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TECHNIKA NOS REKINA

PASZCZA CZY
NOS REKINA?

We wlotach powietrza naszych paralotni pojawiła się nowa technologia. Otwory 
zostały przesunięte do tyłu i znajdują się na dolnej powierzchni skrzydła. Czy nos 

rekina jest aerodynamiczną rewolucją?

Tekst: Sascha Burkhardt
Tłumaczenie: Karolina Kocięcka

Paszcza wieloryba? Poniższą grafikę 
stworzył Hannes Papesh, projektant 
firmy Nova. Ta komputerowa symulacja 
powstała podczas tworzenia skrzydła 
Mentor 3.
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Większość pilotów po 
raz pierwszy usłyszała 
termin „nos rekina” 
zimą 2010/2011, kiedy 
w powietrze wzbiły się 

pierwsze prototypy R11. To zawodnicze 
skrzydło Ozone'a miało wloty umiesz-
czone na dolnej powierzchni. Głów-
nym założeniem tego rozwiązania było 
zapewnienie lepszego ciśnienia wewnątrz 
skrzydła na wszystkich kątach natarcia. 
Paralotnia, która utrzymuje wysokie 
ciśnienie wewnętrzne przy dużym kącie 
natarcia zapewnia długie drogi sterowania 
i zwiększoną odporność na przeciągnięcie 
przy niższych prędkościach. W przypadku 
klasycznego skrzydła, gdy spada w nim 
ciśnienie, to staje się ono miękkie i niewy-
dajne, podczas gdy w pełni „napompowa-
ne” ma lepszą odporność na turbulencje 
i równy opływ powietrza. Kolejna zale-
ta sharknose'a ujawnia się przy dużych 
prędkościach, kiedy to wysokie ciśnienie 
w skrzydle zwiększa odporność na pod-
winięcia.

Dwa noski, dwa patenty. 
Pierwsze dwie kartki są 
z dokumentu, który powstał 
w 1989 r. Niemiecki konstruktor 
Gernot Leibe zarejestrował 
patent o nazwie Haifischmaul 
(czyli paszcza rekina). Ostatnia 
kartka pochodzi z patentu 
Ozone'a na Sharknose (nos 
rekina). Już na pierwszy rzut oka 
widać wyraźne różnice...

CIŚNIENIE WEWNĘTRZNE

Ciśnienie wewnętrzne w paralotni jest o kilka rzędów 
wielkości mniejsze niż na przykład ciśnienie w nad-
muchiwanym pontonie (wynoszące przynajmniej 
0,2 bar lub 200 hPa). W porównaniu z ciśnieniem 
atmosferycznym, to całkiem niewiele.

Fred Pieri wykonał dla nas obliczenia: w zwykłym 
skrzydle ciśnienie waha się między 78 paskali przy 
40 km/h, a 180 paskali przy 60 km/h – czyli od 
0,78 hPa do 1,8 hPa. To bardzo mało w porówna-
niu z ciśnieniem atmosferycznym, które waha 
się między 950 a 1050 hPa na poziomie morza. 
Jednakowoż, to właśnie to ciśnienie jest po części 
odpowiedzialne za to, że skrzydło utrzymuje swój 
kształt. Według Freda Pieriego, 0,8 hPa (czyli 0,0008 
bar) generuje naprężenie w osi podłużnej o wartości 
240 N, czyli 24 kg, które nie jest nieistotne.

http://www.free.aero
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NIE PIERWSZY REKINI PROFIL... 
Nos rekina ma utrzymywać ciśnienie 
wewnętrzne na jak najwyższym pozio-
mie w pełnym zakresie prędkości. Pomysł 
z zastosowaniem go w paralotni nie jest 
całkiem nowy. Już w 1989 r. niemiec-
ki konstruktor Gernot Leibe zarejestro-
wał patent o numerze DE 3729934 A1 
w imieniu firmy Aviamecanic Gleitschir-
me, zawierający profil o nazwie „paszcza 
rekina”, który może kojarzyć się z nosem 
rekina Ozone'a.

Jednak zamysł Leibe był inny. On chciał 
przede wszystkim zmniejszyć potężny 
opór aerodynamiczny, produkowany przez 
ogromne wloty w paralotniach jego cza-
sów. Aby to uczynić, potrzebował zamknąć 
krawędź natarcia, jednocześnie wpuszcza-
jąc powietrze do wewnątrz skrzydła przez 
wloty utworzone na dolnej powierzchni.

Jego rozwiązanie nie poprawiało jed-
nak stabilności skrzydła przy zmianie 
kąta natarcia. To jest ogromna różnica 
pomiędzy zwykłym załamaniem na dol-
nej powierzchni profilu, a rozwiązaniem 
nazwanym nosem rekina.

Leibe nie był jedynym, który opisał i sto-
sował zagięcie na dolnej powierzchni. 
Przez długi czas Hannes Papesh stoso-
wał je w symulacjach profili w progra-
mie CAD. Także Niviuk, wprowadzając 
Hooka 2 w miejsce jedynki, dodał zała-
manie w powierzchni profilu na wysokości 
wlotów powietrza – a to było w 2010 r.

Powody, dla których producenci stosują 
nos rekina w swoich paralotniach nie są 
zawsze takie same. Umiejscowienie wlo-
tów bardziej z tyłu umożliwia niektórym 
wygładzenie powierzchni krawędzi natar-
cia. Inni w ten sposób rozwiązują problemy 
z wibracjami.

Dla konstruktorów Ozone'a powyższe 
rozwiązania nie są takie same, jak w przy-
padku wklęsłego profilu zastosowanego 
w R11. Dlatego 11 marca 2011 r. zare-
jestrowali oni nos rekina w INPI (Krajo-
wy Instytut Własności Przemysłowej we 
Francji). Opatentowali oni „wzmocnie-
nie dolnej powierzchni”, mające na celu 
„utrzymywanie współczynnika ciśnienia 
wewnętrznego na jak najwyższym pozio-
mie w pełnym zakresie kąta natarcia”.

W 2010 r. Niviuk stworzył Hooka 2, w którym 
zmodyfikował krawędź natarcia. Można w nim 
zauważyć zarys nosa rekina.
Jednak powód tej modyfikacji nie był taki, jaki 
zaprezentował Ozone. Konstruktor Olivier Nef 
nie chciał zwiększyć ciśnienia wewnętrznego, ale 
pozbyć się problemu wibracji.

„Sharknose”, 1989

„Sharknose”, 2011
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Dodatkowo ich profil miał produkować 
bardzo mały opór interferencyjny – jest to 
dokładnie opisane w dokumencie Ozone-
'a – co jest kolejną różnicą w porównaniu 
z patentem Gernota Leibe z 1989 r.

W tym samym czasie inni konstruktorzy 
także starali się przesuwać wloty powie-
trza coraz dalej do tyłu oraz/lub załamy-
wać obrys profilu. Wyraźnie to widać na 
przykładzie Icepeaka 6 Niviuka.

Triple Seven, kolejny producent, nazwał tę 
technologię BPI (cofnięte wloty powietrza) 
i stosuje ją we wszystkich swoich skrzy-
dłach. GIN zmodyfikował nosek Booma 9 
i Atlasa. Większość najnowszych modeli 
ma rozwiązania mniej lub bardziej zbliżo-
ne do prawdziwego nosa rekina. Wielu 
konstruktorów dostrzega zalety wklęśnię-
tej dolnej powierzchni profilu. Ciekawie 
będzie obserwować, do jakiego stopnia 
technologia ta zostanie wprowadzona 
w skrzydłach rekreacyjnych, a nawet 
w szkolnych. Producenci, którzy chcą sto-
sować technologię Sharknose nie muszą 
płacić tantiem*, ponieważ w momencie 
oficjalnej publikacji patentu we wrześniu 
2012 r. firma Ozone oświadczyła, że nie 
chce korzystać z prawa wyłączności. Tak 
to wyjaśnił Luc Armant: „Zajmujemy się 
projektowaniem i tworzeniem skrzydeł, 
więc postanowiliśmy, że z naszego paten-
tu będzie można korzystać za darmo, pod 
warunkiem uznania autorstwa.”

Aby móc w pełni zrozumieć zalety wklę-
słego kształtu nosa rekina stworzonego 
przez Ozone'a, poprosiliśmy o rozmowę 
Freda Pieri, który przedstawi nam szcze-
góły na kolejnych stronach. 

*Ozone jedynie prosi, aby skrzydła, w któ-
rych zastosowano ich technologię były 
opatrzone logo Sharknose, uznając w ten 
sposób ich autorstwo. Inni producenci 
będą to prawdopodobnie robili z równym 
zapałem, co w przypadku logo „Rigifoil by 
Gin”, które raczej sporadycznie można doj-
rzeć na skrzydłach innych producentów. 

Rook, skrzydło rekreacyjne Triple Seven, na 
którym wyraźnie widać nos rekina.

Ozone stworzył także skrzydło, które lata bez żad-
nego ciśnienia wewnętrznego – XXlite nie posiada 
w ogóle dolnej powierzchni, dzięki czemu jest bar-
dzo lekkie. Poza tym błyskawicznie wstaje nad głowę 
(bez konieczności wypełnienia się powietrzem). Z 
drugiej strony skrzydło tego typu ma bardzo zmniej-
szony zakres kąta natarcia, a co z tego wynika bar-
dzo wąski zakres prędkości: 27-36 km/h zgodnie z 
pomiarami firmy Certika, która zajmuje się przeglą-
dami paralotni.  
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R11, pierwsza paralotnia z nosem rekina Ozone'a.

TECHNIKA NOS REKINA

SHARKNOSE OZONE’A
Tekst: Fred Pieri i Ozone team

Tłumaczenie: Karolina Kocięcka
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Fred Pieri, aerodynamik i jeden z konstruktorów 
Ozone'a, szczegółowo tłumaczy, jak działa nos 

rekina, zdradzając jego sekrety i zalety.
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Paralotnia to miękkopłat, pod którym 
zawieszony jest pilot. Abyśmy mogli latać, 
nasze skrzydło ma profil aerodynamicz-
ny, który generuje siłę nośną. Siły, które 
unoszą nas w powietrzu działają także 
„rozciągająco” na paralotnię w szerz. Jed-
nak wzdłuż cięciwy te siły są praktycznie 
bezużyteczne. W tym kierunku skrzydło 
„rozciąga” ciśnienie wewnętrze.

Tworząc skrzydło XXlite udało się nam 
dowieść, że latać może także skrzydło bez 
ciśnienia wewnętrznego (profil tej kon-
strukcji jest otwarty, gdyż prawie w ogóle 
nie posiada ona dolnej powierzchni). Pod-
czas testów nad tą jednopowierzchniową 
konstrukcją próbowaliśmy zmieniać jej kąt 
natarcia.

Zmiana kąta natarcia pozwala nam zmie-
nić prędkość paralotni. Im wyższe będzie 
ciśnienie wewnętrzne, tym większą sta-
bilność będzie miało skrzydło. Projektant 
powinien więc dążyć do maksymalizacji 
ciśnienia wewnętrznego. Ciśnienie to ma 
jednak pewne wartości graniczne, których 
nie da się przekroczyć.

Powierzchnia profilu prostopadła do 
kierunku napływu cząsteczek powietrza 
zwana jest punktem spiętrzenia (lub sta-
gnacji).

Punkt spiętrzenia i wykres 
współczynnika ciśnienia
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Cięciwa: linia przebiegająca od 
krawędzi natarcia do krawędzi 
spływu wzdłuż komory.

Współczynnik ciśnienia: pro-
centowa wartość ciśnienia w 
danym punkcie w porównaniu 
do ciśnienia maksymalnego 
w  punkcie spiętrzenia. W tek-
ście oznaczane skrótem PC.

Kąt natarcia: kąt między cięciwą 
profilu a kierunkiem napływają-
cych strug. Dla zwykłej paralot-
ni wynosi on od 3° przy maksy-
malnym przyspieszeniu, przez 
7° przy „rękach do góry”, do 15° 
w punkcie przeciągnięcia.

Rozpiętość: odległość między 
końcówkami skrzydła, prosto-
padła do cięciwy.

Punkt spiętrzenia: punkt na pro-
filu w miejscu prostopadłym 
do kierunku napływu cząste-
czek powietrza. W tym miejscu 
struga powietrza rozdziela się 
na dwie części, a ciśnienie jest 
maksymalne: PC=1.

Sharknose: technologia opisa-
na w tym artykule. Jej nazwa 
pochodzi oczywiście od kształ-
tu przedniej części profilu, która 
przypomina pysk rekina.

CIĘCIWA

ROZPIĘTOŚĆ

Przedmiot

Wykres współczynnika 
ciśnienia

Punkt spiętrzenia
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To w tym punkcie struga powietrza się 
rozdziela na dwie części i jedna z nich 
opływa profil górną powierzchnią, a druga 
dolną.

Dla danej prędkości lotu ciśnienie jest 
największe w punkcie spiętrzenia. To 
ciśnienie będzie punktem odniesienia dla 
wszystkich wartości ciśnienia w dalszej 
części artykułu (a także w całej literaturze 
na ten temat).

Wartość ciśnienia jest wyrażana jako 
współczynnik ciśnienia (PC – Pressure 
Coefficient), przy czym ciśnienie w punk-
cie spiętrzenia wynosi 1, czyli PC = 1.

PC = 0,5 oznacza, że ciśnienie zmierzo-
ne w tym miejscu jest równe połowie 
wartości ciśnienia w punkcie spiętrzenia. 
Aby uzyskać ciśnienie wewnętrzne o war-
tość PC = 1, należałoby umieścić wloty 
w punkcie spiętrzenia. Jednakże punkt 
spiętrzenia nie jest stały dla profilu, ale 
zależy od kąta natarcia.

TO JAKI JEST KOMPROMIS?
Jeżeli wloty powietrza są umieszczone w 
pobliżu końca zakresu przemieszczania 
się punktu spiętrzenia, to sytuacja jest 
następująca: dobre ciśnienie przy wyso-
kich kątach natarcia i długi zakres ruchu 
sterówek. Jednak przy niskich kątach 
ciśnienie będzie niskie i w locie przyspie-
szonym skrzydło nie będzie zachowywać 
swojego kształtu (co oznacza pogorszenie 
osiągów), a po przekroczeniu pewnego 
kąta wloty wejdą w obszar obniżonego 
ciśnienia, co spowoduje podwinięcie.

Punkt spiętrzenia dla kątów natarcia od 3° do 
25°. „P” oznacza zakres przemieszczania się tego 
punktu. 
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e Po R11, które miało nos rekina, Ozone stworzył nowe 
skrzydło zawodnicze – Enzo 1, które jednak noska nie 
miało. Dopiero od Enzo 2 firma wprowadziła Sharknose w 
zawodniczych skrzydłach certyfikowanych.
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Jeśli dla odmiany wloty powietrza są 
umieszczone blisko początku zakresu 
punktu spiętrzenia, otrzymamy dobre 
ciśnienie wewnętrzne na niskich kątach 
natarcia (czyli w locie na speedzie), ale 
nie na wysokich (czyli przy zaciągnięciu 
sterówek); w wyniku tego skrzydło będzie 
kiepsko wstawać nad głowę i nie będzie 
łatwo wychodzić ze spadochronowania.

CO WIĘC ZROBIĆ?
W większości przypadków wloty powie-
trza są umiejscowione w środku zakresu 
punktu spiętrzenia i do tego są słusznej 
wielkości, co jest kompromisem akcep-
towalnym dla większości konstruktorów. 
Jednak spróbujmy nad tym popracować. 
Nasuwającym się rozwiązaniem jest zro-
bienie wlotów tak długich, jaki jest zakres 
punktu spiętrzenia. Niestety, ciśnienie 
panujące wewnątrz skrzydła nie jest sumą 
ciśnień na wlotach, ale średnią (tak samo, 

jak po zmieszaniu wody o temperaturze 
20°C z wodą o temp. 30°C nie otrzymamy 
wody o temp. 50°). Paralotnia z bardzo 
dużymi wlotami będzie miała ciśnienie 
wewnętrzne gorsze niż glajt z wlotami 
klasycznymi, a przy tym będzie źle się 
zachowywać na dużych kątach natarcia – 
trudno wychodzić ze spadochronowania 
i przeciągnięcia, a także mieć tendencje 
do negatywki – oraz na niskich kątach – 
nie będzie zachowywać kształtu i będzie 
podatna na frontsztale. Innym pomysłem 
jest zastosowanie zaworów: np. dwa 
wloty z zaworami, które będą się zamy-
kać w momencie, gdy ciśnienie wewnątrz 
skrzydła będzie wyższe niż ciśnienie na 
zewnątrz wlotu. Pomysł ten wygląda jed-
nak dobrze w teorii, jednak bardzo trudno 
wykorzystać go w praktyce, gdyż zawory 
często są nieszczelne i technologia ta staje 
się trudna i kosztowna w produkcji.

Strefy różnego ciśnienia wzdłuż profilu dla 
danego kąta natarcia.

Kolejnym efektem zastosowania nosa rekina jest 
to, że wloty są cofnięte w stronę spływu, a dzięki 
temu zamknięty jest nosek profilu, co wpływa na 
wzrost wydajności tej części. Nosek lepiej „wgryza 
się” w powietrze. 
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Dodatkową wadą zaworów są powstałe 
zagięcia na powierzchni skrzydła, które 
powodują wzrost oporu. Myślę, że więk-
szość konstruktorów eksperymentowała 
z zaworami, ale żadnemu nie udało się 
znaleźć korzyści tego rozwiązania i najczę-
ściej nie było ono przenoszone na wyższe 
modele z kilkoma zaledwie wyjątkami 
(głównie w skrzydłach akrobacyjnych), 
prawdopodobnie bardziej ze względów 
marketingowych, niż technicznych.
Ostatnią opcją na polepszenie sytuacji jest 
przesunięcie dolnej części poszycia w dół, 
tak jak na ilustracji poniżej.

Taki profil pozwala na przesunięcie wlo-
tów do tyłu przy jednoczesnym zachowa-
niu zadowalającego ciśnienia przy niskich 
kątach natarcia. Wadą takiego profilu 
jest powstały schodek, który powodu-
je zwiększony opór przy niskich kątach, 
a w przypadku przeciągnięcia generuje 
turbulencję przy wlocie, co nie pomaga 
w wyprowadzeniu skrzydła.

Profil z przesuniętą powierzchnią dolną

Ilustracja małego i dużego 
kąta natarcia w profilu z 
przesuniętą powierzchnią 
dolną.
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Slalom, najnowsze skrzydło PPG Ozone'a nie ma jeszcze nosa 
rekina, jednak Fred Pieri twierdzi, że rozwiązanie to będzie prawie 

na pewno stosowane w tego typu paralotniach. 
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Mały kąt

Duży kąt
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SHARKNOSE
Nos rekina polega na stworzeniu wklęsłej 
powierzchni w standardowym zakresie 
przemieszczania się punktu spiętrzenia, 
która bardzo zredukuje wielkość tego 
zakresu. Zanim przejdziemy dalej, przyj-
rzyjmy się temu rozwiązaniu na ilustracji. 
W części wklęsłej powietrze będzie 

przepływać wolniej – tworzy ona efekt 
odwrotny do efektu dyszy (Venturiego). 
Im bardziej powietrze zwalnia na danym 
obszarze, tym bliższe jedności będzie PC 
(w skrajnym przypadku, czyli przy zero-
wej prędkości, w punkcie spiętrzenia, PC 
wyniesie 1).

Delta 2 – pierwsze skrzydło dla szerokiego grona 
odbiorców z zastosowaną technologią Sharknose.
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Zarys profilu Sharknose.
Część wklęsła
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Jedną z największych zalet nosa rekina 
jest jego symetryczny kształt – działa tak 
samo, niezależnie z której strony wlotu 
napływa powietrze. Rysunek analogiczny 
do tego na stronie 10, ale z profilem 
rekina:

Symetryczny kształt połączony z zaokrą-
glonym profilem skutkuje zadowalającym 
zachowaniem zarówno na niskich, jak i na 
wysokich kątach, przy niezwiększonym 
oporze. Ponadto dzięki zmniejszeniu 
zakresu punktu spiętrzenia, mogliśmy 
zmniejszyć wielkość wlotów i przez to 
uzyskać bardziej wyrównane ciśnienie na 
ich wysokości. Poniżej wykres obrazujący 
ciśnienie wewnętrzne w profilu tradycyj-
nym i w Sharknose w funkcji kąta natarcia:

Symetryczny opływ 
nosa rekina.

PC wewnątrz skrzydła w zależności od kąta 
natarcia.

Zima 2010/2011 – rozentuzjazmowany Luc Armant 
prezentuje zasadę działania nosa rekina.
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Mały kąt

Duży kąt

Lot przyspieszony Lot z zaciągniętymi sterówkami
Lot na try-
mowej

Profil klasyczny
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Oto dwie ilustracje prezentujące rozkład 
ciśnienia wzdłuż dolnej powierzchni na 
trzech różnych kątach natarcia dla profilu 
klasycznego i Sharknose.

Im mniejszy jest zakres V, tym łatwiej jest 
umiejscowić wloty powietrza, a im bliższy 
jedności zakres V, tym większe ciśnienie 
wewnątrz skrzydła.

Wyraźnie widać, że w profilu rekina zakres 
przemieszczania się punktu spiętrzenia 
jest mniejszy. Jest to idealne miejsce na 
wloty.

JAKĄ Z TEGO MA KORZYŚĆ PILOT?
Nos rekina to następujące atuty:

Skrzydło jest bardziej odporne na 
przeciągnięcia przy małej prędkości 
i z dłuższymi drogami sterowania. Jest 
to przydatne w noszeniach lub pod-
czas lądowania w ciasnym miejscu, 
wymagającym precyzji sterowania. 

Wysokie ciśnienie wewnętrzne przy dużej 
prędkości pozwala R11 latać nawet 70 
km/h. Sharknose sprawił, że R11 miało 
najprawdopodobniej największy zakres 
prędkości użytkowej ze znanych nam kon-
strukcji.
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Wykres PC wzdłuż dolnej powierzchni na 
trzech rónych kątach natarcia.

Linia zielona to kąt 3°, turkusowa – 10°, a 
niebieska – 20°.

E to rozmiar wlotu powietrza.

V to zmiana PC na poziomie wlotów.

Rekin szybujący ponad wodą…Delta 2.

Profil klasyczny Sharknose
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Zmniejszone opory wlotów powietrza, a 
dzięki temu większa doskonałość oraz – 
choć to trudniej przedstawić teoretycznie 
– lepsze wnoszenie w kominach. 

Te wnioski tworzą podstawę naszego 
zgłoszenia patentowego. Przyjrzyjmy się 
teraz historii nosa rekina w firmie Ozone.

HISTORIA I SYTUACJA OBECNA
Pierwszy zarys Skarknose pojawił się, gdy 
poszukiwaliśmy profilu, który dobrze by się 
zachowywał przy małej prędkości, a jedno-
cześnie miał wysokie ciśnienie wewnętrze 
przy dużej prędkości. Stworzone naprędce 
jedno żebro przetestowaliśmy pod wzglę-
dem wykonalności i próbowaliśmy upro-
ścić proces produkcyjny.

Na podstawie tego profilu postanowiliśmy 
stworzyć R10.2. Po tygodniu burzliwych 
konsultacji i tworzenia szkiców kompu-
terowych, powstała konstrukcja miała 
jedynie nazwę i punkt wyjścia wspólne 
z pierwszą wersją!

Gdy przybył do nas prototyp wykonali-
śmy kilka poprawek i w końcu mogliśmy 
doświadczyć poprawy prędkości, na którą 
wszyscy liczyliśmy, a która w rzeczywisto-

ści była jeszcze większa, niż zakładaliśmy 
i przy większym wzroście dróg sterowania. 
Radość była ogromna! Tak rozpoczęliśmy 
pracę nad projektem R11.

W tym samym czasie zaczęliśmy myśleć 
o napisaniu patentu.

Kilka miesięcy później R11 z nosem rekina 
trafił w ręce pilotów i krótko później zdo-
minował cały sezon 2011. Nieco później 
w tym roku zatriumfowała polityka i klasa 
otwarta została zabroniona na zawodach.
Rozpoczęliśmy więc pracę nad certyfi-
kowanym skrzydłem zawodniczym. Prze-
testowaliśmy kilka prototypów i chociaż 
te z zastosowanym nosem rekina latały 
dobrze, to postanowiliśmy nie drażnić sys-
temu, jako pierwsi przedstawiając takie 
skrzydło do certyfikacji. Dwurzędowe 
skrzydło EN-D z wydłużeniem 7,5 było 
wystarczającym szokiem.

Inne firmy też tworzyły skrzydła zawod-
nicze i niektóre stosowały rozwiązania 
zbliżone do Sharknose, które dawały takie 
same korzyści, jak nasze. Tymczasem w 
Ozonie badania i testy szły pełną parą 
i stale ulepszaliśmy naszą konstrukcję.
Nasza aplikacja patentowa powoli posu-
wała się do przodu w instytucie INPI. 
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Team R & D Ozone'a. Od lewej: 
Fred Pieri, Russell Odgen, Luc 
Armant i David Dagault.
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W końcu w listopadzie 2011 r. nasz patent 
został zatwierdzony, a opublikowany we 
wrześniu 2012 r.

Pozostawało pytanie: co z nim zrobimy? 
Teoretycznie patent – pod warunkiem, 
że zostanie opublikowany – upoważnia 
jego posiadacza do uniemożliwienia kon-
kurencji korzystania z danego rozwiązania 
lub do stworzenia systemu licencyjnego. 
Warto dodać, że w patencie wszystko 
jest dokładnie wytłumaczone, na kształt 
instrukcji użytkowania.
Ponieważ Ozone nie ma zamiaru czerpać 
korzyści z tantiem, ani plątać się w spory 

sądowe, a naszym głównym celem jest po 
prostu tworzenie najlepszych konstrukcji, 
postanowiliśmy udostępnić patent do dar-
mowego wykorzystania, prosząc jedynie 
o umieszczenie małego logo na skrzydle. 
Jesteśmy dumni, że możemy się dzielić 
tą innowacyjną technologią i fakt, że ma 
ona wkład w rozwój naszego sportu jest 
dla nas źródłem ogromnej satysfakcji. A 
my nadal rozwijamy technologię Sharkno-
se i zaczynamy ją stosować w kolejnych 
skrzydłach z całej naszej gamy, na przy-
kład w Delcie 2.   

Fred Pieri/Ozone, styczeń 2013
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Na startowisku krawędź natarcia 
ma od razu odpowiedni kształt...
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Ten prototyp LM5 miał nos rekina. 

http://www.free.aero
http://twitter.com/FreeaeroMag
http://twitter.com/FreeAeroMag


www. f r e e . a e r o16  |   luty 2013 @F r e eAe r oMag

TECHNIKA NOS REKINA

Najkorzystniejsze na rynku 
ubezpieczenia OC, KL i NNW 
dla pilotów paralotni, lotni, PPG i PPGG.

Zawody, szkolenia, pozwolenie radiowe, 
pomoc prawna, wspieranie lokalnych inicjatyw, 
sponsoring zawodników, kalendarze, artykuły.

Wspieramy polskie
paralotniarstwo już od 10 lat

PSP.ORG.PL
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