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Izvleček
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Tek. štev.: VS I/781

Zasnova in izdelava zaprtotočnega vetrovnika z odprto testno komoro

Blaž Menegatti

Ključne besede:

zaprtotočni vetrovniki
odprte testne komore
nizke hitrosti
nizka Reynoldsova števila
zasnova kanalskega sistema
jeklene konstrukcije
testiranje aeroprofilov
testiranje propelerjev
V/STOL testiranje

Pri testiranju aeroprofilov, propelerjev in letal z vertikalnim vzletom in pristankom
dotekajoči zrak priteka na testirane objekte pod velikimi vpadnimi koti, kar privede do
velikega uklona zračnega toka. Zato smo za potrebe VTOL (vertikalen vzlet in pristanek)
testiranj zasnovali zaprtotočni vetrovnik z odprto testno komoro, kjer vpliv velikega uklona
toka ne pride do tolikšnega izraza kot v zaprti testni komori. Celoten vetrovnik smo
zasnovali v omejenem prostoru, pri čemer smo določili največji možen premer kanalskega
sistema ventilatorja. Kanalski sistem smo razdelili na dva dela in ju vpeli v premični
jekleni konstrukciji. Vetrovnik smo opremili z merilno opremo za merjenje temperature,
vlage in statičnega oziroma totalnega tlaka. Za zasnovan vetrovnik smo preračunali
parametre za doseganje podobnosti med modelom in prototipom. Izrisali smo shemo
vetrovnika, delavniške in sestavne risbe kanalskega sistema ter vetrovnika vpetega v
jekleno konstrukcijo.
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Abstract
UDC 533.6.07:658.512.2(043.2)
No.: VS I/781

Design and manufacture of closed return wind tunnel with open test
section
Blaž Menegatti

Key words:

closed return wind tunnel
open test section
low-speed
low Reynolds numbers
design of air duct system
steel construction
aeroprofile testing
propeller testing
V/STOL testing

When testing airfoils, propellers and aircraft with vertical take-off (VTOL) and landing
systems, the incoming air flows at the tested objects at large angles of attacks, which leads
to a large deflection of the airflow. Therefore, for the needs of VTOL testing, we designed
a closed return wind tunnel with an open test section, where the influence of a large
downwash flow is not as big as in a closed test section. The closed return wind tunnel was
designed in a confined space, determining the maximum possible diameter of the air duct
system. The air duct system was divided into two parts and installed in a movable steel
structure. Wind tunnel was equipped with measuring equipment for measuring
temperature, humidity, static and total pressure. For the designed wind tunnel, we
calculated the parameters to achieve similarity between the model and the prototype. We
drew a scheme of a wind tunnel, workshop and components drawings of the air duct
system and a wind tunnel mounted in a steel structure.
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1 Uvod
1.1 Ozadje problema
Uporabe letal si ni mogoče predstavljati brez predhodnega testiranja, ki ga kljub napredku
v računalniškem simuliranju še vedno v veliki meri dosežemo s simuliranjem letalskih
pogojev v vetrnem tunelu oziroma vetrovniku. S simuliranjem letalskih pogojev v
vetrovniku testiramo interferenco med objektom in tokom medija, ki obteka objekt. V
primeru letalske industrije med objekte spadajo aeroprofili, pomanjšana krila, propelerji
itd. Tehnologija vetrovnika je do danes toliko napredovala, da je možno v kombinaciji s
teoretičnim znanjem in računalniškim simuliranjem zelo natančno opisati obnašanje
objekta, ki se premika skozi zrak.
S konstantnim napredovanjem letalske tehnologije se povečuje potreba po zahtevnejših in
natančnejših meritvah v bodisi simuliranem okolju v vetrovniku, bodisi s pomočjo
numerične analize dinamike fluidov (CFD - Computational Fluid Dynamics). V eno izmed
kompleksnejših tehnologij letenja spadajo letala z vertikalnim vzletom in pristankom
(VTOL - Vertical take-off and landing). Največjo oviro pri taki tehnologiji predstavlja
prehod med vertikalnim načinom vzletanja oziroma pristajanja in horizontalnim letom.
Primer je helikopter, vendar je ta zaradi svojega načina vertikalnega leta, kjer se pogonski
rotor nagne le do določene stopnje, omejen pri maksimalni hitrosti horizontalnega leta.
Drugače je pri letalih, kjer se propeler obrne za 90°.
Pri prehodu iz vertikalnega v horizontalni položaj pride do velikega uklona toka, saj tok na
propeler priteka pod različnimi vpadnimi koti. Za testiranje takega načina delovanja
propelerjev je testiranje nekoliko bolj kompleksno in zahteva kompleksnejše okolje za
simuliranje pogojev letenja.
Vetrovnike glede na medij in hitrost medija delimo na odprte vetrovnike oziroma
vetrovnike s povratno zvezo, ter glede na tip testne sekcije. Predmet zaključne naloge je
zaprtotočni vetrovnik z odprto testno sekcijo za nizke hitrosti medija. Tak tip vetrovnika
omogoča testiranje objektov, pri katerih pride do velikega uklona toka.
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1.2 Cilji
Cilji diplomske naloge so:
‐ preučiti teoretične osnove vetrovnika,
‐ poznavanje fizikalnih osnov toka v vetrovniku,
‐ z upoštevanjem priporočil in omejitev, zasnovati zaprtotočni vetrovnik z odprto testno
sekcijo - vetrovnik naj bo primeren za testiranje aeroprofilov in propelerjev, pri katerih
lahko pride do velikega uklona toka,
‐ zasnova vpetja vetrovnika v jekleno premično jekleno konstrukcijo,
‐ opraviti preračun lastnosti zasnovanega vetrovnika,
‐ izrisati tehnično dokumentacijo vetrovnika, delavniške risbe pretočnih cevi oziroma
kanalskega sistema in jeklene konstrukcije,
‐ v vetrovniku omogočiti merjenje hitrosti zraka, temperature in statičnega ter
dinamičnega tlaka - merjeni parametri naj bojo prikazani na LabView platformi.
V diplomski nalogi je najprej predstavljena osnovna teorija vetrovnika z osnovno
matematično analizo toka v vetrovniku in priporočili za izgradnjo vetrovnika. V
naslednjem poglavju sledi razlaga za izbiro zaprtotočnega vetrovnika in določitev
maksimalnih gabaritih glede na omejitve prostora. V nadaljevanju poglavja je
predstavljena zasnova kanalskega sistema vetrovnika in jeklene konstrukcije. Sledi
predstavitev zasnove merilne tehnologije za merjenje hitrosti, temperature in tlakov. Na
koncu je predstavljen še preračun lastnosti zasnovanega vetrovnika.
V prilogi je podana tehnična dokumentacija celotne sheme vetrovnika, delavniške risbe
pretočnih cevi in jeklene konstrukcije z vsemi detajli.
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2 Osnove vetrovnika
2.1 Doseganje podobnosti med modelom in prototipom
Testiranje aerodinamičnih lastnosti se v veliki meri izvaja na pomanjšanih modelih, pri
čemer je potrebno zagotavljati dinamično podobne pogoje kot pri testiranju prototipa polne
velikosti. Trije brez-dimenzionalni koeficienti potrebni za doseganje podobnosti so
Reynoldsovo število, Machovo število in Froudejevo število. Pri testiranju statičnih
objektov sta pomembna Reynoldsovo in Mach število. Froudejevo število pa je pomembno
pri dinamičnih testih, pri katerih se model premika.
Za razumevanje teh treh koeficientov je dovolj bolj hevrističen pristop [1]. Koeficiente
lahko opišemo z vztrajnostnimi, elastičnimi in gravitacijskimi silami, ki nastanejo zaradi
vpliva viskoznosti medija na telo, premikajočega se skozi ta medij. Te sile opisujejo
Navier-Stokesove enačbe.
Pri vseh treh koeficientih gre za razmerje vztrajnostne sile z ostalimi tremi silami, ki se
pojavijo pri premikanju telesa skozi zrak. Reynoldsovo število opisuje stanje toka. Pri
majhnem Reynoldsovem številu govorimo o laminarnem toku, za katerega so značilne lepo
razporejene tokovnice. Z večanjem Reynoldsovega števila pa prihaja do separacije toka in
nastanka turbulentnega toka. Na sliki 2.1 sta prikazana laminaren in turbulenten tok v
odvisnosti od Reynoldsovega števila.
Fizikalno Reynoldsovo število opišemo kot razmerje med vztrajnostno silo FI in
viskoznostjo Fη (2.1). Machovo število opisuje razmerje vztrajnosti in elastičnosti Fe (2.2),
kar predstavlja razmerje med hitrostjo medija in hitrostjo zraka v mediju, Froudejevo
število pa razmerje vztrajnosti in gravitacije Fg (2.3).
V enačbah (2.1), (2.2) in (2.3)  predstavlja gostoto zraka, η dinamično viskoznost, v
hitrost telesa, ki se premika skozi zrak, lK karakteristično dolžino telesa, ν kinematična
viskoznost, a hitrost zvoka v zraku, g pa gravitacijski pospešek.
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Slika 2.1: Vpliv Reynoldsovega števila na stanje toka [3]

(2.1)

(2.2)

(2.3)

Enake vrednosti brez-dimenzionalnih koeficientov na modelu in prototipu nam
zagotavljajo dinamično podobnost, kar pomeni, da sta brez-dimenzionalni funkciji
hitrostnih komponent medija, tlaka, gostote, viskoznosti in temperature enaki v obeh
pogojih.

2.2 Delitve vetrovnikov
Predmet diplomske naloge je vetrovnik katerega medij je zrak, zato se v delitev glede na
medij ne bomo poglabljali.
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2.2.1 Hitrost in Reynoldsovo število
Eden izmed osnovnih parametrov vetrovnikov je hitrost zraka. Med vetrovnike z nizko
hitrostjo spadajo vetrovniki, pri katerih maksimalna hitrost sega do M
0,4 (134 m/s).
Večina manjših vetrovnikov za raziskovalne in študijske namene spada med vetrovnike
nizkih hitrosti.
Z upoštevanjem maksimalne hitrosti je možno določiti maksimalno Reynoldsovo število,
ki ga v standardnih pogojih dosežemo v vetrovnikih nizke hitrosti. Maksimalno
Reynoldsovo število je tako približno 107 /m. Izraženo je v specifični obliki, v kateri ni
upoštevana karakteristična dolžina telesa.
Doseganje večjih Reynoldsovih števil v vetrovniku je možno v vetrovnikih za visoke
hitrosti, nadzvočnih vetrovnikih in posebnih tlačnih vetrovnikih, ki delujejo pod večjim
pritiskom. Pri takih vetrovnikih je možno dosegati do 108 /m Reynoldsa.

2.2.2 Tipi vetrovnikov in testih sekcij
Vetrovnike se glede na tip v osnovi deli na odprtotočne in zaprtotočne. Obstajata dve
osnovni konfiguraciji testne sekcije, v primeru odprte je govora o testni sekciji, v primeru
zaprte pa o testni komori. Obstaja hibridna testna sekcija, pri kateri gre za zaprto testno
sekcijo z režami. V diplomski nalogi je poudarek na dveh osnovnih izvedbah testne
sekcije.
Pri odprtočnem tipu vetrovnika (shema je na sliki 2.2) zrak potuje v ravni liniji skozi
vhodno šobo, testno sekcijo oziroma komoro, sledi difuzer, za difuzerjem pa ventilator in
izhodna šoba. V tem primeru je ventilator sesalni, saj zrak sesa skozi testno sekcijo.
Obstajajo tudi izvedbe, pri katerih je ventilator potisni in zrak potiska skozi testno sekcijo.
Glede na testno sekcijo obstajata dva tipa odprtotočnega vetrovnika. Najbolj pogosta
izvedba je z zaprto testno komoro. Nekoliko bolj kompleksna je izvedba z odprto testno
sekcijo, imenovana Eifflov tip vetrovnika, zakaj podrobneje opisana v poglavju 2.2.2.1.

Slika 2.2: Shema odprtotočnega vetrovnika [1]
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Zaprtotočni vetrovnik (slika 2.4) ima poleg osnovne linije za zrak še povratno zvezo, kar
pomeni, da zrak konstantno kroži pri čemer pride do malo oziroma nič izmenjave zraka z
okolico. Velika večina zaprtotočnih vetrovnikov ima eno povratno zvezo, obstajajo pa tudi
vetrovniki z dvema, pri katerih sta testni sekciji različni in je zato možno uporabiti tisto
povratno zvezo, ki ustreza testnim zahtevam.

2.2.2.1 Prednosti in slabosti odprtotočnega vetrovnika
Ravna linija po kateri potuje zrak v odprtotočnem vetrovniku je glavna prednost tega tipa
vetrovnika. Ker vetrovnik nima povratne zveze je sestava takega vetrovnika relativno
enostavna predvsem pa cenejša od zaprtotočnega tipa. Doseganje laminarnega toka je lažje
kot v zaprtotočnem vetrovniku. Ker se zrak konstantno izmenjuje z okolico, je manjša
potreba po ohlajanju sistema, hkrati pa je čiščenje lažje v primeru uporabe dima pri dodatni
vizualizaciji toka.

Slika 2.3: Eifflov tip vetrovnika z zaprto testno komoro [4]

V primeru sesalnega ventilatorja v odprtotočnem vetrovniku ni možna uporaba popolnoma
odprte testne sekcije. Ventilator pri taki sestavi zrak sesa najprej skozi vhodno šobo in nato
skozi testno sekcijo. Če je testna sekcija odprta, ventilator zrak sesa iz okolice testne
sekcije in ne skozi vhodno šobo. Problem je rešljiv tako, da se na dovolj veliki razdalji
okoli testne sekcije postavi zaprto komoro (slika 2.3). Ker je komora dovolj oddaljena, ne
vpliva na tok, zato je testna sekcija še vedno obravnavana kot odprta. Slabost je dodatni
strošek, ki ga predstavlja komora. Dodatno slabost predstavlja namestitev vetrovnika v
prostor. Če je razmerje med prostorom in vetrovnikom majhno in je kakovost vstopnega
zraka slaba se to izboljša z dodatnimi izravnalnimi zasloni toka. Enako velja v primeru, ko
je vhod ali izhod direktno izpostavljen atmosferskim spremembam. Slabosti odprtotočnega
vetrovnika sta še višja poraba energije in višja glasnost obratovanja.
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2.2.2.2 Prednosti in slabosti zaprtotočnega vetrovnika
Preko kotnih lopatic in izravnalnih zaslonov toka je lažje nadzorovati kakovost toka kot v
odprtotočnem vetrovniku. Hkrati je zaradi zaprtega sistema večja odpornost na zunanje
pogoje. Zaprtotočni vetrovnik pri enaki velikosti testne sekcije in hitrosti porabi manj
energije kot odprtotočni vetrovnik in oddaja manj zvoka. Dodatna prednost je v odprti
testni sekciji. Zaradi kroženja zraka ni potrebno skrbeti glede sesanja zraka mimo testne
sekcije, saj ima zrak, ki vstopi v testno sekcijo, dovolj zagona, da prečka testno sekcijo.
Slabost zaprtotočnega vetrovnika je višja cena, ki je posledica dodatnih cevi in kolen za
povratno zvezo. Ker je izmenjava zraka z okolico majhna, pride pri veliki uporabi
vetrovnika do segrevanja, kar zahteva ohlajanje kanalskega voda. V primeru uporabe dima
za vizualizacijo toka je slabost zaprtega sistema čiščenje.

2.2.2.3 Prednosti in slabosti odprte oziroma zaprte testne sekcije
Odprta testna sekcija
Kot omenjeno že v poglavjih 2.2.2.1 in 2.2.2.2, je primernejša uporaba odprte testne
sekcije v zaprtotočnem vetrovniku. Odprta testna sekcija v odprtotočnem vetrovniku
potrebuje zaprto komoro, kar predstavlja dodatni strošek. V zaprtotočnem vetrovniku je
odprta testna sekcija cenejša in enostavnejša za izdelavo. Ker je odprta testna sekcija boljši
približek neskončnega prostora, rezultati testiranj v taki testni sekciji ne potrebujejo
korekcije vpliva sten. Posledično je taka testna sekcija primernejša za testiranja z velikimi
ukloni zračnega toka, pri čemer pride vpliv sten še bolj do izraza.
Slabost odprte testne sekcije je težje kontroliranje kakovosti toka. Pogosto se izkaže, da so
zaradi nestabilnega zračnega toka potrebne dodatne študije in popravki, v smeri izboljšanja
kakovosti toka. Dodatno slabost odprte testne sekcije v zaprtotočnem vetrovniku
predstavlja hrup.
Zaprta testna sekcija
Največja prednost zaprte testne sekcije je lažja kontrola kakovosti toka v testni sekciji v
primerjavi z odprto testno sekcijo. Slednje pride predvsem do izraza v zaprtotočnem
vetrovniku. Zaprta testna sekcija je hkrati manj hrupna.
Meje zaprte testne sekcije igrajo veliko vlogo pri konstruiranju vetrovnika in pri sami
interpretaciji rezultatov. Zaprta testna sekcija omejuje možnosti testiranj, saj je potrebno
zadostno razmerje med premerom merjenega objekta in premerom testne sekcije. Dodatno
omejuje tudi tip meritev, kakršna so VTOL testiranja, pri katerih pride do velikega uklona
zračnega toka. Za razliko od odprte testne sekcije je potrebno dobljene rezultate korigirate
zaradi vpliva sten na zračni tok. Dodatno slabost v primerjavi z odprto testno sekcijo
predstavlja cena.
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2.3 Priporočila za zasnovo in izdelavo zaprtotočnega
vetrovnika
Namen in vrsta testiranja sta glavna dejavnika, ki vplivata na zasnovo in izdelavo
vetrovnika. Dodatni dejavniki so še cena, prostor in čas, ki ga imamo na voljo, ter znanje in
izkušnje. Laminaren tok, ki je homogeno porazdeljen čez celoten presek testne sekcije je
primarni cilj vsakega vetrovnika. Doseganje takih pogojev je praktično nemogoče, izdelava
vetrovnika s približkom teh pogojev pa je omejena z zgornjimi dejavniki. V veliki večini
primerov ključ do uspeha predstavljata največja možna testna sekcija in najvišja možna
hitrost zraka v vetrovniku. Ker sta presek in hitrost medija obratno sorazmerna, je potrebna
predhodna študija o doseganju najboljših pogojev za približek laminarnega toka.
V poglavju 2.1 so predstavljeni brez-dimenzionalni faktorji s katerimi si pomagamo pri
doseganju najboljših želenih pogojev. V povezavi med namenom in vrsto testiranj, ki
vplivata na tip vetrovnika (odprtotočni ali zaprtotočni) in testno sekcijo (odprta testna
sekcija ali zaprta testna komora) ter Reynoldsovim številom, določimo najboljše razmerje
med presekom testne sekcije in hitrostjo zraka v vetrovniku. Pri tem je potrebno upoštevati
še stroške izdelave in obratovanja.
Po sprejetih osnovnih odločitvah si lahko pri dimenzioniranju vetrovnika pomagamo s
priporočili Bradshawa in Pankhursta, povzetimi v delu Bralowa, Raea in Popa [1]. Črke v
oklepajih označujejo dele zaprtotočnega vetrovnika, shematsko prikazanega na sliki 2.4.
Spodaj so v zvezi z zaprtotočnim vetrovnikom na kratko podana priporočila, v
nadaljevanju pa razložena še nekoliko podrobneje:

priporočljivo razmerje med dolžino testne sekcije (a) in premerom vetrovnika je 1-2,
vrednost je nekoliko odvisna od testiranega objekta in hitrosti zraka v vetrovniku,

difuzor za testno sekcijo (b) naj bo vsaj 3x dolžine testne sekcije, kot konusa pa v
rangu med 2-3,5°,

lopatice za usmerjanje toka (c) so lahko v drugem in tretjem kotu enake,

druga noga vetrovnika (d) je lahko nadaljevanje prvega difuzorja (b), lahko pa ima
konstanten premer,

varovalni zaslon (e) je namenjen varovanju ventilatorja pred neželenimi delci, ki se
lahko pojavijo v vetrovniku, zaslon pa je običajno postavljen pred drugim kotom
vetrovnika,

v primeru kolen s kvadratnim presekom, prehodni element spremeni kvadratni presek
v okroglega (f), saj je zaradi ventilatorja potreben okrogel presek,

poleg ventilatorja so priporočljivi usmerniki za izravnavo toka (g),

v fazi sekundarnega difuzorja (h), sledi prehod nazaj na pravokoten presek, ki se
začne takoj za ventilatorjem, sledi pa enakim zahtevam kot prvi difuzor,

drug par lopatic (i) v tretjem in četrtem kotu je narejen po istem principu kot prvi par,

tretja noga vetrovnika (j) ima konstanten premer,

toplotni prenosnik (k),

za široko kotni difuzor s kontrolnim zaslonom za separacijo toka (l) velja, da je
običajen kot difuzorja 45°, površinsko razmerje pa nekje med 2 in 4,

območje s konstantnim presekom za ustalitev toka (m),
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Slika 2.4: Shema zaprtotočnega vetrovnika z eno povratno zvezo [1]



pred vstopom zraka v vhodno šobo so priporočljive reže za izravnavo toka oziroma
t.i. "Honeycombs" (n) in kontrolni zasloni (p),

priporočljivo površinsko razmerje kontrakcijske šobe (o) je nekje med 7-12. Dolžina
celotnega vhodnega dela v testno sekcijo je seštevek dolžine vhodnega dela za ustalitev
toka (m), dolžine prehodnega dela šobe ter izstopnega dela za ustalitev toka pred testno
sekcijo [2].
Pri zasnovi vetrovnika namenjenega študijskemu raziskovanju problem običajno
predstavlja pomanjkanje finančnih sredstev in izkušenj, zato so, kljub predhodnim
premislekom pri zasnovi, pogosto potrebne dodatne izboljšave tako pri zasnovi kot pri že
izdelanem vetrovniku.

2.3.1 Testna sekcija (a)
Priporočila glede testne sekcije se v veliki meri nanašajo na zaprto testno komoro, saj je
testiranje odvisno tudi od premera komore. Za testiranje aeroprofilov in celotnih modelov
velja, da je razmerje med premerom testne komore in testiranim objektom približno 0,8. V
splošnem je za testiranje propelerjev in V/STOL testiranja priporočena odprta testna
sekcija, v zaprti testni komori pa je priporočeno razmerje zaradi vrtinčenega toka, pojava
opisanega v poglavju 3.2 in večjega uklona toka, manjše in sicer se vrednost giblje med
0,3-0,5. Poleg majhnega razmerja je za propelerje in V/STOL testiranja priporočena testna
sekcije okroglega preseka.
Najpogostejši obliki preseka zaprte testne komore je pravokotnik z razmerjem 1,5 med
širino in višino ter okrogel presek. Pri taki obliki je faktor korekcije zaradi vpliva
najmanjši [1].
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Priporočena dolžina testne sekcije, pri aeroprofilih in modelih z veliko vitkostjo krila, je 11,5-krat premer testne sekcije, enačba (2.4). lts v enačbi predstavlja dolžino testne sekcije,
Lts dolžinski faktor oziroma razmerje med dolžino in premerom, dts pa je premer testne
sekcije. Potrebno je dodati, da je testiranje takih objektov pri nižjih hitrostih. Za testiranje
pri višjih hitrostih in testiranje modelov z nižjimi vitkostmi krila, pa so običajne daljše
testne sekcije z razmerjem 2. Testiranje propelerjev in V/STOL testiranja potekajo pri
nižjih hitrostih, zato je lahko dolžina v primerjavi s premerom podobna kot pri testiranju
aeroprofilov z večjimi vitkostmi kril.
(2.4)

2.3.2 Difuzorji (b), (d), (h) in (l)
Namen difuzorja je zmanjšanje energijskih izgub. Manjše energijske izgube so povezane s
čim manjšimi tlačnimi izgubami, večajo pa se s kvadratom hitrosti zraka v vetrovniku.
Zmanjšanje hitrosti zraka se doseže s povečanjem premera in je zaželeno na čim krajši
dolžini, vendar je potrebno paziti na separacijo toka od stene. Zmanjšanje hitrosti oziroma
povečanje premera vetrovnika se doseže z difuzorjem.
Običajno je difuzor razdeljen na dva dela. Prvi del sega od konca testne sekcije do prvega
kolena, prva noga vetrovnika, drugi del pa od ventilatorja do tretjega kolena, tretja noga
vetrovnika. Drugi del difuzorja je lahko razdeljen na dva dela na vsaki strani ventilatorja.
Glavna parametra difuzorja sta kot konusa in površinsko razmerje med vhodno in izhodno
površino. Na sliki 2.5 je prikazana shema difuzorja z označenimi merami.

Slika 2.5: Shema difuzorja [1]

Mere za opis difuzorja so dolžina ld, kot konusa d, rv označuje vhodni polmer difuzorja, ri
pa izhodni. Kakor omenjeno med priporočili v poglavju 2.3 je priporočen kot konusa
d = 2-3,5°. Relacijo med merami difuzorja pa opisuje enačba (2.5).
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(2.5)

Natančen kot konusa se izbere tako, da je površinsko razmerje med vhodno in izhodno
površino približno 3, zaradi nevarnosti separacije pa je zaželen najmanjši možen. Difuzor
je lahko nameščen tudi v drugi in četrti nogi vetrovnika.
Za doseganje čim večjega zoženja v kontrakcijski šobi se uporabi širokokotni difuzor. Kot
konusa je v temu primeru šd = 45°, površinsko razmerje pa 2-4.

2.3.3 Kolena in lopatice za usmerjanje toka (c) in (i)
Kolena v vetrovniku imajo običajno konstanten presek, ni pa nujno. Na sliki 2.7 je na
skrajni levi primer kolena s konstantnim presekom, desna dva pa sta primera, pri katerih se
površina preseka spremeni. Za čim manjše tlačne izgube in izravnavo toka so v kolena
vstavljene lopatice za usmerjanje toka. Lopatice za usmerjanje toka koleno razdelijo na več
enakomernih presekov, med katerimi potuje tok. Obstaja več različnih izvedb lopatic za
tok, prikazanih na sliki 2.6.

Slika 2.6: Primeri različnih lopatic za usmerjanje toka [1]

Slika 2.7: Primeri različnih kolen
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2.3.4 Prehodi različnih presekov cevi
Prehodi iz različnih presekov cevi so potrebni kadar so uporabljena kolena, ki niso
okroglega preseka. Ventilator je vedno okroglega preseka kar pomeni, da je potrebno pred
in za ventilatorjem spremeniti presek.
Uporaba kvadratnih kolen je običajno enostavnejša, saj je razporeditev lopatic
enakomerna, pri okroglih, eliptičnih in osmerokotnih presekih pa razdalja med lopaticami
ni enakomerna, saj je potrebno zadoščati pogoju enakomernih površin med posameznimi
lopaticami.
Miau s sodelavci [7] je preučeval vpliv dolžine prehoda na uniformnost zračnega toka. Pri
nizkih Reynoldsovih številih (Re 4 103) je intenziteta vrtinčenega toka v kotih preseka
močnejša, vendar je ta v veliki meri odvisna tudi od stanja toka pri vhodu v prehodno cev.
Dolžinski faktor Lp prehoda je običajno približno 1. Z manjšim dolžinskim faktorjem se
poveča intenziteta vrtinčnega toka v kotu preseka.
(2.6)

lp v enačbi (2.6) predstavlja dolžino prehoda, dp pa premer prehoda.

2.3.5 Varovalni zaslon (e), "Honeycomb" (n) in kontrolni
zasloni (p)
Varovalni zaslon je namenjen varovanju ventilatorja in testne sekcije pred neželenimi
delci, ki lahko vstopijo v ventilator. Podobni so kontrolni zasloni, le da imajo drugačno
funkcijo. V širokokotnem difuzorju imajo vlogo preprečevanja separacije toka, v
kombinaciji s "Honeycombom" oziroma režami za izravnavo toka pa imajo vlogo
uravnavanja enakomernosti hitrosti toka po preseku cevi.
Varovalni in kontrolni zasloni
Slabost vseh zaslonov je upor, ki ga ustvarjajo. Da je efektivnost zaslonov dosežena in je
vpliv upora v primerjavi s pozitivnim vplivom zaslona zanemarljiv, je potrebno upoštevati
naslednje parametre zaslonov:
‐ poroznost zaslona z,
‐ Reynoldsovo število žice Rež,
‐ faktor gladkost površine žice Kž.
Poroznost zaslona je funkcija debeline žice dž in gostote mreže zaslona m. Z enačbo (2.7)
je določena poroznost zaslona. Gostota mreže zaslona je določena z razmerjem debeline
žice in premerom enega kvadrata mreže.
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(2.7)

Poroznost zaslonov se običajno giblje med 0,5-0,8. Za novo jekleno žico je faktor gladkosti
, za povprečno uporabljeno okroglo žico 1,3, za svilnato nit pa 2,1.
Reže za izravnavo toka ("Honeycomb")
Namen "Honeycombov" je izravnava tokovnic toka, ki naj bi bile po izstopu, kar se da
vzporedne. Poroznost je določena kot pri zaslonih (enačba (2.5)), dodaten parameter pa je
razmerje med dolžino "Honeycomba"
in karakterističnim premerom posamezne celice
dH. Poroznost z se običajno giblje okrog vrednosti 0,8, razmerje med dolžino in premerom
pa v rangu 6-8.

Slika 2.8: Različne izvedbe rež za izravnavo toka oziroma "Honeycombs" [5]

2.3.6 Kontrakcijska šoba in sesalni lijak (o)
Namen vhodne šobe je speljati velik pretok zraka, ga čim bolj uniformno stisniti in pri tem
pospešiti. Glavni parameter šobe je kontrakcijsko oziroma površinsko razmerje. Kakor
omenjeno med priporočili v poglavju 2.3, je priporočljivo razmerje nekje med 7-12, pri
čemer je povprečno povečanje hitrosti 6-10-kratno.
Dolžina celotne šobe lš (slika 2.9) je seštevek dolžin vhodnega dela za ustalitev toka lv,
kontrakcijskega dela lkš, kjer pride do zoženja in izhodnega dela za ustalitev toka. Del
zoženja lahko razdelimo na vhodni (lkš,v) in izhodni (lkš,i) del zoženja, deli pa ju prehodna
točka. Razmerje med dolžino in polmerom predstavlja dolžinski faktor L.
V grobem za določanje dolžine veljajo:
‐ dolžinski faktor vhodnega dela za ustalitev toka Lv 1,
‐ dolžinski faktor celotne kontrakcijske šobe Lkš = 2-2,5,
‐ razmerje med dolžino in premerom testne sekcije pa mora biti v tem primeru 4-5.
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Po zaslugi Mikhaila [6] pa je možno s temeljitejšo analizo in pravilnim oblikovanjem
kontrakcijske šobe, dolžino šobe skrajšati. Pri tem del zoženja razdelimo na vhodni in
izhodni ter oblikujemo vsako polovico posebej.
Dolžinski faktor vhodnega dela za ustalitev toka je običajno Lv = 0,5, odvisen pa je od
vhodnega polmera rv (enačba (2.8)).

Slika 2.9: Shema kontrakcijske šobe z enačbami za posamezne dele [6]

(2.8)

Razmerje vhodnega dela je odvisno od površinskega razmerja zoženja. Določi se ga s
podrobnejšo analizo spreminjanja tlaka skozi kontrakcijsko šobo. V primeru razmerja
površin 8, se dolžinski faktor giblje v rangu Lkš,v = 0,15-1,00. Prav tako kot vhodni del za
ustalitev toka je odvisen od vhodnega polmera, enačba (2.9).
(2.9)

Izhodni del zoženja in izhodni del za ustalitev toka sta med seboj obratno sorazmerna.
Razmerje je prikazano v preglednici 2.1. Dolžinski faktor Li je razmerje dolžine izhodnega
dela za ustalitev toka in polmera ri, ki je enako polmeru testne sekcije. Lkš,i pa je razmerje
med dolžino izhodnega dela zoženja in vhodnega polmera kontrakcijske šobe. Faktorja Li
in Lkš,i sta podana v enačbah (2.10) in (2.11).
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(2.10)

(2.11)

Preglednica 2.1: Razmerje dolžinskih faktorjev izhodnega dela zoženja in izhodnega dela za
ustalitev toka

1,5
1,0
0,5

Potreben
0,15
0,45
1,00

Skupna dolžina šobe in testne sekcije je po grobih priporočilih dobljena z enačbo (2.12).
Enačba (2.13) pa je vsota dolžine šobe po Mikhailu in testne sekcije, pri kateri se upošteva
dolžinsko razmerje iz poglavja 2.3.1.
(2.12)

(2.13)

Razvidno iz enačb (2.12) in (2.13), se ob upoštevanju najmanjših dolžinskih faktorjih,
vsota faktorjev pri prvem in drugem členu zmanjša, kar pomeni krajšo skupno dolžino
kontrakcijske šobe in testne sekcije.
Sesalni lijak
Sesalni lijak je v velik meri podoben kontrakcijski šobi. Namen sesalnega lijaka je zajeti
čim večji tok zraka, ga stisniti in pospešiti. S tem dosežemo uniformen tok in se izognemo
vrtinčnemu toku zaradi ostrega roba cevi. Sesalni lijak se od kontrakcijske šobe razlikuje
po obliki in je podoben izhodnemu delu zoženja kontrakcijske šobe, površinsko razmerje
med vhodno in izhodno površino pa je manjše.
Na vhodu sesalnega lijaka je lahko montiran varovalni oziroma kontrolni zaslon.
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Slika 2.10: Primer vetrovnika s sesalnim lijakom [9]
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3 Zasnova zaprtotočnega vetrovnika
3.1 Zahteve in omejitve pri snovanju vetrovnika
Smernice za zasnovo vetrovnika so predstavljale naslednje zahteve in omejitve:




vetrovnik naj bo primeren za testiranje aeroprofilov in propelerjev,
omogoča naj testiranje VTOL propelerjev, natančneje, testiranje propelerjev, pri
katerih se opravi prehod iz vertikalnega leta v horizontalen let,

vetrovnik naj bo vpet v jekleno konstrukcijo na kolesih, da jo bo mogoče premikati.
Pri tem je potrebno upoštevati pravilno blaženje vibracij med vetrovnikom in konstrukcijo,

zaradi okornosti, naj bo vetrovnik z jekleno konstrukcijo sestavljen iz dveh polovic,

vetrovnik naj ima omogočeno merjenje dinamičnega in statičnega tlaka, temperature
in vlage,

velikost vetrovnika je omejena z velikostjo prostora, in sicer je maksimalna dolžina
celotnega vetrovnika približno 3 metre, višina in širina pa sta omejena tako, da je možno
vetrovnik v jekleni konstrukciji zapeljati skozi vrata,

ventilator naj bo primeren za testiranje propelerjev s premerom do 28 centimetrov.

3.2 Zaprtotočni vetrovnik z odprto testno sekcijo
Glavni dejavnik, ki je vplival na izbiro zaprtotočnega vetrovnika, je zmožnost testiranja
različnih objektov, kot so aeroprofili in propelerji.
Testiranje aeroprofilov ne zahteva zelo specifične testne sekcije oziroma komore.
Zahtevnejše je testiranje propelerjev in VTOL testiranja. Pri vseh testiranih objektih je
potrebno zagotavljati pogoje, neodvisne od okolice. Na letalo, ki na določeni nadmorski
višini leti v tako rekoč brezmejnem prostoru, ni zunanjih vplivov razen vpliva zraka. Cilj
vetrovnika pa je simuliranje enakih oziroma podobnih pogojev. Pri zaprti testni komori to
lahko dosežemo z zadostnim razmerjem med premerom testne komore in premerom
testiranega objekta ter korekcijo zaradi vpliva sten, pri odprti testni sekciji pa korekcije
zaradi vpliva sten niso potrebne, saj teh ni. Korekcija, zaradi zaprtega prostora je potrebna
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predvsem v primeru testiranja propelerjev in VTOL testiranja. Pri izbiri testne sekcije, ter
posledično tudi tipa vetrovnika, smo se zato osredotočili na testiranje propelerjev in VTOL
propelerjev.
Tlačna razlika, ki jo ustvarja propeler pospešuje zračni tok za propelerjem, zaradi
ohranjanja prostorninskega pretoka skozi omejeno testno komoro pa ima zrak, ki obteče
propeler nižjo hitrost in višji statični tlak kot bi ga imel tok v brezmejnem prostoru.
Dotekajoč zrak pred propelerjem in obtekajoč zrak mimo propelerja imata v brezmejnem
prostoru enako hitrost in tlak, v zaprti komori pa se zaradi vpliva propelerja ti dve
vrednosti zmanjšata. Posledično ima pospešeni zrak za propelerjem višjo hitrost kot bi jo
imel v brezmejnem prostoru, kjer se tlak dotekajočega in obtekajočega se zraka ne bi
zmanjšal. Pri propelerju, ki je glede na smer pritekajočega zraka nepremičen, je v primeru
dovolj velikega razmerja med premerom zaprte testne komore in premerom propelerja,
korekcija dovolj natančna. V primeru nagiba propelerja glede na smer dotekajočega zraka
pa se zaradi povečanega uklona toka korekcija zakomplicira. Potrebni sta namreč korekcija
zaradi omejenega preseka in korekcija zaradi zastoja uklonjenega toka na steni, proti kateri
je usmerjen pogon propelerja. Ker je korekcija precej zahtevna, je za testiranje VTOL
propelerjev najpogostejši tip vetrovnika, vetrovnik z odprto testno sekcijo.
Pri dimenzioniranju smo bili omejeni s prostorom, kar je pomenilo, da je z vidika prostora
primernejši zaprtotočni vetrovnik, saj lahko ta sega do mej prostora. Pri odprtotočnem
vetrovniku je zaradi kvalitete toka priporočen dodaten prostor pred vhodno šobo. V
nasprotnem primeru so potrebne dodatne reže za izravnavo toka. V prejšnjem odstavku
smo razložili, da je primernejša odprta testna sekcija, kar pa je hkrati dodatni plus za
zaprtotočni vetrovnik. Kombinacija zaprtotočnega vetrovnika in odprte testne sekcije je
precej enostavna in ni potrebne zaprte komore okrog testne sekcije, kot je to potrebno pri
odprtotočnem vetrovniku. Razlog, da zaprta komora ni potrebna, je ventilator, postavljen v
povratni zvezi, ki hkrati sesa in potiska zrak v testno sekcijo. Z ozirom na omejen prostor
je prednost zaprtotočnega vetrovnika še ta, da ga lahko postavimo tako, da povratna zveza
teče pod primarno potjo in testno sekcijo, kar pripomore k boljšemu izkoristku prostora.
Pot, ki jo zrak prepotuje v zaprtem vetrovniku je daljša, kar pomeni več kontrolne površine
za regulacijo toka. Na kakovost zračnega toka lahko vplivamo z lopaticami za usmerjanje
toka v kolenih vetrovnika, širokokotnim difuzerjem, režami za izravnavo toka in usmerniki
za izravnavo toka.
S cenovnega vidika imata obe zasnovi svoje prednosti in slabosti. V primeru zaprtotočnega
vetrovnika je višja cena izgradnje zaradi povratne zveze. Odprta testna sekcija je v
kombinaciji z odprtotočnim vetrovnikom dražja, saj je potrebna dodatna zaprta komora. V
celoti gledano je odprtotočni vetrovnik bistveno cenejši, vendar smo se zaradi dejavnikov
opisanih v prejšnjih treh odstavkih vseeno odločili za zaprtotočni vetrovnik. Zaprtotočni
vetrovnik bi bil zelo manjši, kar bi vodilo v testiranje manjših testnih objektov. Manjši
testirani objekti pa običajno pomenijo natančnejšo merilno opremo, kar izdatno dvigne
ceno celotnega vetrovnika.
Ob upoštevanju vseh dejavnikov, ter prednosti in slabosti posameznih izvedb vetrovnika,
smo se na koncu odločili za zaprtotočni vetrovnik z odprto testno sekcijo.
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3.3 Gabariti zaprtotočnega vetrovnika in maksimalni
premer cevi
Kot že omenjeno med zahtevami in omejitvami (poglavje 3.1), smo bili pri zasnovi
vetrovnika omejeni z dimenzijami. Zunanji gabariti so bili v višino in širino omejeni na
velikost vrat (upoštevana standardna višina in širina vrat), v dolžino pa na približno
metre. Zaradi teh omejitev smo se odločili, da je vetrovnik postavljen pokonci in je
povratna zveza pod glavno potjo. Zasnove vetrovnika smo se lotili z dimenzioniranjem
kanalskega sistema, ki zajema difuzor, kolena, kontrakcijsko šobo, ravne in prehodne cevi
ter sesalni lijak.

3.3.1 Določitev gabaritih po priporočilih
Prvotna zasnova zaprtotočnega vetrovnika je izhajala iz priporočil Bradshawa, Pankhursta
[1] in Mikhaila [6]. Zaradi precejšne omejitve pri prostoru, smo kanalski sistem vetrovnika
zasnovali nekoliko drugače kot po priporočilih.
Ena izmed odločitev je bila, da med testno sekcijo in ventilatorjem ni difuzorja, kar pomeni
večji premer izhoda iz kontrakcijske šobe in večji možen premer testiranega objekta.
Druga odločitev je bila, da se iz zasnove odstrani širokokotni difuzor, in se namesto njega
difuzor na tretji nogi raztegne čez tretjo, četrto in prvo nogo, od ventilatorja do
kontrakcijske šobe. Brez širokokotnega difuzorja je strošek za izdelavo vetrovnika manjši.
Difuzor pa je razdeljen čez tri noge zato, da se dolžina celotnega vetrovnika skrajša,
poveča pa se višina vetrovnika, saj je del difuzorja na navpični nogi. Skica zasnovanega
vetrovnika je na sliki 3.1.
Na celotno dolžino vetrovnika vpliva veliko parametrov, zaradi česar je bilo snovanje
vetrovnika z omejenimi maksimalnimi gabariti precej oteženo. Snovanja smo se lotili tako,
da smo parametre razdelili na parametre, katere smo lahko enolično določili in parametre,
katerih vrednosti so bile v določenem rangu.
Enolično določeni parametri:
‐ za kot difuzorja smo izbrali maksimalno vrednost d = 3,5°, saj se s tem poveča
površinsko razmerje na čim krajši dolžini. Prav tako je bila predvidena hitrost v
vetrovniku majhna, kar pomeni manjše Reynoldsovo število in kasnejšo separacijo.
‐ dolžinski faktor vhodnega dela za izravnavo toka pri kontrakcijski šobi Lv = 0,5,
‐ dolžinski faktor izhodnega dela za izravnavo toka pri kontrakcijski šobi Li = 1. Iz
preglednice 2.1 je razvidna vrednost Lkš,i = 0,45.
Parametri v določenem rangu:
‐ za dolžinski faktor testne sekcije smo izbrali rang Lts = 1-1,5,
‐ kontrakcijsko razmerje šobe smo izbrali v rangu Av/Ai = 6-8. Od tega je odvisen
dolžinski faktor Lkš,v. V primeru razmerja 8, smo po zgledu Mikhaila izbrali Lkš,v = 0,65,
za razmerje 6 pa Lkš,v = 0,45.
‐ Celoten difuzor sega od ventilatorja do kontrakcijske šobe, kar pomeni, da je razdeljen
na tri dele. Vhodni premer difuzorja je enak premeru vetrovnika, izhodni pa vstopnemu
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premeru kontrakcijske šobe. Ker je vetrovnik razdeljen na tri dele, smo s spreminjanjem
deležev dolžin posameznih delov difuzorja vplivali na dolžino in višino vetrovnika.
Dolžino prvega dela difuzorja (od ventilatorja do tretjega kolena) smo določili kot vsoto
tretjega dela difuzorja (od četrtega kolena do kontrakcijske šobe), kontrakcijske šobe in
testne sekcije. Ker sta bile dolžine prvega in tretjega dela medsebojno povezane, je bilo
za določanje deleža drugega dela difuzorja zadostna ena spremenljivka. Izbrali smo
delež tretjega dela difuzorja.
‐
Omejitve pri dimenzijah vetrovnika:
‐ minimalni navidezni premer testne sekcije je 500 mm. S tem je testna sekcija primerna
za merjenje propelerjev s premerom do 250 mm.
‐ maksimalna dolžina celotnega vetrovnika je 3100 mm,
‐ maksimalna višina vetrovnika pa je 1800 mm.

Slika 3.1: Skica zaprtotočnega vetrovnika zasnovanega po priporočilih

Za določitev mer posameznih segmentov smo si pomagali s programsko opremo Excel. V
ločena polja smo vnesli parametre, ki so bili v določenih rangih in enolično določene
parametre. Nato smo za posamezne dele zastavili enačbe za izračun dolžin in jih vezali na
parametre. Dolžine posameznih delov smo potem sešteli, da smo dobili končno dolžino
celotnega vetrovnika. Ko je bil sistem postavljen, smo s spreminjanjem parametrov
numerično določili dolžino in višino vetrovnika tako, da je ustrezala omejitvam. V prilogi
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A je podroben opis postopka in preglednica sistema za numerično določanje dolžine in
višine vetrovnika.
Najbolj optimalni rezultati dobljeni z numerično analizo so bili:
‐ največji možen navidezni premer je bil okrog 230 mm,
‐ optimalno razmerje med dolžino in premerom je približno 1,2,
‐ za najboljše razmerje zoženja se je izkazalo Av/Ai = 6, saj je večje razmerje precej
povečalo dolžino potrebnega difuzorja.
Iz dobljenih rezultatov predstavljenih zgoraj je razvidno, da vetrovnik po priporočilih ne
ustreza zahtevam. Zaradi tega smo se odločili vetrovnik nekoliko poenostaviti.

3.3.2 Vetrovnik brez difuzorja in kontrakcijske šobe

Slika 3.2: Skica vetrovnika brez difuzorja in kontrakcijske šobe

K dolžini vetrovnika največ prispeva difuzor. Kontrakcijska šoba k sami dolžini ne
prispeva toliko, saj je še vedno odvisna tudi od površinskega razmerja vhodne in izhodne
površine. Pri difuzorju pa je naraščanje površinskega razmerja oziroma razmerja vhodnega
in izhodnega radija bistveno počasnejše in veliko bolj omejeno kot pri kontrakcijski šobi.
Zato je bila prvotna odločitev za zmanjšanje gabaritov, odstranitev difuzorja, kar pa je
posledično vplivalo na kontrakcijsko šobo. Brez difuzorja sta testna sekcija in ventilator
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enakega premera, kar pomeni, da zoženje pred testno sekcijo ni potrebno. Posledično je
bila naša končna zasnova vetrovnika brez difuzorja in kontrakcijske šobe. Na sliki 3.2 je
skica vetrovnika zasnovana brez difuzorja in kontrakcijske šobe.
Z odstranitvijo difuzorja in kontrakcijske šobe, se je največji možen premer testne sekcije
in ventilatorja bistveno povečal. Postopek za določanje premera pri določeni skupni dolžini
in višini je enak kot pri določanju premera vetrovnika po priporočilih. V preglednici 3.1 je
Excelova tabela, s katero smo si pomagali numerično določiti iskane mere vetrovnika.
Tako kot pred snovanjem prvotnega vetrovnika, smo pred snovanjem končnega vetrovnika
določili parametre, ki so bili določeni enolično in parametre, s katerimi smo vplivali na
premer, višino in dolžino vetrovnika.
Za razliko od prvotne zasnove, pri novem vetrovniku ni bilo enolično določenih
parametrov so pa bili parametri, pri katerih je dovoljeno odstopanje od določene vrednosti.
To je bilo v primeru dolžine prehoda, kjer je bil priporočen dolžinski faktor Lp
1.
Parameter v določenem rangu je bil ponovno dolžinski faktor testne sekcije Lts = 1-1,5. Bili
pa so še parametri, katere vrednosti so bile izbrane poljubno. Med te so spadale:
‐ razmerje širine kolena in premera Lk/dk,
‐ razmerja dolžin ravnih cevi s premerom cevi Lc1, Lc2 in Lc3.
Preglednica 3.1: Excelova tabela za določanje iskanih mer vetrovnika
Iskani parametri
Min
Max
[mm]
vrednosti vrednosti
1,5 d ts
500
500 /

Parametri v rangu [/]
L ts [1-1,5]
Lk
Lp

1,4 l vet
0,98 h vet

L c1

0,74

L c2'
L c3

0,94
0

2990 /
1400 /

3100
1800

OK
OK
OK

Testna sekcija [mm]
Kolena [mm]
Prehoda in cevi[mm]
l ts
750 l k
700 l p1
490
Ventilator [mm]
lf

610

l p2
l c1

490

l c2'

470

l c3

0

370

Zaradi izbire kvadratnega preseka kolen (glej poglavje 3.4.4), smo dolžino vetrovnika
dodatno zmanjšali z odločitvijo, da se prehod iz okroglega preseka na kvadraten presek
opravi le ob ventilatorju, kar je pomenilo kvadraten presek testne sekcije. Izkazalo se je, da
skupna dolžina ni odvisna od dolžinskega faktorja testne sekcije, saj je skupna dolžina
ventilatorja in prehodnih cevi večja kot dolžina testne sekcije. Ravne cevi poleg testne
sekcije niso imele posebnih omejitev, zato so bili dolžinski faktorji Lc2 in Lc3 izbrani
poljubno.
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Skupna dolžina vetrovnika (enačba (3.1)) je, kakor je razvidno iz slike 3.2, enaka vsoti
dolžine četrtega lk4 in prvega lk1 kolena, obeh prehodov lp1 in lp2 ter dolžine ventilatorja lf.
(3.1)

Skupna višina vetrovnika (enačba (3.2)) pa je enaka vsoti dolžin četrtega lk4 in tretjega lk3
kolena ter ravne cevi lc3.
(3.2)

Izbira parametrov in končne vrednosti premera, dolžine in višine vetrovnika
Dolžina vetrovnika ni bila odvisna od dolžinskega faktorja testne sekcije, zaradi česar smo
pri izbiri dali prednost dolžinskima faktorjema prehodnih cevi Lp1 in Lp2 ter razmerju med
širino in premerom kolen Lk. Dolžine kolen so enake, saj se premer kanalskega sistema ne
spreminja.
Pri določanju parametrov smo bili pozorni še na standardne mere aksialnih ventilatorjev in
na zahtevnost pri izdelavi. Premer testne sekcije smo izbrali na podlagi standardnih
premerov ventilatorja (glej poglavje 3.4.1). Mere vseh elementov kanalskega sistema smo
zaokrožili na milimeter natančno.
Ker sta bila Lp1 in Lp2 vedno na meji zadoščanja priporočeni vrednosti, je bila edina rešitev
ta, da sta faktorja enaka, kar pomeni, da sta bile dolžine lp1 in lp2 enaki.
Najbolj optimalna rešitev se je izkazala pri ventilatorju premera 500 mm. Dolžina
izbranega ventilatorja je 610 mm. S poznano dolžino ventilatorja smo izbrali še dolžinski
faktor Lp in razmerje Lk/dk. Pri izbiri faktorjev smo bili pozorni, da smo glede dolžine na
varni strani, zato smo izbrali nekoliko manjše vrednosti. In sicer:
‐ Lp = 0,98,
‐ Lk = 1,4.
Dolžini prehodne cevi in kolena smo izračunali po enačbah (3.3) in (3.4). Pri čemer sta
premera prehodne cevi dp in premera kolena dk enaka premeru testne sekcije dts.
(3.3)

(3.4)

Skupna dolžina vetrovnika je torej
(3.5)
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Pri določanju dolžine ravnih pokončnih cevi smo se odločili, da nista potrebni, saj smo s
tem zmanjšali stroške. Dodatna prednost je višina, na kateri se v tem primeru nahaja testna
sekcija. Višina vetrovnika je torej enaka vsoti dveh širin kolen.
(3.6)

Na koncu smo določili še dolžinski faktor testne sekcije in dolžini ravnih cevi na obeh
straneh testne sekcije. Ker smo imeli zadosti prostora, smo se odločili, da za dolžinski
faktor testne sekcije izberemo maksimalno vrednost, Lts = 1,5. Kar je pomenilo, da ima
testna sekcija dolžino 750 mm (enačba (3.7)).
(3.7)

Preostanek dolžine v zgornji poti vetrovnika sta ravni cevi, na vsaki strani testne sekcije.
Med kolenom in testno sekcijo je prva cev, za testno sekcijo in pred drugim kolenom pa je
druga cev. Pri snovanju vetrovnika je druga cev predstavljala skupno dolžino druge cevi in
sesalnega lijaka, zato sta dolžinski faktor in dolžina druge cevi označeni s črtico. Za
dolžinska faktorja ravnih cevi, pa smo izbrali Lc1 = 0,74 in Lc2' = 0,94. Razlog zakaj nista
enakih vrednosti je ta, da je potrebno na vstopni strani v vetrovnik, upoštevati še sesalni
lijak.
Dolžini cevi sta torej:
(3.8)

(3.9)

3.4 Posamezni elementi
3.4.1 Aksialni ventilator s frekvenčnim reguliranjem
Velik del zasnove vetrovnika je bil odvisen od aksialnega ventilatorja. Premer vetrovnika
je bil glavni faktor pri snovanju, dodatno vlogo pa je igrala dolžina vetrovnika. Standardni
premeri ventilatorja, med katerimi smo izbirali so bili 450, 500, 560 in 630 mm. Dolžina
pa je bila izbrana glede na tip ventilatorja.
Pri izbiri ventilatorja, smo bili poleg premera pozorni še na moč motorja in posledično na
maksimalen pretok ter frekvenčno reguliranje. Na pretok ventilatorja, lahko poleg moči
ventilatorja vplivamo še s spreminjanjem kota lopatic. Večji kot lopatic, pomeni večji
pretok. Največji možen kot lopatic je zaradi moči motorja omejen.
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Aksialni ventilatorji se razlikujejo še glede na ohišje. AVS tip ventilatorja je aksialni
ventilator brez vodilnika, AVSV pa aksialni ventilator z vodilnikom. AVS ventilator je
krajši, kjer ohišje pokriva motor in lopatice. AVS ventilator je možen v še skrajšani obliki
(desna shema na sliki 3.3), kjer ohišje pokriva lopatice in del motorja. V standardni
izvedbi, ima skrajšan ventilator na levi strani ohišja sesalni lijak. AVSV ventilator pa ima
podaljšano ohišje in je primerno za sisteme z višjimi tlaki, saj ustvarja večjo tlačno razliko.

Slika 3.3: AVS ventilatorji [8]

Ventilator smo izbrali glede na gabarite vetrovnika, moč ventilatorja in maksimalen kot
lopatic. Izbrali smo ventilator tipa AVSV, pri katerem je možen večji kot lopatic in s tem
večji možen pretok. Izbrali smo ventilator AVSV-500-2-AK, proizvajalca Klima Celje,
industrija aerotermičnih naprav d.d., z nazivno močjo elektromotorja 5,5 kW in
maksimalnim kotom lopatic 28°. Na sliki 3.4 je shema ventilatorja z označenimi
dimenzijami. V preglednici 3.2 so mere izbranega ventilatorja.
Preglednica 3.2: Dimenzije ventilatorja AVSV-500-2-AK
AVSV -

df
[mm]

df2
[mm]

df3
[mm]

500

500

541

567

dizv1
[mm]

n
12

l1
[mm]

l2
[mm]

Z

500

110

7

Pretok in tlačna razlika, ki jo ustvari ventilator sta bila glavna dejavnika pri izbiri. Za
testiranje predvsem aeroprofilov je zaželeno čim višje Reynoldsovo število, kar pa
dosežemo z večjimi hitrostmi toka. Višji kot je pretok ventilatorja, višja bo hitrost. Večja
tlačna razlika pa pripomore k boljšemu ohranjanju hitrosti skozi celoten vetrovnik. Vsak
element kanalskega sistema prispeva k tlačnim izgubam.
Aksialni ventilator AVSV-500-2-AK ima pri nazivni moči elektromotorja Pn = 5,5 kW,
efektivno moč v delovni točki Pef = 4,75 kW. Pretok ventilatorja lahko spreminjamo s
kotom lopatic. Pri izbranem ventilatorju je maksimalen kot lopatic enak 28°. Pretok
ventilatorja se določi iz grafa, ki je v tehničnem listu aksialnega ventilatorja. Tehnični list
je priložen v prilogi B.
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Slika 3.4: AVSV aksialni ventilator z označenimi merami [8]

Iz grafa je razvidno, da je pri efektivni moči v delovni točki pretok ventilatorja enak
Q = 4,7 m3/s. S poznanim pretokom pa je možno določiti sesalno hitrost ventilatorja
vf = 23,94 m/s (enačba (3.10)). V enačbi (3.10) Af predstavlja površino preseka ventilatorja, ki
je izračunana v enačbi (3.11).
(3.10)

Tlačno razliko, ki jo ustvari ventilator, prav tako kot pretok, dobimo iz grafa, ki je v
tehničnem listu v prilogi B. Iz grafa je razvidno, da je totalni tlak ventilatorja enak
ptot = 751 Pa.
Frekvenčni regulator
Reguliranje hitrosti toka v vetrovniku, smo dosegli s trofaznim frekvenčnim regulatorjem
za reguliranje obratov ventilatorja. Izbrali smo VLT HVAC Basic Drive FC 101,
proizvajalca Danfoss. Regulator je vezan na trofazni tok 400V. Na sliki 5.1 je prikazana
vezava regulatorja v merilni shemi.

3.4.2 Prehodi iz okroglega na kvadratni presek
Prehod iz okroglega preseka na kvadraten presek, je prav tako kot ventilator najbolj vplival
na dolžino celotnega vetrovnika. Ker naš vetrovnik ni vseboval difuzorja, se je prehod
izvedel na ravni cevi. Prehod se je izvedel pri konstantnem premeru. Premer strani
okroglega preseka je bil enak dp1 = 500 mm, dolžina stranice na kvadratnem preseku pa je
enaka bp2 = 500 mm. Ker sta bila dp1 in bp2 enaka, je pomenilo, da se je povečala površina
preseka. V enačbi (3.11) je izračunana površina okroglega preseka, v enačbi (3.12) pa
površina kvadratnega preseka.
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(3.11)

(3.12)

S povečanim presekom prehoda se je zmanjšala hitrost toka, kar pa pomeni manjše
Reynoldsovo število. Vrtinčni tok v vogalih prehoda je močnejši (poglavje 2.3.4) pri
manjših Reynoldsovih številih, kar je pomenilo, da se v našem primeru vrtinčen tok poveča
vzdolž prehoda. Vendar je kljub temu vrtinčen tok v vogalih zanemarljiv, saj je
Reynoldsovo število v vetrovniku bistveno višje od meje, ki so jo v svoji raziskavi
postavili Miau in sodelavci [7]. Več o Reynoldsovem številu v zasnovanem vetrovniku je v
poglavju 6.
Kljub temu, da je dolžinski faktor prehoda lahko bistveno manjši od 1, smo pri zasnovi
našega vetrovnika izbrali čim večjo vrednost. Zaradi povečanja površine je možnost
separacije in vrtinčenega toka v vogalih večja. Posledično smo izbrali dolžinski Lp = 0,98.
Dolžino prehoda pa lp = 490 mm. Na sliki 3.5 je prehod izrisan v Solidworksu, v prilogi C
pa delavniška risba (2) prehodnih cevi iz okroglega na kvadratni presek.

Slika 3.5: Prehod iz okroglega preseka na kvadraten

3.4.3 Odprta testna sekcija
Končna oblika testne sekcije, je odprti tip testne sekcije. Z določenim premerom
ventilatorja smo določili tudi navidezni premer testne sekcije df = dts = 500 mm. Ker gre za
odprto testno sekcijo, je lahko razmerje med premerom testiranega objekta in premerom
testne sekcije večje kot sicer. V našem primeru je bilo razmerje še vedno omejeno zaradi
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kvadratnega preseka izhodne cevi. Pri testiranju propelerjev je namreč priporočen okrogel
presek, saj je zadovoljiv uniformen tok, dosegljiv hitreje kot v kvadratnem preseku, kjer so
problematični vogali cevi. Zaradi tega smo v poštev vzeli tudi ventilatorja s premeroma
450 in 500 mm, čeprav je na prvi pogled delovalo, da sta premera premajhna. Izkazalo se
je, da je razmerje med premerom želenih testiranih objektov in navideznim premerom
testne sekcije enako 0,56.
Pri izbiri dolžinskega faktorja smo imeli več manevrskega prostora. Ker cevi pred in za
testno sekcijo nista bile omejeni, smo lahko izbrali poljubno vrednost v priporočenem
rangu. Na koncu smo, zaradi velikega razmerja med premerom testiranih objektov in
navideznim premerom, izbrali maksimalno vrednost Lts = 1,5. Dolžina testne sekcije je bila
enaka lts = 750 mm. Izračun je podan v enačbi (3.7).

3.4.4 Kolena in lopatice za usmerjanje toka
Za kvadraten presek in okroglo koleno (slika 2.7) smo se odločili zaradi dveh razlogov.
Prvi je majhen vpliv na tok, saj je tok speljan skozi koleno z določenim radijem in pri tem
ne pride do ostrega preloma, kot se to zgodi v sredinskem in desnem primeru na sliki 2.7.
Majhen vpliv na tok ima tudi zaradi konstantne površine preseka. Če koleno, ki ima oster
presek, prerežemo na točki preseka, dobimo površino, ki nima oblike osnovnega preseka.
V primeru okrogle cevi, je presek pri ostrem kolenu elipsa, v primeru kvadratne pa
pravokotnik. Sprememba površine pa pomeni spremembo pretoka, kar pomeni, da se na
prehodnem delu oglatega kolena tok zaustavlja.
Drug razlog je v sami izdelavi. Izdelava okroglega kolena je precej zahtevna in težko
dobavljiva. Komplicirana pa je tudi montaža lopatic za usmerjanje toka.
Pri dimenzioniranju vetrovnika smo poljubno določili radij kolena. Z vidika ohranjanja
uniformnega toka je želen čim večji radij. V Excel tabeli 3.1 smo določali zunanji radij, saj
je ta enak dolžini kolena uporabljeni v izračunih. Radij smo določili kot razmerje med
radijem in premerom kolenom. V enačbi (3.13) je podan izračun za radij oziroma širino
kolena. V enačbi je
dolžinsko razmerje kolena,
pa širina stranice kvadratnega
preseka. Na sliki 3.6 je shema oglatega kolena s kvadratnim presekom z označenim
notranjim Rk,not in zunanjim Rk,zun radijem kolena ter širino stranice kvadrata.
Za radij kolena smo izbrali dolžinski faktor Lk = 1,4, s čimer smo dobili širino kolena
lk = 700 mm. Za tak radij smo ocenili, da je zadosten in da vpliv na tok ne bo prevelik.
(3.13)
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Slika 3.6: Okroglo koleno kvadratnega preseka z označenimi dimenzijami

Lopatice za usmerjanje toka
Pri zasnovi lopatic za usmerjanje toka smo sledili istim pogojem kot pri kolenu. Zaradi
ohranjanja enake površine, smo lopatice dimenzionirali tako, da so imele različne radije in
so vodile čez celotno dolžino vzdolž kolena. Izbrali smo tip lopatic, ki je prikazan skrajno
desno na sliki 2.6. Debelina lopatic je bila 1 mm, v koleno pa smo vstavili 2 lopatici in
koleno razdelili na 3 dele. V idealnih okoliščinah bi bilo zaželeno čim večje število lopatic,
vendar se z večanjem števila lopatic poveča težavnost izdelave.

Slika 3.7: Koleno z lopaticama za usmerjanje toka

Na sliki 3.7 je koleno izrisano v Solidworksu, v prilogi C pa delavniška risba (1) kolena z
lopaticami za usmerjanje toka.
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3.4.5 Ravne cevi, sesalni lijak in zaslon
Ravne cevi, ki oklepajo testno sekcijo v primarni poti vetrovnika, imajo vlogo izravnave
toka. Koleno in testna sekcija vplivata na tok in je za njima priporočljivo območje, kjer se
tok ustali in izravna. V kolenu je vpliv na tok manjši, zato smo se odločili le za ravno cev.
Za testno sekcijo pa je, predvsem v primeru VTOL testiranja, tok pod bistveno večjim
vplivom, zato je pred cevjo postavljen sesalni lijak z mrežo, ki služi kot varovalni in
kontrolni zaslon.

Slika 3.8: Kvadratne cevi

Pred testno sekcijo smo postavili nekoliko krajšo cev z dolžinskim faktorjem Lc1 = 0,74.
Za to sta dva razloga. Prvi je ta, da je vpliv območja skozi katerega teče, tok večji pri testni
sekciji kot pri kolenu, drugi pa je ta, da na strani za testno sekcijo nekaj dolžine pobere
sesalni lijak. Zato je bil skupni dolžinski faktor cevi in sesalnega lijaka Lc2' = 0,94. Dolžina
prve cevi je torej lc1 = 370 mm (enačba (3.8)). Prva cev ima prirobnico le na eni strani, saj
je pritrjena le na eni strani. Dolžino druge cevi pa smo določili pri zasnovi sesalnega lijaka.
S poznano dolžino sesalnega lijaka smo določili dolžinski faktor druge cevi Lc2 = 0,70 in
dolžino druge cevi lc2 = 350 mm. Druga cev ima zaradi sesalnega lijaka na vhodni strani
prirobnico na obeh straneh. Določanje dolžine sesalnega vijaka je v naslednjem poglavju.
Na sliki 3.8 sta ravni kvadratni cevi, levo je prva cev z eno prirobnico, desno pa druga cev
s prirobnicama na obeh straneh. V prilogi C, (3) in (4), sta delavniški risbi cevi.
Sesalni lijak in varovalni/kontrolni zaslon
Oster rob na vhodu druge cevi bi povzročal vrtinčen tok, zato smo za testno sekcijo in pred
drugo cev vstavili sesalni lijak. Pri zasnovi smo določili skupno dolžino cevi in sesalnega
lijaka, tako da smo dolžino lijaka določili kasneje. Poleg dolžine je bilo potrebno določiti
še površinsko razmerje.
Zaradi težavnosti izdelave smo dimenzije lijaka določali skupaj z načrtovanjem, kako lijak
izdelati. Posledično nekatere dimenzije lijaka niso zaokrožene na milimeter. V programski
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opremi Solidworks smo s pomočjo orodja za modeliranje pločevine, dimenzionirali kos
ravne pločevine, ki se jo ukrivi z radijem R = 115 mm. Nato smo določili vhodni premer
lijaka in kot, ki ga oklepa ukrivljena stranica sesalnega lijaka. Vhodni premer smo določili
na podlagi razmerja, ki je običajno med 1,3 in 2. Za vhodni premer lijaka smo izbrali
vrednost bsl,v = 655 mm. Izhodni premer je bil 500 mm, kar pomeni, da je površinsko
razmerje približno 1,7. Kot, ki ga oklepa ukrivljena stranica sesalnega lijaka pa je bil 70°.
Višina ukrivljene stranice je, skupaj z debelino prirobnice, znašala približno 114 mm. V
prilogi C je podana delavniška risba ravne in ukrivljene pločevine.

Slika 3.9: Sesalni lijak z varovalnim/kontrolnim zaslonom

Na vhodno stran lijaka smo montirali varovalni oziroma kontrolni zaslon. Pri zasnovi
mreže smo morali določiti poroznost. Za debelino žice smo izbrali dž = 2 mm, premer
enega kvadratka mreže pa dkm = 30 mm. Po enačbi (3.14) smo dobili poroznost 0,87, kar
pa je hkrati približna priporočena vrednost (glej poglavje 2.3.5), in mreža hkrati ne
predstavlja prevelike upornosti za zračni tok.
(3.14)

Stranice sesalnega lijaka se je privarilo na prirobnico (glej poglavje 3.5), na vrhu stranic pa
zaslon. Sesalni lijak, izrisan v Solidworksu, je na sliki 3.9, v delavniški risbi sesalnega
lijaka, priloga C, (5), je izrisana tudi pločevina za stranico lijaka.
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3.5 Material in vijačenje
Kanalski sistem smo se odločili izdelati iz jeklene pločevino S235JR / 1.0038, debeline 2
mm. Izdelki za kanalski sistem so bili varjeni.
Vsi elementi imajo prirobnice, preko katerih so med seboj vijačeni. Debelina prirobnic je
prav tako 2 mm. Okrogla prirobnica na prehodnih ceveh je dimenzionirana tako kot
prirobnici na ventilatorju. Širina prirobnice je 33,5
, izvrtine za vijake pa so na premeru
541 mm. Kvadratna prirobnica je dimenzionirana z ozirom na jekleno konstrukcijo. Pri
dimenzioniranju smo bili pozorni na širino izbranih profilov konstrukcije. Ker smo izbrali
kvadraten profil 30 30 mm (glej poglavje 4), smo za širino prirobnice izbrali 35 mm.
Izvrtine na kvadratni prirobnici pa so na premeru 540 mm. Na sliki 3.10 sta risbi okrogle in
kvadratne prirobnice z označenimi dimenzijami.
Posamezni deli so bili med seboj vijačeni z:
‐ vijaki ISO 4017, premerom M8 in dolžinama 20 in 25 mm,
‐ maticami ISO 4032, premera M8,
‐ podložkami DIN 9021, z notranjim premerom 8,4 mm, zunanjim premerom 24 mm in
debelino 2 mm.
Na sliki 3.11 je celoten kanalski sistem vetrovnika zvijačen z vijaki, v prilogi C, (8), pa
sestavna risba kanalskega sistema.

Slika 3.10: Okrogla in kvadratna prirobnica z označenimi dimenzijami
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Slika 3.11: Kanalski sistem

Tesnjenje
Spoji med posameznimi elementi morajo biti ustrezno zatesnjeni. S tem se prepreči
uhajanje medija iz kanalskega sistema in padanje tlaka. V našem primeru smo za tesnjenje
uporabili ekspandirani ePTFE (politetrafluoroetilen) tesnilni trak (slika 3.12). Za trak smo
se odločili, ker je lažje odstranljiv, v primeru kakršnih koli modifikacij vetrovnika.
Dimenzije traka so bile 10 3 mm, montirali pa smo jih na notranjo stran vijakov.

Slika 3.12: Tesnilni trak ePTFE [13]
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4 Jeklena konstrukcija
Za oporo kanalskemu sistemu smo zasnovali jekleno konstrukcijo. Zasnova jeklene
konstrukcije je morala vetrovniku zagotavljati zadostno oporo, mobilnost in gumijasto
blaženje za preprečevanje prenosa vibracij. Zaradi velikosti vetrovnika, bi mobilnost
vetrovnika težko dosegli z eno jekleno konstrukcijo. Zato smo kanalski sistem razdelili na
dva dela in ju vpeli v ločeni konstrukciji.
Z ozirom na prirobnice elementov kanalskega sistema smo za profil jeklene konstrukcije
izbrali kvadraten profil cevi, dimenzij 30 30 mm, z debelimo jekla 2,6 mm. Spoji med
profili so bili varjeni.
Kanalski sistem smo razdelili na levo in desno polovico. Leva polovica je vsebovala ravno
cev (leva cev na sliki 3.8), dva kolena in prehod na okrogel presek, desna pa sesalni lijak,
ravno cev (desna cev na sliki 3.8), dva kolena, prehod in ventilator.
Pri dimenzioniranju konstrukcij smo najprej izbrali mesta, na katerih smo kanalski sistem
podprli. Kanalski sistem smo podprli na spojih prirobnic. Za ventilator in okrogel presek
prehodne cevi smo iz standardne ponudbe Klime Celje d.d., pri kateri smo izbrali ventilator
(poglavje 3.4.1), izbrali podporne noge za ventilatorje. Na sliki 4.1 je shema podporne
noge z označenimi dimenzijami. Podporna noga je na ventilator oziroma prehodne cevi
pritrjena na štirih vijakih. Zgornja stranica vetrovnika objema vetrovnik, izvrtine pa so
krožnici enakega premera kot pri vetrovniku, df2 = 541 mm. Višina podporne noge je
merjena glede na središče ventilatorja. V našem primeru je višina podporne noge hpn = 370
mm. Podporna noga ima na spodnji strani izvrtine dizv2 = 12 mm, preko katerih smo
podporne noge montirali na konstrukcijo. Razdalja med izvrtinama je lpn1 = 350 mm, širina
podporne noge pa je lpn2 = 400 mm.
Za blaženje vibracij se je med kanalski sistem in jekleno konstrukcijo namestilo gumi
blažilce. Na mestih, kjer je konstrukcija podpirala kvadratne prirobnice smo blažilce
namestili med prirobnico in profil konstrukcije. Kjer pa je bila med kanalskim sistemom in
konstrukcijo podporna noga, pa smo blažilce namestili med nogo in konstrukcijo. Podpore
smo razdelili na glavne in dodatne. Glavne podpore so bile podpore, pri katerih so blažilci
tlačno obremenjeni in so nosili večji del obremenitve, pri dodatnih podporah pa so bili
blažilci nameščeni vodoravno in so bili obremenjeni strižno. Več o gumi blažilcih je v
poglavju 4.1.
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Slika 4.1: Shema podporne noge [8]

4.1 Gumi blažilci in vijačenje
Kanalski sistem smo na jekleno konstrukcijo pritrdili preko gumijastih blažilcev tipa
ACMF. Guma blažilca je iz naravne črne gume NR/SBR, trdote 60 SH 5 SH. Blažilci
tipa B imajo na eni strani navoj, na drugi pa luknjo z navojem, kar pomeni, da smo pri
vijačni zvezi z gumi blažilcem potrebovali še vijak, dve podložki in matico. Vez med
jekleno konstrukcijo in kanalskim sistemom smo zasnovali z gumi blažilci z navojem M8
in M12. Na sliki 4.2 je shema gumi blažilca tipa ACMF. Označene dimenzije in
maksimalne obremenitve gumi blažilcev izbranih pri zasnovi konstrukcij so podane v
tabeli 4.1.

Slika 4.2: Gumi blažilec tipa ACMF [10]

Preglednica 4.1: Dimenzije in maksimalne obremenitve gumi blažilcev ACMF
Model

ACMF/30x20
ACMF/60x30
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Max. tlačna
napetost
30
60

20
30

[mm]
M8
M12

23
31

8
12

70
225

Max. strižna
napetost
[kg]
8
40
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Pri vijačni zvezi z blažilcem M8 smo uporabili vijak ISO 4014, s premerom navoja M8,
dolžino 40 mm in dolžino navoja 22 mm, podložki DIN 9021, z notranjim premerom 8,4
mm, zunanjim premerom 24 mm in debelino 2 mm ter matico ISO 4032, s premerom M8.
Pri vijačni zvezi z blažilcem M12 pa smo uporabili vijaka ISO 4014. S premerom navoja
M12, dolžinama 45 mm in 50 mm ter dolžino navoja 30 mm, podložki DIN 7089, z
notranjim premerom 13 mm, zunanjim premerom 24 mm in debelino 2,5 mm ter matico
ISO 4032, s premerom M12.

4.2 Leva konstrukcija
Levo polovico kanalskega sistema smo s konstrukcijo podprli na štirih mestih. Glavni
podpori sta bili preko podporne noge na okrogli prirobnici prehodne cevi in na spoju med
kolenoma. Dodatno smo levo stran kanala podprli na spoju med prehodno cevjo in
kolenom ter na spoju med zgornjim kolenom in ravno cevjo. Spoj med kolenoma smo
podprli na zunanji strani prirobnice, spoja med kolenom in prehodno oziroma ravno cevjo
pa smo podprli na spodnji strani. Za boljšo predstavo je priložena slika 4.3, na kateri je
leva konstrukcija s kanalskim sistemom.
Konstrukcijo smo zasnovali kot kletko v obliki kvadra. Dolžina kletke je enaka
horizontalni razdalji med podporno nogo na okroglem preseku prehodne cevi in zunanjim
spojem med kolenoma. Višina kletke pa je enaka vertikalni razdalji od vznožja podporne
noge in spojem med kolenoma. Na dolžini spoja med kolenom in prehodom je kletka
vertikalno dodatno podprta. Prečna podpora, na kateri je spoj med kolenom in prehodom
pritrjen na konstrukcijo, je na višini med vznožjem podporne noge in spojem. Na vrhu je
kletka podaljšana do spoja med kolenom in ravno cevjo. Pri določanju razdalje med
posameznimi profili smo morali upoštevati še debeline gumi blažilcev.
Širina kletke je večja kot je širina prirobnic elementov. Razlog je v montaži, saj ta ne bi
bila možna v primeru enakih širin. Posledično kanalski sistem ni podprt na stranskih
prirobnicah. Konstrukcija je dodatno podprta s poševnimi profili. Delavniška risba leve
konstrukcije je v prilogi C (6), sestavna risba leve polovice vetrovnika pa v prilogi C (9).
Med podporno nogo in jekleno konstrukcijo smo vstavili dva gumi blažilca M12, tri
blažilce M8 smo postavili pod spoj med kolenoma. Teh pet blažilcev je bilo obremenjenih
tlačno. Pri dodatnih podporah smo uporabili še šest blažilcev M8, ki so bili obremenjeni
strižno. Skupno maksimalno obremenitev gumi blažilcev smo izračunali po enačbi (4.1).
Simbol Fmax [kg] predstavlja maksimalno obremenitev izraženo v kilogramih, FM12,y
maksimalno tlačno obremenitev gumi blažilca M12, FM8,y maksimalno tlačno obremenitev
M8 blažilca, FM8,x pa maksimalno strižno obremenitev. Slednje tri so podane v tabeli 4.1 in
so izražene v kilogramih.
(4.1)

Skupna maksimalna dovoljena obremenitev blažilcev za levi del kanalskega sistema je
torej 304 kg. Iz programske opreme Solidworks smo pri izbranem materialu razbrali maso
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levega dela kanalskega sistema. Ta je znašala približno 85,5 kg. To maso smo primerjali z
maksimalno dovoljeno obremenitvijo in potrdili, da je ne presegamo.

Slika 4.3: Leva stran kanalskega sistema z jekleno konstrukcijo

4.3 Desna konstrukcija
Desni del kanalskega sistema smo podprli na 6 mestih. Tri glavne podpore smo postavili
pod ventilator (dve) in kot pri levi konstrukciji na skrajni spoj med kolenoma. Dodatna
podpora spodaj je tako kot pri levi konstrukciji na spoju med kolenom in prehodom. Zgoraj
pa je na obeh prirobnicah ravne cevi.
Ventilator je s podpornima nogama podprt na srednji in desni prirobnici, vodilnik
ventilatorja pa je gledal ven iz konstrukcije. S tem smo omogočili lažje spajanje polovic
kanalskega sistema. Dolžina desne konstrukcije je enaka dolžini med srednjo prirobnico
ventilatorja in skrajnim spojem med kolenoma. Višina je enaka levi konstrukciji, prav tako
širina. Dodatni prečni profili so pri desni podporni nogi, pri spoju med prehodom in
kolenom, ter na vrhu konstrukcije pri obeh prirobnicah ravne cevi. Tako kot leva
konstrukcija je tudi desna podprta s poševnimi profili. Na sliki 4.4 je desna stran
kanalskega sistema z jekleno konstrukcijo in podlogo za testno sekcijo. V prilogi C (10) je
sestavna risba desne polovice vetrovnika, delavniška risba desne konstrukcije pa v prilogi
C (7).
Med kanalskim sistem in konstrukcijo smo vstavili štiri M12 blažilce in dvanajst M8
blažilcev. M12 blažilci so bili locirani pod podpornimi nogami, vsi tlačno obremenjeni.
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Trije M8 blažilci so bili obremenjeni tlačno (spoj med kolenoma). Preostalih devet M8
blažilcev smo namestili na preostale tri podpore in so bili obremenjeni strižno. Skupna
nosilnost blažilcev v desni konstrukciji je izračunana v enačbi (4.2).
(4.2)

Tako kot pri levem delu kanalskega sistema smo težo kanala določili iz Solidworksa, težo
ventilatorja pa smo odčitali iz brošure ventilatorjev [8]. Skupna teža je znašala približno
186 kg. Dodatno smo preverili maksimalno obremenitev direktno pod ventilatorjem saj je
ventilator predstavljal velik delež celotne teže desnega dela kanalskega sistema, 91 kg.
Maksimalna dovoljena tlačna obremenitev štirih M12 blažilcev pa je 900 kg. V obeh
primerih je maksimalna dovoljena obremenitev bistveno višja od dejanske.

Slika 4.4: Desna stran kanalskega sistema z jekleno konstrukcijo

Na vrhu leve strani konstrukcije je pritrjena vezana plošča, debeline 3 cm. Namenjena je
podlogi testne sekcije, na katero se pritrdi testirane objekte. Na konstrukcijo je privijačena
s štirimi vijaki DIN 912, debeline M8 in dolžine 65 mm, podložkami DIN 9021, z
notranjim premerom 8,4 mm, zunanjim premerom 24 mm in debelino 2 mm in maticami
ISO 4032, premera M8.
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4.4 Podvozje konstrukcij
Zaradi mobilnosti vetrovnika smo jekleni konstrukciji opremili s kolesi. Pri obeh
konstrukcijah smo na spodnji strani privarili po dve pločevini debeline 5 mm in širine 230
mm, vsako na eno stran konstrukcij. Na ti dve pločevini smo montirali transportna vrtljiva
kolesa s ploščo in zavoro. Mesto montaže je vidno na slikah 4.3 in 4.4 ter v delavniških
risbah konstrukcije (priloga C, (7) in (6)). Za material kolesa smo izbrali gumo. Izbrali smo
tip kolesa 36ANT (slika 4.5), proizvajalca AVO. Dimenzije kolesa so v preglednici. Vse
dimenzije so podane v milimetrih, razen v primeru zadnjih dveh stolpcev, kjer sta podani
dovoljeni dinamična in statična obremenitev izraženi v dekanewtonih oziroma kilogramih.
Dinamična nosilnost vseh štirih koles je enaka 480 kg, kar pa je zadosti za podporo obeh
polovic ventilatorja, saj je približna teža leve konstrukcije enaka 150 kg, desne pa 265 kg.
Preglednica 4.2: Dimenzije kolesa 36ANT [11]

Slika 4.5: Transportno kolo 36ANT [11]
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5 Merilna oprema
Za določanje ustreznih pogojev je potrebno v merilniku zagotavljati merjenje
spreminjajočih parametrov, ki vplivajo na pogoje. Za uspešno delujoč vetrovnik je
potrebno meriti statičen in dinamičen tlak, temperaturo in vlažnost.
Merjenje statičnega in dinamičnega tlaka dosežemo s pitot cevjo. Ker nas zanima stanje v
testni sekciji smo pitot cev namestili na izhod cevi, pred testno sekcijo. Preko razlike med
izmerjenima tlakoma lahko preračunamo hitrost zraka. Hitrost zraka pa je odvisna še od
temperature in vlažnosti zraka. Za merjenje slednjih smo uporabili sondo za merjenje
temperature in vlažnosti. Na sliki 5.1 je merilna shema uporabljena v zaprtotočnem
vetrovniku.

Slika 5.1: Shema vezave merilne opreme in frekvenčnega regulatorja
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Izbira merilne opreme
Blokovni diagram merjenja tlaka je sestavljen iz pitot cevi, ki meri dinamičen in statičen
tlak in signala pošilja do diferencialnega tlačnega pretvornika. Ta tlaka pretvori v napetost
in ju odšteje, da dobimo diferencialen tlak, ki je posledica hitrosti zraka. Dobljen signal je
analogen, kar pomeni, da je za prikaz rezultatov na računalniku potreben še analognodigitalen (A/D) pretvornik. Pri izbiri diferencialnega tlačnega smo se osredotočili na
diferencialni tlačni senzor z vgrajenim A/D pretvornikom.
Na voljo smo že imeli pitot cev. Potrebna pa sta bila še temperaturna sonda in merilec
vlage.
Zaradi funkcionalnosti smo na koncu izbrali diferencialni tlačni pretvornik DKP1010. Gre
za diferencialni tlačni senzor z A/D pretvornikom. Naprava ima poleg tlačnega senzorja
vgrajena še senzorja za temperaturo in vlažnost, dodano pa ima sondo za merjenje slednjih
dveh. Poleg treh analognih izhodov merjenih parametrov, je mogoč digitalen izhod preko
USB vmesnika, preko katerega dobimo že preračunano hitrost. Frekvenca odčitavanja
signalov je 10 Hz. Točnost tlačnega senzorja je pri mejnem območju 1250 Pa, +/-2,5 Pa pri
25°C in +/-6,25 Pa v splošnem. Sonda za temperaturo/vlažnost pa je natančna na +/-1,8%
RH oziroma +/-0,1°C. Stopnja zaščite ohišja je IP65.
Sonda za temperaturo in vlago deluje v rangu -40...+120°C (umerjena na 0...5V) za
temperaturo in 0...100% RH (0...5V) za vlago. V kakšnem tlačnem rangu deluje je odvisno
od zahtev. V našem primeru smo preko Bernoullijeve enačbe določili diferencialni tlak pri
maksimalni hitrosti v testni sekciji in MSA pogojih ter izbrali tlačni senzor v rangu
0...1250 Pa (0...5V). Izračunan diferencialni tlak je v enačbi (5.1).
(5.1)
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6 Preračun fizikalnih lastnosti
zaprtotočnega vetrovnika
Doseganje dinamične podobnosti in zagotavljanje potrebnih pogojev testiranja dosežemo z
brez dimenzionalnimi števili. Teorija je opisana v uvodnem poglavju. Brez dimenzionalna
števila so odvisna od stanja okolice, tako da se veš čas spreminjajo glede na pogoje
okolice. Preračuni v tem poglavju so podani pri standardnih pogojih (tabela 6.1).
Preglednica 6.1: Lastnosti zraka pri standardnih pogojih
Pogoji po MSA (mednarodna standardna atmosfera)
temperatura T
15 °C
tlak p
101,325 kPa
1,225 kg/m3
gostota 
hitrost zvoka a
340,27 m/s
1,791 10-6 Pas
dinamična viskoznost η
14,4 mm2/s
kinematična viskoznost ν

Fizikalne lastnosti vetrovnika so preračunane za testno sekcijo. Najprej je bilo potrebno
določiti hitrost zraka v testni sekciji. Z upoštevanjem kontinuitetne enačbe dobimo, da je
hitrost, ki vstopi v testno sekcijo enaka 18,8 m/s (enačba(6.1)).
(6.1)

S poznano hitrostjo zraka in upoštevanjem pogojev MSA smo lahko določili Reynoldsovo,
Machovo in Froudovo število. Izračun Reynoldsovega števila je v enačbi (6.2).
(6.2)
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Namesto karakteristične dolžine lK je v zgornji enačbi uporabljen t.i. hidravlični premer dH,
saj računamo Reynoldsovo število v cevi. Za hidravlični premer velja enačba (6.3), v
enačbi pa A predstavlja površino prereza cevi, O pa s fluidom območen obseg cevi.
(6.3)

V primeru kvadratne cevi je hidravlični premer enak dolžini stranice, kar je v našem
primeru 0,5 metra.
Za testiranje različnih objektov se Reynoldsovo število pogosto izraža v specifični obliki,
saj je točno Reynoldsovo število odvisno od karakteristične dolžine testiranega objekta. V
našem primeru je specifično Reynoldsovo število Respec = 1,3 106 /m.
Machovo število smo določili s pomočjo enačbe (6.4), Froudovo pa iz enačbe (6.5).
(6.4)

(6.5)

Iz dobljenih rezultatov je razvidno, da je vetrovnik deloval pri zelo nizkem Machovem
številu. Razlog zato je precej nizka hitrost zraka v vetrovniku. Podobno velja za
Reynoldsovo število. Testiranje aeroprofilov, pri pogojih podobnim pogojem pri vzletu
letala se običajno izvaja pri Machovem število od 0,15-0,3. Vendar ni izključeno testiranje
aeroprofilov pri nižjih Reynoldsovih številih.
Testiranje propelerjev in V/STOL testiranja pa se izvaja pri veliko nižjih Reynoldsovih
številih, čemur pa naš zasnovan zaprtotočni vetrovnik ustreza.
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7 Zaključki
V diplomski nalogi smo zasnovali zaprtotočni vetrovnik z odprto testno sekcijo.
1) Glede na zahteve testiranj je odprta testna sekcija primernejša od zaprte,
2) zaradi boljše kompatibilnosti z odprto sekcijo smo vetrovnik zasnovali kot zaprtotočni,
3) glede na omejen prostor, ki nam je bil na voljo smo iz zasnove vetrovnika izvzeli
difuzer in kontrakcijsko šobo,
4) slabosti vetrovnika brez difuzorja in kontrakcijske šobe smo kompenzirali z večjim
premerom in možnostjo testiranja večjih objektov, kar pa pomeni večje sile na testiran
objekt in lažje merjenje sil,
5) za kontrolo nad stanjem toka v vetrovniku smo zasnovali okrogla kolena kvadratnega
preseka z lopaticami za usmerjanje toka brez, da bi se pri prehodu spremenila površina
preseka in s tem sam pretok,
6) zasnovali smo sesalni lijak kvadratnega preseka z varovalnim/kontrolnim zaslonom,
7) v zasnovo vetrovnika smo dodali močan ventilator z velikim pretokom in frekvenčnim
reguliranjem vrtljajev,
8) z razdelitvijo vetrovnika na dve polovici smo izboljšali mobilnost in kompaktnost
vetrovnika,
9) polovici kanalskega sistema smo vpeli v dve jekleni konstrukciji, ki sta zagotavljali
ustrezno blaženje vibracij,
10) merilna oprema vetrovnika je sestavljena iz enega instrumenta, ki zajema merjenje
diferencialnega tlaka, temperature in vlage. Instrument ima, poleg beleženja
omenjenih treh spremenljivk, zmožnost preračunavanj hitrosti toka,
11) za zasnovan vetrovnik smo preračunali brez dimenzijske parametre in ugotovili, da je
vetrovnik primeren za testiranje aeroprofilov in predvsem propelerjev.

45

Zaključki

Kljub precej omejenim pogojem nam je uspelo zasnovati funkcionalen vetrovnik namenjen
študijskemu raziskovanju. Vetrovnik smo zasnovali tako, da čim bolj ustreza testiranim
zahtevam in je po testiranju potrebnih kar se da malo korigiranja. Z odstopanjem od
priporočil glede zasnove vetrovnika smo ustvarili dobro podlago za dodatna raziskovanja,
kako izboljšati našo zasnovo in pogoje testiranja še bolj približati realnim pogojem.
Predlogi za nadaljnje delo
Razumevanje zračnega toka je še vedno precej omejeno, zaradi česar je težko predvideti,
kako se bo zrak obnašal v vetrovniku pri realnih pogojih. Zaradi tega je glavna smernica
nadaljnjega dela temeljitejša analiza zračnega toka, tako teoretična kot praktična.
Izboljšava zračnega toka je možna z dodatnimi elementi za kontroliranje toka, kot
kontrolni zaslon in lopatice za usmerjanje toka. Na brez dimenzijske parametre lahko
vplivamo še s povečanjem hitrosti zračnega toka, kar pa je dosegljivo s spreminjanjem
profila kanalskega sistema.
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Priloga A: Numerično določanje iskanih
dimenzij

49

Priloga A: Numerično določanje iskanih dimenzij

V prilogi A je predstavljen numeričen izračun minimalnega potrebnega premera testne
sekcije in maksimalnih gabaritih.
Numerična analiza je bila izvedena v Excelu, kjer sem postavil sistem enačb in s
spreminjanjem vhodnih parametrov določal želene končne vrednosti. V preglednici A.1 so
prikazani rezultati numerične analize. Kakor je omenjeno v poglavju 3.3.1 sem parametre
razdelil na enolično določene in spreminjajoče se parametre (vrednosti teh so zapisane z
rdečo barvo). V oklepajih so pri oznakah spreminjajočih se parametrov napisani rangi v
kakršnih se gibljejo vrednosti parametrov. Iskani parametri so zapisani z zeleno barvo.
Enačbe uporabljene za posamezne elemente
Testna sekcija:
‐ Enačba (5.1)
Kontrakcijska šoba:
‐ Enačbe (2.8), (2.9), (2.10) in (2.11).
Kolena:
‐ Enačba (3.13).
Difuzor:
‐ Enačba (2.5),
‐ celotna dolžina difuzorja je določena z vhodnim premerom (premer ventilatorja),
izhodnim premerom (vstopni premer kontrakcijske šobe) in kotom konusa. Ta je
razdeljen na tri dele,
‐ tretji del je določen kot delež celotnega difuzorja in katerega sem določil kot
spreminjajoči se parameter,
‐ prvi del difuzorja je direktno povezan z dolžino tretjega, saj sta na vzporednih nogah.
Dolžino prvega sem določil kot vsoto dolžine tretjega difuzorja, kontrakcijske šobe in
testne sekcije,
‐ drugi difuzor je dolžina celotnega minus dolžina prvega in tretjega difuzorja.
Dolžina vetrovnika:
‐ Za dolžino vetrovnika (enačba (5.1))sem vzel spodnjo primarno pot, saj je že po skici
(slika 3.1) razvidno da bo daljša. Gre za vsoto širine četrtega in prvega kolena ter
dolžine kontrakcijske šobe, tretjega dela difuzorja, testne sekcije in ravne cevi med
testno sekcijo in prvim kolenom. Dolžina ravne cevi je enaka dolžini ventilatorja, saj je
to treba upoštevati pri dolžini povratne zveze. Dolžina ventilatorja je običajno enaka
premeru ventilatorja.
(A.1)

Višina vetrovnika:
‐ Maksimalna višina vetrovnika (enačba (5.1)) je označena na skici (slika 3.1) in je vsota
širin tretjega in četrtega kolena, dolžine drugega dela difuzorja in razlike med vhodnim
in izhodnim polmerom tretjega dela difuzorja.
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(A.2)

Zaradi preglednosti so na naslednji strani podana imena simbolov uporabljenih v Excelovi
tabeli. Simboli v enačbah (A.1) (A.2) se prav tako nahajajo v njej.
Preglednica A.1: Excelova tabela za določanje mer vetrovnika, zasnovanega po priporočilih
Enolično določeni
Iskani parametri
Min
Max
Parametri v rangu [/]
parametri
[mm]
vrednosti vrednosti
q d [rad]
0,061087 L ts [1-1,5]
1,2 d ts
230
500 /
NOT OK
L v [/]
0,5 A v/A i [6-8]
6 l vet
3053 /
3100
OK
delež
d3
[0-1]
L i [/]
1
0,185 h vet
1781 /
1800
OK
L kš,i [/]
0,45 L kš,v [0,45-0,65]
0,45
Testna sekcija [mm] Kontrakcijska šoba [mm]
Kolena [mm]
l ts
276 l i
230 l k1
322
di
dv

230 l k2
563 l k3

322

230 l v

282 l k4

702

Ventilator [mm]
lf

l kš,v
l kš,i

254
254

l kš

1019

630

Skupna dolžina
difuzorjev [mm]
r v,d
r i,d
ld

Tretji difuzor [mm]
Prvi difuzor [mm] Drugi difuzor [mm]
l
l
115 d3
504 d1
1799 r v,d2
225
282 r i,d3
282 r v,d1
115 r i,d2
251

2725 r v,d3

251 r i,d1

225 l d2

422

Simboli v preglednici:
kot konusa difuzorja
dolžinski faktor vhodnega dela za ustalitev toka
dolžinski faktor vhodnega dela zoženja
dolžinski faktor izhodnega dela zoženja
dolžinski faktor izhodnega dela za ustalitev toka
dolžinski faktor testne sekcije
vhodna površina kontrakcijske šobe
izhodna površina kontrakcijske šobe
premer testne sekcije
dolžina vetrovnika
višina vetrovnika
dolžina testne sekcije
dolžina ventilatorja
dolžina vhodnega dela za ustalitev toka
dolžina izhodnega dela za ustalitev toka
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premer vhodnega dela kontrakcijske šobe
premer izhodnega dela kontrakcijske šobe
dolžinski faktor vhodnega dela zoženja
dolžinski faktor izhodnega dela zoženja
dolžina kontrakcijske šobe
širina prvega kolena
širina drugega kolena
širina tretjega kolena
širina četrtega kolena
dolžina celotnega difuzorja
dolžina prve tretjine difuzorja
dolžina druge tretjine difuzorja
dolžina tretje tretjine difuzorja
vhodni polmer celotnega difuzorja
izhodni polmer celotnega difuzorja
vhodni polmer prve tretjine difuzorja
izhodni polmer prve tretjine difuzorja
vhodni polmer druge tretjine difuzorja
izhodni polmer druge tretjine difuzorja
vhodni polmer tretje tretjine difuzorja
izhodni polmer tretje tretjine difuzorja
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Priloga B: Tehnični list ventilatorja AVSV
500-2-AK [14]
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Priloga C: Delavniške in sestavne risbe
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

delavniška risba kolena (1),
delavniška risba prehodne cevi (2),
delavniška risba ravne cevi dolžine 350 mm (3),
delavniška risba ravne cevi dolžine 370 mm (4),
delavniška risba sesalnega lijaka (5),
delavniška risba leve jeklene konstrukcije (6),
delavniška risba desne jeklene konstrukcije (7),
sestavna risba kanalskega sistema (8),
sestavna risba levega dela vetrovnika (9),
sestavna risba desnega dela vetrovnika (10).
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