчислителната мрежа около 

самолетното крило във втория етап на настоящето изследване е извършен 

чрез увеличаване линейната стъпка т.е. удвояване на броя на елементите по 

контурите на крилния профил. След повторно изграждане на по-гъста мрежа 

около самолетното крило в числения модел, броя на елементите на мрежата 

достига до 8000. Във вторият етап на изследването е изградена около три 

пъти по-гъста изчислителна мрежа около обекта.  

В Таблица 1 са дадени и резултатите за собствените честоти на 

трептене на крилото и е направено сравнение между тях, т.е. резултатите 

получени при по-рехава изчислителна мрежа (2000 елемента) и данните 

получени след увеличаване на гъстотата на мрежата (8000 елемента). 

Наблюдавайки и анализирайки резултатите изложени в Таблица 1, както се 

забелязва получените стойности за собствените честоти на трептене на 

крилото не се променят значително след извършаване на повторна 

симулация, чрез сгъстяване на изчислителната мрежа около обекта, което е 

предпоставка да се заключи, че разработеният числен модел на самолетното 

крило в среда ANSYS Workbench е правдоподобен и дава задоволително 

добри резултати за огъващите деформации и собствените честоти и форми на 

трептене на крилото.  

 

 
3.7. ПИСКОВА А. Г., КРАЛОВ И. М., НЕДЕЛЧЕВ К. И., ВЕЛКОВА Ц. В., 

„ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА РЕЛСОВ ПЪТ, 

КОЛООС И АКУСТИЧЕН АБСОРБЕР НА ШУМ ОТ КОНТАКТА КОЛЕЛО-РЕЛСА“, 

Механика на машините, том XXII, брой 4, стр. 85-98, 2014, България, Варна, ТУ-Варна, 

ISSN 0861-9727, публикация в национален форум. 

В тази работа е извършено експериментално изследване на акустичен шум, 

генериран от контакта колело-релса при преминаване на релсово превозно средство. 

Направени са измервания на нивата на звуково налягане при движение на влакове с 

постоянна скорост, както е извършен и честотен анализ на собствените затихващи 

трептения на релсови пътища от мрежата на НКЖИ и на колоос. Чрез числено моделиране 

са определени собствените честоти на колооста и релсовия път и са сравнени с честотния 

диапазон на шума. Резултатите са анализирани и са направени изводи относно честотните 

параметри на акустични абсорбери за този шум.  

Основната цел и задачи на изследването са изпълнени: създаден е необходимият 

набор от експериментални данни за параметрите на различни конструкции акустичен 
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абсорбер за шум от контакта колело-релса при движение на релсови возила. Определени са 

експериментално собствените честоти и форми на трептене на релсите и колоосите. 

Експериментално са определени собствените честоти на абсорбера и степента на 

абсорбция при наличие на бял и тонален шум в честотните диапазони на шума от контакта 

колело-релса. В настояще време се моделира процеса на абсорбиране на акустичната 

енергия.  

3.8. VELKOVA C., “INFLUENCE OF UNSTEADY AERODYNAMIC LOADING ON THE 

DEFORMATIONS AND STRESSES OF THE HORIZONTAL WIND TURBINE BLADES”, 

Механика на машините, 117, стр. 54-59, 2016, България, Варна, ТУ-Варна 2016, ISSN 

08619727, публикация в национален форум. 

ВЕЛКОВА Ц., „ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА НЕУСТАНОВЕНОТО 

АЕРОДИНАМИЧНО НАТОВАРВАНЕ ВЪРХУ ДЕФОРМАЦИИТЕ И НАПРЕЖЕНИЯТА 

В ЛОПАТИТЕ НА ХОРИЗОНТАЛНА ВЯТЪРНА ТУРБИНА“, Механика на машините, 

117, стр. 54-59, 2016, България, Варна, ТУ-Варна 2016, ISSN 08619727, публикация в 

национален форум. 

Енергията от вятъра се счита за възобновяем  енергиен източник, чиято технология 

и капацитет се увеличават с течение на годините, позволявайки да бъде направен пробив в 

нейното овладяване [1]. Целта на настоящето изследване е да се провери влиянието на 

неустановеното аеродинамично натоварване върху механичното поведение на лопатите на 

хоризонтална вятърна турбина (ХВТ). 

За целта е разработен подходящ структурен модел, използвайки софтуерният пакет 

ANSYS, като е взета предвид и еластичността на лопатите. Разработеният структурен 

модел на ХВТ се основава на подобни такива развити от  Cornell University web [2].  

Използвана е  ХВТ, като роторът и е изграден с три лопати, всяка от които с дължина 42,3 

m, започвайки с цилиндрична форма в основата си, след това преминавайки към профили  
S818, S825 и S826 за основата, тялото и края. Лопатата е геометрично усукана, т.е. с 

изменяема стъпка, която е функция на радиуса. Материалът, от който са изградени 

лопатите е композитен с цел нейното олекотяване. Прието е, че течението около ХВТ е 

неустановено и заложената скорост на входа е 12 m/s, при ъглова скорост на въртене 2.22 

rad/s. Неустановеното аеродинамично натоварване от лопатите изчислено с 

аеродинамичния модел, е приложено като натоварване от налягане в изградения 

структурен модел, на базата на което са изчислени напреженията и деформациите в 

лопатите на ХВТ. Ценното в случая е, че тук е разгледано механичното поведение на 

лопатите на ХВТ предвид тяхното неустановено аеродинамично натоварване чрез 

използването на метод на куплиране Флуид – Структура (FSI) между двата числени модела 

(аеродинамичен и структурен).              Важно е да се покаже, къде се наблюдават 

максимални напрежения в лопатите на ХВТ.  ANSYS дава възможност да се наблюдава 

разпределението на напреженията по повърхността на лопатите, и резултатите изложени 

на Фиг. 3 показват, че напреженията са по-малки по задният ръб на лопата в сравнение с 

тези по атакуващият й ръб и в двата случая на установено и неустановено аеродинамично 

натоварване. Получените деформации дадени в Табл. 2 са в резултат на два типа 

натоварване: външното и вибрациите на самите лопати. Изчислена е стойността на 
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радиалната сила с формула (1) и е дадено сравнение на аналитичната й числената стойност 

в Табл. 3, както и стойността на грешката.В този етап на изследването и получените 

резултати до момента може да се заключи, че разработеният числен модел е 

правдоподобен макар и за момента с значителна грешка. В следващият етап на настоящето 

изследване и с цел подобряване на модела трябва да се намалят първоначалните 

допускания направени в хода на настоящата работа и да се реализира честотен анализ в 

посока на изясняване по-точно на механичното поведение на лопатите и оптимизиране на 

разработеният числен модел.  

 

3.9. VELKOVA C., BRANGER T., MOTTA CALDERON F., SOULIER C., “THE IMPACT 

OF DIFFERENT TURBULECE MODELS AT ANSYS Fluent  OVER THE AERODYNAMIC 

CHARACTERISTICS OF ULTRA-LIGHT WING AIRFOIL NACA 2412”, Механика на 

машините, 117, стр. 48-53, 2016, България, Варна, ISSN 08619727, публикация в 

национален форум. 

ВЕЛКОВА Ц., BRANGER T., MOTTA CALDERON F., SOULIER C., „ВЛИНИЕ НА 

РАЗЛИЧНИТЕ МОДЕЛИ НА ТУРБУЛЕНТНОСТ В СРЕДА ANSYS FLUENT ВЪРХУ 

АЕРОДИНАМИЧНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (АДХ) НА КРИЛЕН ПРОФИЛ NACA 2412 

НА УЛТРА ЛЕК САМОЛЕТ“, Механика на машините, 117, стр. 48-53, 2016, България, 

Варна, ISSN 08619727, публикация в национален форум. 

Предвид факта, че отношението подемна сила L към челно съпротивление D ни дава 

представа за аеродинамичната ефективност на самолета е важно тя да бъде изучена. Целта 

на настоящето изследване е да се прецени, кой може да бъде най-подходящият модел на 

турбулентност в среда  ANSYS Fluent при изчисляване на аеродинамичните 

характеристики (АДХ)на крилен профил  NACA 2412 на ултра лек самолет. Численото 

изследване е изпълнено за профил  NACA 2412 типичен за самолет Cessna 172 Skyhawk за 

изследване на АДХ при числа на Рейнолд Re=3x10
6
. Изборът на най-подходящ 

турбулентен модел за профил  NACA 2412 е направен чрез сравнение на неговите АДХ 

получени с използването на три модела на турбулентност в среда  ANSYS Fluent. 

Изчисленията са направени използвайки,  Spalart-Allmaras, k-ω SST, и DES (Detached-Eddy 

Simulation) k-ω SST модели на турбулентност с помощта на  CFD кода  Fluent 2015 

предвид неговото предимство в използването на разнообразни техники за изграждане на 

структурирани мрежи. Около профила е генерирана C – тип мрежа, с вход: полуокръжност 

с радиус 5 m на изхода: правоъгълник с площ 50m
2
. Флуидният обем е разделен на шест 

отделни повърхнини за по-точни изчисления на характеристиките на полето на течението. 

Мрежата е структурирана (coarse quad map) състояща се от правоъгълни елементи. 

Зададените гранични условия са: на входа е зададена скорост 43.81 m/s, при Re=3x10
6 

, 

профила е зададен като стена за да бъде изпълнено условието за непротекаемост на 

флуида, а на изхода е зададено налягане. Зададена входна скорост отговаря на число на 

Мах M = 0.128, т.е. дозвуков диапазон, което съвпада с геометрията на крилния профил 

използвана при самолет Cessna 172 Skyhawk, [6]. Процесът на решение е итеративен. 

Изграденият числен 2D модел на крилен профил NACA 2412  е реализиран за диапазон от 

ъгли на атака с цел изясняване на неустановеното поле на течението около цялата излетна 

конфигурация и пресмятане на АДХ на профила. Резултатите получени с реализирана 
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числена симулация са за силите Fx и Fy като чрез формулите (1), (2), (3) и (4) са получени 

стойностите за подемна сила L към челно съпротивление D, и коефициентите им cL и 

cD .Използваният турбулентен модел Spalart-Allmaras е с ниска степен на точност и е 

характерен за ниски стойности на Re. От Фиг. 7 и Фиг. 8 се наблюдава, че резултатите 

получени с този турбулентен модел не са достатъчно точни. Използван е също така k-ω 

SST модел на турбулентност, който е с по-висока степен на точност и решава две преносни 

уравнения на потока. Но резултатите, получени и с този турбулентен модел не са 

достатъчно близки до приетите експериментални резултати особено очевадно е това при 

отчитане на критични ъгъл на атака. На този етап от настоящето изследване не може да се 

посочи най-подходящият турбулентен модел, но позовавайки се на проведеното числено 

изследване може да се заключи, че  DES k-ω SST модел на турбулентност е най-ефективен 

при решаването на подобен род проблеми макар и с някои неточности предвид получения 

най-близък наклон на кривите за cL и cD   в зависимост от приетите експериментални данни. 

Предполагаме, че неточностите, които са явни при отчитането на критичният ъгъл на атака 

могат да се дължат на разработеният двумерен числен 2D модел на крилен профил NACA 

2412, който е по-подходящ за академични цели, не толкова за решаване на практически 

задачи. Разработеният числен подход може да се подобри по следните начини: 1) чрез 

увеличаване на размера на изчислителната област;2)с увеличаване на плътността на 

мрежата; 3)   чрез 3 D моделиране на цялата излетна конфигурация. 

 

3.10. VELKOVA C., “AN INVESTIGATION OF THE FLOW BEHAVIOR OVER A 

VERTICAL AXIAL WIND TURBINE (VAWT) APPLYING THE CONCEPT OF A MOVING 

FRAME OF REFERENCE”, IAMU AGA 2017 – ПОД ПЕЧАТ. 

ВЕЛКОВА Ц., „ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА ПОТОКА ОКОЛО 

ВЕРТИКАЛНА ВЕТРОГЕНЕРАТОРНА ТУРБИНА (ВВТ), ПРИЛАГАЙКИ 

КОНЦЕПЦИЯТА: MOVING FRAME OF REFERENCE“, IAMU AGA 2017 – ПОД ПЕЧАТ.  

Целта на настоящата работа  е да се представи моделирането, изследването и 

анализа на поведението на потока около вертикална ветрогенераторна турбина (ВВТ). 

Разработен е подходящ числен модел, използвайки софтуера ANSYS. Реализираният 

числен експеримент изяснява картината на установеното течение около ВВТ с помощта на 

функцията – Moving Frame of Reference, която е достъпна в среда ANSYS Fluent софтуер. 

Ценното в настоящето изследване е, че задачата свързана с моделиране на поведението на 

потока около всякакъв тип сложна геометрия каквато е ВВТ, която е изключително сложна 

може да бъде преодоляна като първо бъде изяснено установеното поле на течението около 

ВВТ. Разработеният числен модел за поведението на потока около ВВТ в рамките на това 

изследване е базиран на подобни модели от виртуалната лаборатория на университета 

Cornell – Cornell University web, [2]. Използвана е ВВТ тип Darrieus, и е разгледан 

установен поток със скорост 10 /V m s  преминаващ през ВВТ, така както е показано на 

Фиг. 2. ВВТ има диаметър 12D cm и три лопати, всяка от която има дължина на хордата 

си 2cm . Направено е допускане, че всяка от тези лопати се върти с постоянна ъглова 
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скорост 40rpm  . Центърът на всяка от лопатите е разположен на разстояние 0.04m от 

центъра на ВВТ hub. Използваната в случая ВВТ тип Darrieus е т.нар Lift based. 

Настоящето изследване е основано на математическия модел, който решава две 

основни уравнения: закона за запазване на масата (Conservation Mass’s equation, Виж. (1)) 

и уравненията на Навие-Стокс, които са опростени за постоянна ъглова скорост: 

(2)                         
 

  
(   ⃗⃗  ⃗)   (   ⃗⃗  ⃗  ⃗⃗  ⃗)   (         ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗              ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗)         ̿ 

Опростяването на уравненията на Навие-Стокс, използвайки постоянна ъглова скорост е 

необходимост и предимство, тъй като Fluent изчислителят може лесно да ги пресметне, 

използвайки функцията: Moving Frame of Reference без да се налага използването на т.нар. 

Плъзгаща Мрежа (Sliding Mesh).  

 Оценката на получените числени резултати е направена чрез използването на 

няколко начина, основния начин е чрез пресмятането на параметъра Tip Speed Ratio (TSR) 

(Виж. (3)). Параметърът (TSR) е съотношение на скоростта на потока по повърхността на 

лопата на ВВТ към входната скорост на вятъра. TSR е аналитично пресметнат и сравнен с 

получената числена стойност.  

 Следващият етап от настоящето изследване ще бъде свързан с приложението на 

концепцията на Плъзгаща Мрежа (Sliding Mesh) в среда ANSYS Fluent така, че да може да 

се опрости итеративният процес на решение за изясняване на сложното поведение на 

потока около ВВТ и превръщането му в установен.  

 

3.11. VELKOVA CV., “AN INVESTIGATION OF THE FLOW BEHAVIOR OVER A 

VERTICAL AXIAL WIND TURBINE (VAWT) USING SLIDING MESH FEATURE”, IAMU 

AGA 2017– ПОД ПЕЧАТ. 

ВЕЛКОВА Ц., „ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА ПОТОКА ОКОЛО 

ВЕРТИКАЛНА ВЕТРОГЕНЕРАТОРНА ТУРБИНА (ВВТ), ИЗПОЛЗВАЙКИ 

ФУНКЦИЯТА НА ПЛЪЗГАЩА МРЕЖА“, IAMU AGA 2017 – ПОД ПЕЧАТ. 

Енергията от вятъра се приема за възобновяем енергиен източник, чиито 

технологии и капацитет се увеличават, което е пробив за нейното овладяване, [1]. 

Целта на настоящето изследване е моделирането и анализа на поведението на 

потока около вертикална ветрогенераторна турбина (ВВТ). Разработен е подходящ числен 

модел, използвайки софтуера ANSYS. Реализираният числен експеримент изяснява 

установената картина на потока около ВВТ, използвайки функцията Плъзгаща мрежа 

(Sliding Mesh), която е достъпна в среда ANSYS Fluent. Главната ценност на настоящето 

изследване е, че тук задачата свързана с моделирането на поведението на поток около 
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всякакъв вид сложна геометрия каквато е ВВТ, която е изключително сложна е преодоляно 

чрез опростяване на преходния процес на решение, превръщайки го в устойчив процес с 

помощта на функцията Плъзгаща мрежа (Sliding Mesh). 

Разработеният числен модел на ВВТ в рамките на настоящето изследване е базиран 

на подобен развит от виртуалната лаборатория на университета Cornell – Cornell University 

web в източник, [2].  

Настоящето изследване е базирано на математически модел, който решава две 

уравнения: закона за запазване на масата (Conservation Mass’s equation, Виж. (1)) и 

уравненията на Навие-Стокс, които са опростени за постоянна ъглова скорост. 

Използвайки получените числени резултати в първият етап от настоящето 

изследване, [3] е направено сравнение с резултатите получени в рамките на този втори 

етап от изследването, като съпоставката е дадена на Фиг. 5. Наблюдавайки Фиг. 5, 

стойностите на скоростта около ВВТ получени с помощта на двата подхода, [3] и 

настоящия, (лявата картина от Фиг. 5 показва стойностите на скоростта получени с 

похвата: Moving Frame of Reference (MFR) , дясната картина от Фиг. 5 показва резултатите 

за скоростта получени с функцията Плъзгаща мрежа (Sliding Mesh)) изглеждат почти 

подобни, но се забелязва, че дясната схема от Фиг. 5 (с функцията Плъзгаща мрежа 

(Sliding Mesh) е леко изкривена встрани в сравнение с лявата схема от Фиг. 5 (с похвата 

MFR). Последното твърдение означава, че извършената числена симулация за моделиране 

на поведението на потока около ВВТ направена с функцията Плъзгаща мрежа (Sliding 

Mesh) в настоящият етап от изследването предвижда по-добре какво ще е състоянието на 

полето на течението зад лопатите на ВВТ. Използването на техниките на функцията 

Плъзгаща мрежа (Sliding Mesh) всъщност е дори по-точно за определяне и анализиране на 

полето на потока около ВВТ.  

Проверката на достоверността на получените резултати с реализираната числена 

симулация за потока около ВВТ е направена чрез повторение на самата симулация за 

няколко случая при различени зададени стойности на входните параметри. Чрез проверка 

на коефициента на момента 
mC (Виж. Фиг. 8) се вижда, че предложения числен подход, 

използвайки [2] за моделиране и изследване на поведението на потока около ВВТ е 

достатъчно прецизен. Последното твърдение е индикация, че предложения числен модел в 

рамките на изследването е правдоподобен.  
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3.12. ANGELOV N., DECHEV Y., MARINOV M., VELKOVA C., “ELECTRONIC 

TRAINING COURSES FOR MARINE ENGINEERING AT THE NVNA NIKOLA 

VAPTSAROV BY THE DISCIPLINES – “MECHANICS OF MATERIALS” AND “FLUID 

MECHANICS”-AN ASSESSMENT OF THE FIRST RESULTS”, IAMU AGA 2017 – ПОД 

ПЕЧАТ.  

АНГЕЛОВ Н., ДЕЧЕВ Я., МАРИНОВ М., ВЕЛКОВА Ц., „ЕЛЕКТРОНЕН КУРС ЗА 

ОБУЧЕНИЕ НА МОРСКИ ИНЖЕНЕРНИ КАДРИ ВЪВ ВВМУ „Н.Й.ВАПЦАРОВ“ ПО 

ДИСЦИПЛИНИТЕ „СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ“ И „МЕХАНИКА НА 

ФЛУИДИТЕ“-ОЦЕНКА НА ПЪРВИТЕ РЕЗУЛТАТИ“, IAMU AGA 2017 – ПОД ПЕЧАТ.  

Основната цел на проекта е създаване и апробация на електронно-базиран тест за 

оценяване на български и чуждестранни студенти от специалността „Корабни машини и 

механизми“ по дисциплините „Съпротивление на материалите“ и „Механика на 

флуидите”. Крайната цел е разработка на цялостен курс за обучение по дисциплините. 

Курсът по дисциплината „Съпротивление на материалите” е създаден в 

платформата за електронно обучение на ВВМУ – LMS Moodle. Моделът измества фокуса 

от теоретичните прийоми и математически хипотези, използвани при доказването на 

основните зависимости, върху основните знания и умения, които са необходими при 

изучаването на специалните дисциплини. Контролът на знанието под формата на тестове, 

проверява както теоретичните знания, така и уменията за тяхното приложение. Употребата 

на въпроси, в които се използват параметри дава възможност теста да се използва и за 

проверка на уменията за решаване на практически задачи, което е особено важно за 

дисциплината „Съпротивление на материалите“. Той се използва за текущ контрол по 

време на семестъра и за формиране на крайната оценка по дисциплината. Постигнатите 

резултати от обучаемите се анализират, което дава насоки за разработката на нови 

въпроси, отпадането на други, недобре формулирани или много трудни, както и насоки за 

работата на преподавателя за това, кое е било усвоено добре и кое не.  

Курсът по дисциплината „Механика на флуидите” е създаден в същата платформата 

за електронно обучение на ВВМУ – LMS Moodle. Курсът предлага разработена тестова 

система за оценка на теоретичните знания и практическите умения на студените от 

специалност „Корабни машини и механизми“ по дисциплината „Механика на флуидите”. 

Въведена е електронна скала в модела курс по дисциплината „Механика на флуидите”, 

която на базата на броят дадени верни отговори на тестовите въпроси и практическите 

задачи, показва крайната оценка на обучаемият. На тази база се прави анализ на знанията и 

уменията на обучаемите в дисциплината „Механика на флуидите”, което е явява като 

обратна връзка за преподавателите, и им дава индикация на кое трябва да се наблегне при 

организацията, поднасянето на лекционният и практическият материал по дисциплината.  
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3.13. ВЕЛКОВА Ц., „ЧИСЛЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СОБСТВЕНИТЕ ЧЕСТОТИ И 

ФОРМИ НА ТРЕПТЕНЕ НА РАБОТНОТО КОЛЕЛО НА ЦЕНТРОБЕЖЕН 

КОМПРЕСОР“, Механика на машините, том XXX, брой X, стр. XXX, 2017, България, 

Варна-2017 – ПОД ПЕЧАТ.  

Съвременните технологии позволяват достатъчно и с висока степен на точност и 

визуализация да бъде изучен дизайна, поведението и контрола на работното колело на 

центробежен компресор RTA52SULZER (РКЦК) от корабен двигател (двг). Но все още 

дизайна, формата на лопатите на РКЦК са обект на интерес,[2],[3],[4] интереса се 

подхранва от това, че тези физически свойства на РКЦК могат да дадат отговор на някои 

причини за режими на опасна работа на ТКА (турбокомпресорния агрегат) от корабния двг 

цитирайки, [1]. Идеята на този първи етап от настоящето изследване е да се разгледа 

механичното поведение на РКЦК от съвременен корабен двигател (двг). Основната цел на 

първия етап от настоящето изследване е да се създаде числен подход, който е способен да 

моделира сложната геометрия на РКЦК на реален корабен двг, анализирайки неговото 

механичното поведение. 

В първият етап на изследването първо е реализиран дизайна на геометрията на 

обекта. РКЦК е моделирано в среда ANSYS Workbench. Използван е метода на крайните 

елементи (МКЕ, FEM) достъпен в среда ANSYS, чрез който е изградена сложната 

конструкция на РКЦК. Работното колело на компресора е фиксирано в основата т.е. при 

втулката. Задача от този етап на изследването е да се намерят първите десет собствени 

честоти и форми на трептене на РКЦК, използвайки софтуера ANSYS. РКЦК е изградено 

от материал – алуминий – Al 6061-T6. Модула на Юнг за алуминиевата сплав е  
10 26.8947 10 /Е x N m , коефициента на Поасон е  0.33  , и плътността е  32700 /kg m   

Един от начините за верифициране на достоверността на получените резултати е 

чрез подобряване на качеството на първоначално изградената изчислителна мрежа. 

Подобряването на качеството на изчислителната мрежа около обекта – РКЦК във вторият 

етап от настоящето изследване е извършен чрез увеличаване линейната стъпка т.е. 

удвояване на броят на елементите на мрежата. Следователно при повторната числена 

симулация е изградена около шест пъти по-гъста изчислителна мрежа около обекта. 

В таблица 1 са дадени и резултатите за собствените честоти на трептене на РКЦК и 

е направено сравнение между тях, т.е. резултатите получени при по-груба изчислителна 

мрежа (42 069 елемента) и резултатите получени след увеличаване на гъстотата на 

мрежата (289 844 елемента).  

Наблюдавайки и анализирайки, получените резултати за собствените честоти на 

трептене на РКЦК изложени в Таблица 1, се заключава, че при увеличаване на гъстотата 

на изчислителната мрежа около изследвания обект, собствените честоти на трептене на 

РКЦК намаляват след повторна симулация. Също така от резултатите изложени в 

Таблица1 се забелязва, че получените стойности за собствените честоти на трептене на 

РКЦК са близки по-големина и при двете числени симулации, което е предпоставка да се 

заключи, че разработеният числен модел за РКЦК в среда ANSYS Workbench е 

правдоподобен и дава задоволително добри резултати за огъващите деформации и 

собствените честоти и форми на трептене на РК. 

Затова като следваща стъпка от настоящето изследване и за да бъде дадена по-точна 

обосновка на механичното поведение на РКЦК на реален корабен двг от такъв тип ще се 
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вземе предвид аеродинамичното натоварване на лопатите на РКЦК, което е от 

изключителна важност за правилните режими на работа на ТК на двг. 

 

3.14. ВЕЛКОВА Ц., „ОЦЕНКА НА ХИДРОДИНАМИЧНОТО ПОЛЕ (ХДП) НА СФЕРА 

ЧРЕЗ CFD И ЕКСПЕРИМЕНТ“, Механика на машините, том XXX , брой X, стр. XXX, 

България, Варна, 2017 – ПОД ПЕЧАТ.  

 

В настоящето изследване е направено числено моделиране на хидродинамичното 

поле (ХДП) на сфера. Моделирането е извършено с помощта на софтуера ANSYS 

Workbench, а изследването на ХДП около сферата е реализирано с помощта на ANSYS 

Fluent. Анализа на ХДП около сферата е реализиран с помощта на  Метода на крайните 

елементи (МКЕ) достъпен в средата на  ANSYS Fluent. Изследвано е ХДП около сфера при зададен 

хоризонт при обтичане с реално течение, флуида е вода. Получените числени резултати за скоростта 

и налягането около сферата са сравнение с получени реални експериментални данни, [1]. Целта на 

настоящето изследване е да се предложи числен подход, който е способен да даде адекватна оценка 

на ХДП при реално турбулентно течение около сфера потопена във вода чрез използването на 

съвременни изчислителни методи като Computational Fluid Dynamics – CFD Fluent, както и 

валидирането на тези резултати с реални експериментални данни.  

Стойностите на числено пресметнатите скорости в точки от потока около сферата, 

както и скоростното поле на течението около нея са показани за три случая на обтичане на 

сферата: RS 21, 1 /V m s  RS 31, 1,5 /V m s и за сфера RS 41, 2 /V m s на фигури 

съответно: Фиг. 6а), Фиг.6 б) и Фиг. 6в). 

Данните за стойностите на налягането в точки от потока, при движение на сферата в 

реална течност, според източник [1] са дадени на Фиг. 8. 

При сравняване на характера на кривите отразяващи полето на налягането около 

обтечената сфера с реален поток  получени чрез числения поход и сравнени с експеримент, 

както следва Фиг. 7а), Фиг. 7б), Фиг.7в), Фиг. 7г), Фиг.7 д), Фиг. 7е), Фиг.7 ж) и Фиг. 7з) – 

числено и Фиг.8а), Фиг. 8б, Фиг. 8в) и Фиг. 8г) – експеримент, [1] се забелязва, че 

полученият характер на кривите е еднакъв. Последното твърдение е индикация, че 

предложения числен модел за пресмятане на стойностите на налягането в точки от потока, 

полето на налягането, както и скоростното поле на течението при движение на сфера в 

реален флуид (течност) е адекватен и достатъчно точен.  

Разсъгласуваността, която се наблюдава по отношение на полето на статичното 

налягане, Фиг. 7б), Фиг. 7г), Фиг. 7е) и Фиг. 7з) получено с числения подход се дължи най-

вече на абсолютната грешка от дискретизация, която се получава при решаване на 

уравненията на флуидното течението около движещата се сфера при реализираните четири 

числени симулации. Посочената грешка от дискретизация се дължи на недостатъчно точно 

изградена изчислителна мрежа запълваща флуидния обем (ФО), с която се апроксимират и 

пресмятат параметрите на течността около сферата във всяка клетка.  

Като препоръка, както и за придобиване на по-голяма точност на получените 

резултати като бъдещ етап в настоящето изследване трябва да се направи по-финна 

изчислителна мрежа около сферата, т.е. изчислителна мрежа с по-голяма гъстота и по-

голям брой елементи. 
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3.15. ВЕЛКОВА Ц., „ОПТИМИЗАЦИЯ НА ЧИСЛЕНИЯ МОДЕЛ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА 

ХИДРОДИНАМИЧНОТО ПОЛЕ (ХДП) НА СФЕРА ЧРЕЗ CFD И ЕКСПЕРИМЕНТ“, 

Механика на машините, том ХХХ, брой Х, стр. ХХХ, България,Варна 2017 – ПОД ПЕЧАТ.  

В настоящето изследване е направено числено моделиране на хидродинамичното поле 

(ХДП) на сфера. Моделирането е извършено с помощта на софтуера ANSYS Workbench, а 

изследването на ХДП около сферата е реализирано с помощта на ANSYS Fluent. Анализа 

на ХДП около сферата е реализиран с помощта на  Метода на крайните елементи (МКЕ) 

достъпен в средата на  ANSYS Fluent. Изследвано е ХДП около сфера при зададен хоризонт при 

обтичане с реално течение, флуида е вода. Основната идея на настоящето изследване е да се 

извърши оптимизация на разработения числен модел за изчисляване на ХДП на сфера, чрез 

проверка на адекватността на изградената изчислителна мрежа, увеличавайки нейната гъстота. 

Получените резултати при различни вариации на гъстотата на мрежата да бъдат сравнени, 

използвайки статистическите критерии, предложени в източник, [1]. 

Оценката на адекватността на изградената изчислителна мрежа около сферата при 

разработеният числен модел е извършена на базата на статистическа обработка на получените 

числени резултати.  

Проверката на адекватността на разработеният числен модел е направена чрез критерия на 

Стюдънт t и критерия на Фишер F . Двата критерия са пресметнати, използвайки изразите (1) и (2).  

За експеримент е направено допускане и са приети числените стойности получени с 

най-фината (fine) изчислителна мрежа около сферата.  

Стойностите на определените статистически характеристики на получените числени 

резултати и експеримента за определяне на ХДП около сферата чрез разработения числен 

модел за четирите случая са дадени в Таблица 2.  

За да се даде точен отговор на основната цел на настоящето изследване трябва да 

бъде даден отговор на основният въпрос: На какво разстояние трябва да се намира сферата 

и в зависимост от типа мрежа, коя от мрежите ще е най-бърза и ще даде най-точни 

резултати, което ще покаже доколко разработеният числен модел е адекватен!?  

Направените две статистически оценки на резултатите, използвайки критериите t  и 

F , показват добра съгласуваност на получените числени резултати сравнение с 

експеримента посочващи че, числения модел за пресмятане на ХДП около сфера или 

цилиндър или друг тип лошо обтекаемо тяло е адекватен, достатъчно бърз и приложим 

дори с груба мрежа и за реално течение – вода.  
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3.16. VELKOVA C., “NUMERICAL FLOW SIMULATION OF A SCREW PROPELLER”, 

Velkova C., “Numerical Flow Simulation of a Screw Propeller“, Механика на 

машините, том XXX, брой X, стр. XXX, 2017, България, Варна – ПОД 

ПЕЧАТ.  

 
Позовавайки се на източник [1], течението около гребен винт е един от най-

предизвикателните хидродинамични проблеми. Днес много изследователи са направили и 

продължават да работят в тази област. Широко използвани и прилагани като средство за 

решаване на подобен род проблеми са числените методи като CFD ( Computational Fluid 

Dynamics). Целта на изследването е да се оцени, дали чрез изменение на геометрията на 

една от лопатите на гребният винт, как това би се отразили върху характеристиките на 

полето на течението около него. Тук е представена числена симулация на полето на 

течението около гребният винт за два случая. Първият случая, е симулация на полето на 

течението около типов гребен винт с три лопати. Втория случай е, симулация на полето на 

течението около конфигурацията на винта с деформирана лопата. Всичките изчисления са 

направени с CFD кода Fluent. Ценното в настоящата работа е, че симулацията на полето на 

течението около гребният винт е разгледана от хидродинамичен аспект, като се взема и 

предвид възможността за геометрична модификация на лопата на гребният винт с цел да се 

види как това би повлияло на неговата ефективност.  

За удовлетворяване на поставената цел е избран типов гребен винт с три лопати и в 

двата случая: случай 1) типов гребен винт с три лопати (TSBP); случай 2) същата 

конфигурация на винта, но с деформирана лопата (SPCOBC), с диаметър D=0.100 m. 

Избран е цилиндричен обем като изчислителна област, ограничаваща полето на течението 

около винта с размери 1.5D. Скоростта на въртене на винта е   V= 15m/s, изчислена на 

базата на неговите обороти n = 300 rpm и пресметнатата ъглова скорост  31.42 /rad s  .  

Базирайки се на избраните характеристики за анализ на полето на течението около 

гребният винт и в двата случая: упор-
1z

F и 
2z

F ; радиални сили-
1y

F и 
2yF ; моменти - 

1M и 

2M , получени чрез CFD кода; консумирани мощности- 
1P и 

2P , аналитично пресметнати, 

както и скоростта и разпределението на налягането изложени в точка 3 се заключава, че в 

зависимост от по-високите стойности на момента за SPCOBC конфигурация на винта, това 

е индикация, че се получава смущение в полето на течението около гребният винт, 

индуктивното съпротивление на винта расте, наблюдава се увеличаване на стойностите на 

упора в случай 2, което е предпоставка за възбудители на вибрации. Последното 

заключение е индикация, че винта става тежък и неефективен.  

Изложените резултати и направените изводи, са предпоставка, че модела е 

правдоподобен и би могъл да се използва като методика за изследване на 

характеристиките на полето на течението около гребен винт. 
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4. Учебно пособие.  

4.1. Ivan Kralov, Ignat Ignatov, Cvetelina Velkova, Todor Zhelyazov, Course Book for Solving 

Problems in Mechanics II (Dynamics), Technical University of Sofia, 2015, Bulgaria, 116 

pages, ISBN 978-619-167-146-5. 

 

Иван Кралов, Игнат Игнатов, Цветелина Велкова, Тодор Желязов, Ръководство за 

решаване на задачи по Механика II (Динамика), Технически Университет – София, 

2015, България, 116 страници, ISBN 978-619-167-146-5. 

 

 Настоящето учебно помагало е предназначено за студентите от специалност 

„Авиационно инженерство“ на английски език в Технически университет София при 

решаването на задачите от Механика дял Динамика. Ръководството се състои от 13 глави. 

Всяка от главите включва кратка теоретична обосновка по съответната тема, дадени 

типови задачи с техните решения и задачи за самоподготовка (с техните отговори). 

Задачите са дадени като приложение. 

 Съдържанието, обема и нивото на предложените практически задачи в 

ръководството са съобразени с учебната програма по дисциплината. Авторите са 

използвали теоретични похвати, експериментални знания и техният собствен опит при 

съставянето на така предложеното учебно помагало.  

 Авторите са благодарни на всички свои колеги, които оказаха съдействие при 

написването на настоящето учебно пособие. Дадени бъдещи съвети и препоръки ще бъдат 

високо оценени.  

 

 

 

 

 


