C

Samoloty
Powinniśmy sprawić, żeby podróże lotnicze stały się bardziej efektywne energetycznie i pojawiły się nowe paliwa, które pozwolą nam zużywać mniej energii
i mniej emitować.
Tony Blair
Nadzieja, że wszystko będzie dobrze, to nie polityka. To ułuda.
Emily Armistead, Greenpeace

Jakie fundamentalne ograniczenia wiążą się z lataniem? Czy z fizyki latania
wynika, że istnieją nieuniknione koszty energetyczne na tonę, na przeleciany kilometr? Jaki dystans maksymalny może pokonać 300-tonowy Boeing
747? A ważący kilogram szlamnik lub stugramowa rybitwa popielata?
Tak jak rozdział 3 (gdzie oszacowaliśmy zużycie energii samochodów)
został uzupełniony przez rozdział A (zawierający model zużycia energii
w samochodzie), niniejszy rozdział dopełnia rozdział 5. Omówimy, gdzie
się podziewa energia zużywana przez samoloty. Z fizyki potrzebujemy
jedynie zasad dynamiki Newtona, które opiszę w stosownej chwili.
Spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytania typu: „Czy latanie może
pochłaniać mniej energii, jeżeli przesiądziemy się na wolniejsze samoloty
śmigłowe?” Przed nami wiele równań. Baw się dobrze!

Jak latać
Samoloty (i ptaki) przecinają powietrze, więc zupełnie tak jak samochody
i pociągi doświadczają siły oporu. Spora część energii zużywanej przez samolot wykorzystywana jest do pokonywania tej siły. Dodatkowo, w przeciwieństwie do samochodów i pociągów, samoloty muszą zużywać energię,
by utrzymać się w górze.
Samoloty utrzymują się w górze, odrzucając powietrze w dół. Kiedy
samolot napiera w dół na powietrze, powietrze napiera w górę na samolot
(bo tak mu każe trzecia zasada dynamiki Newtona). Jak długo to wypychanie, zwane siłą nośną, jest wystarczająco duże, by zrównoważyć ciążącą ku
dołowi wagę samolotu, samolot nie spada.
Kiedy samolot odrzuca powietrze w dół, nadaje mu energię kinetyczną.
Wytworzenie siły nośnej pochłania energię. Całkowita wymagana moc to
suma mocy koniecznej do wytworzenia siły nośnej i mocy wymaganej do
przezwyciężenia oporu powietrza.
By zbudować teorię latania, potrzebujemy dwóch równań. To druga
zasada dynamiki Newtona:
siła wypadkowa działająca na ciało = tempo zmiany pędu ciała

(C.1)

i trzecia zasada dynamiki Newtona, którą dopiero co przywołałem:
siła wywierana przez A na B = − siła wywierana przez A na B

(C.2)

Jeżeli nie lubisz równań, od razu przejdę do puenty – dowiemy się jeszcze,
że moc konieczna do wytworzenia siły nośnej musi być równa mocy

Fot. C.1. Ptaki: dwie rybitwy
popielate, szlamnik i Boeing 747
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Rys. C.2. Samolot napotyka
nieruchomą tubę powietrza.
Przechodząc przez tubę, odrzuca
powietrze do dołu. Sile wywartej
przez samolot na powietrze (mającej
zepchnąć je w dół) przeciwstawia się
siła wywierana przez powietrze na
samolot o takiej samej wartości, ale
przeciwnym zwrocie.

Przed

Po

Model

Rys. C.3. W naszym modelu
zakładamy, że samolot zostawia za
sobą kiełbasę powietrza kierującą się
ku dołowi. W rzeczywistości mamy
do czynienia z bardziej złożonym
ruchem wirowym. Takim jak na
fot. C.4.

Trochę bliżej rzeczywistości

niezbędnej do przezwyciężenia oporu powietrza. Samo utrzymanie się
w górze podwaja zapotrzebowanie na moc.
Naszkicujmy model siły nośnej samolotu poruszającego się z prędkością v.
W czasie t samolot pokonuje dystans vt i pozostawia za sobą „kiełbasę” powietrza kierującego się do dołu (rys. C.2). Powierzchnię przekroju poprzecznego
tej kiełbasy nazwiemy Ak. Średnica kiełbasy mniej więcej odpowiada rozpiętości skrzydeł r (w większej kiełbasie znajduje się mniejsza kiełbaska
wirującego, turbulentnego powietrza o powierzchni przekroju poprzecznego zbliżonej do czoła kadłuba samolotu). W rzeczywistości przepływ
powietrza jest znacznie bardziej interesujący niż na naszym kiełbasianym
obrazku – końcówka każdego skrzydła pozostawia za sobą wir, przy czym
powietrze pomiędzy końcówkami skrzydeł szybko wiruje ku dołowi, a powietrze na zewnątrz końcówek porusza się ku górze (rys. C.3 i C.4). Ten
ruch wznoszący powietrza jest wykorzystywany przez ptaki lecące w formacji. Zaraz za koniuszkiem skrzydła ptaka wytwarza się przyjemny prąd
wznoszący. Ale wróćmy do naszej kiełbasy.
Masa kiełbasy wynosi:
mkiełbasa = gęstość × objętość = ρvtAk

(C.3)

Załóżmy, że cała kiełbasa przemieszcza się ku dołowi z prędkością u
i obliczmy, jakie musi być u, żeby na samolot działała siła nośna równa
jego masie mg. Pęd kiełbasy skierowany ku dołowi wytworzony w czasie
t wynosi:
masa × prędkość = mkiełbasau = ρvtAku

(C.4)

Zgodnie z zasadami Newtona musi to być równe pędowi przekazywanemu przez ciężar samolotu w czasie t, czyli:
mgt

(C.5)

Fot. C.4. Zawirowania powietrza za
samolotem
Fot. NASA Langley Research Center
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Po przeformułowaniu tego równania:
ρvtAku = mgt		

(C.6)

możemy obliczyć wymaganą prędkość opadania kiełbasy:

u=

mg
ρvAk

A to ciekawe! Prędkość kiełbasy jest odwrotnie proporcjonalna do prędkości
samolotu v. Wolniejszy samolot musi odrzucać powietrze mocniej niż szybszy,
bo napotyka mniej powietrza na jednostkę czasu. To dlatego samoloty zwalniające przy podejściu do lądowania muszą otwierać klapy – skrzydła stają się
większe, stromo nachylone i odchylają w dół więcej powietrza.

Jaki jest koszt energetyczny spychania kiełbasy w dół z wymaganą prędkością u? Wymagana moc wyniesie:

energia kinetyczna kiełbasy
czas
11
m kiełbasa u2
=
t2
1
mg 2
ρvtAk
=
2t
ρvAk

Pnośna =

=

1 ( mg ) 2
2 ρvAk

(C.7)
(C.8)
(C.9)
(C.10)

Całkowita moc konieczna do utrzymania samolotu w ruchu to suma mocy oporu (mocy potrzebnej do przezwyciężenia oporu powietrza) i mocy siły nośnej:

Psuma =

=

Pnośna + Popór

(C.11)

1
1 ( mg ) 2
co ρAs v3 +
2
2 ρvAk

(C.12)

gdzie As to czoło samolotu a co to współczynnik oporu powietrza (tak jak
w rozdziale A).
Efektywność zużycia paliwa samolotu, wyrażona jako energia na przebyty dystans, wyniosłaby:

energia
dystans

ideal.

=

Psuma
1
1 ( mg ) 2
= co ρAs v2 +
v
2
2 ρv2Ak

(C.13)

gdyby samolot przekształcał moc zawartą w paliwie na moc oporu i moc
siły nośnej ze stuprocentową sprawnością. Nawiasem mówiąc, „energia na
przebyty dystans” to inaczej „siła”, stąd w równaniu mamy siłę oporu powietrza 1⁄2coρAsv2 oraz siłę nośną 1⁄2(mg)2/(ρv2Ak). Sumą jest siła lub „ciąg”,
który określa, jak mocno muszą pracować silniki.
W rzeczywistości silniki odrzutowe mają sprawność około ε = 1/3, stąd też
wartość energii na dystans samolotu podróżującego z prędkością v wynosi:

energia
1
=
dystans

1
1 ( mg ) 2
co ρAs v2 +
2
2 ρv2 Ak

(C.14)
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Równanie energia na dystans jest dość skomplikowane, ale ulega znacznemu uproszczeniu, jeżeli założymy, że samolot został zaprojektowany,
by latać z prędkością minimalizującą wartość energii na dystans. Tak się
składa, że energia na dystans ma swój punkt optymalny będący funkcją v
(rys. C.5). Suma dwóch wartości 1⁄2coρAsv2 oraz 1⁄2(mg)2/(ρv2Ak) jest najmniejsza, kiedy te liczby są sobie równe. To zjawisko jest rozkosznie częste
w fizyce i inżynierii – dwie wartości, które niekoniecznie muszą być równe,
faktycznie są równe lub jedna jest najwyżej dwa razy większa od drugiej.
Zgodnie z tą zasadą równości przy prędkości optymalnej mamy:

czyli

ρv2opt =

(C.15)

mg
cd As Ak

(C.16)

To równanie definiuje prędkość optymalną, o ile nasz model latania jest prawidłowy. Model pójdzie do kosza, jeżeli sprawność silnika ε w dużym stopniu
zależy od prędkości lub jeżeli samolot leci z prędkością naddźwiękową (ponad
330 m/s). Powyżej prędkości dźwięku potrzebowalibyśmy innego modelu oporu powietrza i siły nośnej.

Wypróbujmy nasz model, szacując prędkości optymalne dla Boeinga 747
i albatrosa. Musimy przyjąć prawidłowe gęstości powietrza – szacując
optymalną prędkość przelotową dla 747 na wysokości 9000 metrów, musimy pamiętać, że gęstość powietrza spada wykładniczo wraz ze wzrostem
wysokości z, zgodnie z równaniem exp(− mgz/kT), gdzie m to masa molekuł azotu lub tlenu, a kT to energia termiczna (stała Boltzmanna razy temperatura bezwzględna). Gęstość powietrza jest około 3 razy niższa na tej
wysokości.
Przewidywane prędkości optymalne (yabela C.6) są bliższe prawdy niż
mogliśmy oczekiwać! Prędkość optymalna 747 ma wynieść 792 km/h,
a albatrosa – 51 km/h, co jest zbliżone do rzeczywistych prędkości przelotowych naszych ptaszków (odpowiednio 900 km/h i 47–88 km/h).

PTAK
Projektant
Masa (pełny ładunek)
Rozpiętość skrzydeł
Powierzchnia*
Gęstość
Współczynnik oporu
powietrza

747
m
w
As
ρ
co

Prędkość optymalna vopt

Albatros

Boeing selekcja naturalna
8 kg
363 000 kg
64,4 m
3,3 m
180 m2
0,09 m2
0,4 kg/m3
1,2 kg/m3
0,03
0,1
220 m/s
= 792 km/h

200

Wymagany ciąg całkowity

150

Siła nośna
Siła oporu

100
50

prędkość optymalna

0
100

( mg ) 2
ρv2 Ak

co ρAs v2 =

ciąg (kN)

14 m/s
= 51 km/h

150

200

250

300

350

400

prędkość (m/s)

Rys. C.5. Siła konieczna do
przemieszczania samolotu
w powietrzu jako funkcja jego
prędkości v jest sumą zwykłej siły
oporu 1⁄2coρAsv2 (która rośnie wraz
z prędkością) oraz siły nośnej:
1 (mg)2
2 ρv2Ak
(która maleje wraz ze wzrostem
prędkości). Istnieje prędkość idealna,
vopt, przy której wymagana jest
najmniejsza siła. Siła to energia
na przebyty dystans, stąd też
zmniejszenie siły zmniejsza zużycie
paliwa na przebyty dystans.
By zoptymalizować efektywność
zużycia paliwa, lataj z prędkością
vopt. Diagram odzwierciedla nasze
modelowe obliczenia niezbędnej
siły ciągu, w kilonewtonach, dla
Boeinga 747 o masie 319 t, rozpiętości
skrzydeł 64,4 m, współczynniku
oporu powietrza 0,03 i powierzchni
czołowej 180 m2, lecącego
w powietrzu o gęstości ρ = 0,41 kg/m3
(gęstość na wysokości 10 km), jako
funkcji jego prędkości v w m/s.
W naszym modelu prędkość
optymalna wynosi vopt = 220 m/s
(792 km/h).
Jak na model oparty na kiełbaskach
to całkiem bliskie rzeczywistości!
Tabela C.6. Optymalne prędkości dla
jumbo jeta i albatrosa.
* Powierzchnia czołowa 747 to iloczyn
szerokości kabiny (6,1 m) i wysokości
kadłuba (10 m), podwojona w celu
uwzględnienia powierzchni czołowej
silników, skrzydeł i ogona;
w przypadku albatrosa powierzchnia
czołowa oszacowana na podstawie
fotografii.
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Sprawdźmy kilka innych wartości z naszego modelu. Możemy oszacować, czy siła (C.13) jest zgodna ze znaną siłą ciągu 747. Pamiętając, że przy
prędkości optymalnej te siły są równe, potrzebujemy jedynie wybrać jedną
i ją podwoić:

siła

=

energia
dystans

=

co ρAs v2opt

=

co ρAs

1
1 ( mg ) 2
co ρAs v2 +
2
2 ρv2Ak

1/2

(C.17)
(C.18)

mg
ρ ( co As Ak) 1/2

co As
Ak

=

ideal.

=

(C.19)
(C.20)

mg

Zdefiniujmy współczynnik wypełnienia fA jako współczynnik powierzchni:

fA =

As
Ak

(C.21)

Rys. C.7. Widok z przodu Boeinga
747, który posłużył do oszacowania
powierzchni czołowej samolotu
As. Kwadrat ma powierzchnię Ak
(kwadrat rozpiętości skrzydeł).

(Wyobraźmy sobie fA jako ułamek kwadratu zajmowanego przez samolot na
rys. C.7). Wówczas:
siła = (cofA)1/2(mg)		

		

(C.22)

Ciekawe! Niezależnie od gęstości płynu, przez który przedziera się samolot,
wymagana siła ciągu (dla samolotu lecącego z prędkością optymalną) jest bezwymiarową stałą (cofA)1/2, pomnożoną przez masę samolotu. Tak przy okazji,
owa stała jest znana jako doskonałość aerodynamiczna (inaczej doskonałość
statku powietrznego lub efektywność aerodynamiczna – typowe wartości podane są w tabeli C.8).

Posługując się liczbami dla jumbo jeta, co ≈ 0,03 i fA ≈ 0,04, dowiadujemy się,
że wymagana siła ciągu wynosi:
(cofA)

1/2

mg = 0,036 mg = 130 kN (kilonewtonów)

(C.23)

Jak to się ma do specyfikacji Boeinga 747? W rzeczywistości każdy z czterech
silników ma maksymalny ciąg około 250 kN, ale wykorzystuje go tylko przy
starcie. W trakcie lotu ciąg jest znacznie niższy – dla Boeinga 747 wynosi 200
kN, zaledwie 50% więcej niż wynika z naszego modelu. Model mija się trochę
z rzeczywistością, bo założyliśmy nieco zbyt niską doskonałość aerodynamiczną.

Z siły ciągu można bezpośrednio wyprowadzić efektywność transportową samolotu. Możemy obliczyć dwa rodzaje efektywności transportowej
– koszt energetyczny przemieszczania ciężaru, mierzony w kWh na tonokilometr, oraz koszt energetyczny przewozu ludzi, mierzony w kWh na 100
pasażerokilometrów.

Sprawność przemieszczania ciężaru
Siła ciągu to moc, a siła to energia na jednostkę odległości. Całkowita
energia zużyta na jednostkę drogi jest większa o czynnik (1/ε), gdzie ε to
sprawność silnika, którą ustalamy na 1/3.

Airbus A320
Boeing 767-200
Boeing 747-100
Rybitwa
Albatros
Tabela C.8. Doskonałości
aerodynamiczne

17
19
18
12
20
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Oto koszt transportowy brutto, zdefiniowany jako energia na jednostkę
ciężaru (całego samolotu) na jednostkę odległości:

koszt transportu =

=
=

1 siła
masa
1 ( co f A ) 1/2 mg
m
1/2
( co f A )
g

(C.24)
(C.25)
(C.26)

Stąd też koszt transportowy jest liczbą bezwymiarową związaną z kształtem
samolotu i sprawnością silnika), pomnożoną przez g – przyspieszenie ziemskie. Warto zauważyć, że ten koszt energetyczny brutto dotyczy każdego
samolotu, ale zależy jedynie od trzech prostych jego cech: współczynnika oporu powietrza, kształtu samolotu i sprawności silnika. Nie zależy ani od wielkości samolotu, ani jego wagi, ani od gęstości powietrza. Jeżeli założymy ε = 1/3
i oskonałość aerodynamiczną 20, z naszego modelu wyniknie, że koszt transportowy brutto każdego samolotu wyniesie
0,15 g

lub też

0,4 kWh/tonokilometr

Czy można ulepszyć samoloty?
Jeżeli sprawność silnika można podwyższyć już tylko odrobinę, a kształt
samolotu został już istotnie udoskonalony, niewiele da się zrobić w zakresie liczby bezwymiarowej. Sprawność transportowa jest bliska swojej
fizycznej granicy. Specjaliści od aerodynamiki twierdzą, że kształt samolotu można jeszcze odrobinę udoskonalić, projektując maszyny w kształcie płaszczki (blended-wing body) i że można nieco poprawić współczynnik oporu powietrza dzięki kontroli przepływu laminarnego – technologii
redukcji turbulencji nad skrzydłem – dzięki otworkom na powierzchni
skrzydła wsysającym powietrze (Braslow, 1999). Wyposażenie istniejących
samolotów w system kontroli przepływu laminarnego poprawiłoby współczynnik oporu powietrza o 15%. Budowa samolotów w kształcie płaszczki
ma poprawić ten współczynnik o około 18% (Green, 2006). Zgodnie z równaniem (C.26) koszt energetyczny jest proporcjonalny do pierwiastka kwadratowego współczynnika oporu powietrza, stąd też poprawa o 15% czy
18% obniżyłaby koszt transportowy o odpowiednio 7,5% i 9%.
Ten koszt transportowy brutto to koszt energetyczny przemieszczania
ciężaru, w tym ciężaru samego samolotu. By obliczyć, ile energii potrzeba do
przemieszczenia ładunku, na jednostkę ciężaru ładunku, musimy ten koszt
podzielić przez odsetek, jaki stanowi towar. Dla przykładu, jeżeli ładunek
stanowi około 1/3 ciężaru w pełni załadowanego frachtowca 747, wówczas
koszt transportowy wynosi
0,45 g

albo około 1,2 kWh/tonokilometr. To tylko nieco więcej niż koszt transportowy ciężarówki, wynoszący 1 kWh/ tonokilometr.

Fot. C.9. Cessna 310N: 60 kWh na
100 pasażerokilometrów. Cessna 310
Turbo przewozi 6 pasażerów
(w tym 1 pilota) z prędkością 370
km/h.
Fot. Adrian Pingstone
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Sprawność przemieszczania ciał
W podobny sposób możemy ocenić sprawność przemieszczania pasażerów w Boeingu 747:

Efektywność transportu (pasażerokilometry na litr paliwa)
energia na litr
= liczba pasażerów
×
(C.27)
siła ciągu

=

liczba pasażerów

=

400 ×

=

×

× energia na litr

1 38 MJ/litr
3 200 000 N
25 pasażerokilometry na litr

siła ciągu

(C.28)
(C.29)
(C.30)

To nieco lepsza sprawność niż w przypadku przeciętnego samochodu wiozącego tylko kierowcę (12 km na litrze). Stąd też podróżowanie samolotem jest
bardziej efektywne energetycznie niż samochodem, jeżeli w samochodzie jest
jedna lub dwie osoby – oczywiście przy założeniu, że samolot wiezie komplet
pasażerów. Przy trzech i więcej osobach w aucie, to samochód jest bardziej
efektywny.

Kluczowe kwestie
No, poruszyliśmy sporo zagadnień! Zreasumujmy to co najważniejsze.
Połowę energii samolot zużywa, by utrzymać się w powietrzu, drugą połowę,
by się przemieszczać. Efektywność zużycia paliwa przy prędkości optymalnej, wyrażona jako energia na przebyty dystans, wynikała ze wzoru na siłę
(C.22) i była wprost proporcjonalna do wagi samolotu. Współczynnik proporcjonalności to doskonałość aerodynamiczna, determinowana kształtem
samolotu. O ile obniżenie limitów prędkość dla samochodów zredukowałoby zużycie energii na przebyty dystans, rozważanie takich limitów dla
samolotów mija się z celem. Samoloty mają zdefiniowane optymalne prędkości (inne dla każdego typu, zależne od wagi) i tam, w górze, lecą z tą
optymalną prędkością. Jeżeli zarządzisz, by samoloty latały wolniej, zużycie energii wzrośnie. Jedyny sposób, by samolot zużywał paliwo bardziej
efektywnie, to trzymanie go na ziemi. Samoloty już zostały fantastycznie
zoptymalizowane i nie ma widoków na znaczącą poprawę ich efektywności (na str. 46 i 144 dyskutujemy twierdzenie, że nowe superodrzutowce są
„znacznie sprawniejsze” niż stare jumbo jety, a na str. 35 twierdzenie, że
turbośmigłowce są „znacznie sprawniejsze” niż odrzutowce).

Zasięg
Możemy jeszcze oszacować, jaki jest zasięg samolotu lub ptaka – największa odległość, którą pokona bez tankowania. Ktoś mógłby pomyśleć, że im
większy samolot, tym większy zasięg, ale przewidywania naszego modelu dają porażająco prosty wynik. Zasięg samolotu (maksymalna dystans,
który pokona na jednym tankowaniu) jest wprost proporcjonalny do jego

Fot. C.10. „Proszę zapiąć spinki do
mankietów”.
Bombardier Learjet 60XR przewożący
8 pasażerów z prędkością 780 km/h
ma koszt transportowy rzędu
150 kWh na 100 pasażerokilometrów.
Fot. Adrian Pingstone
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prędkości i całkowitej energii zawartej w paliwie i odwrotnie proporcjonalny do tempa, w jakim to paliwo spala:

zasięg = vopt

energia
energia ×
=
moc
siła

(C.31)

I dalej, całkowita energia zawarta w paliwie to wartość kaloryczna paliwa
C (w dżulach na kilogram) razy jego masa; natomiast masa paliwa to określony odsetek fpaliwo całkowitej masy samolotu.
Tak więc:

zasięg =

energia
siła

=

Cm f paliwo
f paliwo C
=
( co f A ) 1/2 ( mg )
( co f A ) 1/2 g

(C.32)

Trudniej wyobrazić sobie prostsze obliczenie: zasięg każdego ptaka czy
samolotu to iloczyn bezwymiarowego czynnika εfpaliwo/ (cofA)1/2 (który
uwzględnia sprawność silnika, współczynnik oporu powietrza i geometrię
ptaszka) i podstawowej wielkości,
C
g
która zależy jedynie od paliwa i grawitacji. Nie zależy od wielkości,
ciężaru, szerokości ani długości ptaka, nie zależy od gęstości płynu.

Jaka jest więc ta magiczna wielkość? Mówimy o tej samej wielkości, niezależnie czy paliwem jest gęsie sadło, czy paliwo odrzutowe – oba te tłuszcze
to w gruncie rzeczy węglowodory (CH2)n. Paliwo odrzutowe ma wartość kaloryczną C = 40 MJ na kg. Dla paliwa odrzutowego wielkość ta wyniesie więc:

dpaliwo =

C
= 4000 km
g

(C.33)

Aby określić maksymalny dystans, wielkość tę (4000 km) pomnożymy
przez czynnik εfpaliwo/ (cofA)1/2. Zarówno dla ptaka, jak i jumbo jeta sprawność silnika wynosi ε = 1/3, doskonałość aerodynamiczna (cofA)1/2 ≈ 1/20,
a niemal połowa ciężaru ptaka to paliwo (stanowiące 46% w pełni załadowanego 747), to okazuje się, że wszystkie ptaki i samoloty, niezależnie od
wielkości, mają taki sam zasięg równy mniej więcej trzykrotności 4000 km,
czyli z grubsza 13 000 km.

To kolejna nasza liczba, która jest bliska rzeczywistości – rekord zasięgu 747
(ustanowiony nocą z 23 na 24 marca 1989 roku) wyniósł 16 560 km.
Twierdzenie, że zasięg nie jest zależny od wielkości ptaszka, jest poparte
obserwacjami. Ptaki różnych rozmiarów – od wielkich gęsi po drobne jaskółki
i rybitwy popielate – migrują na wielkie, międzykontynentalne dystanse. Najdłuższy nieprzerwany ptasi lot, na odległość 11 000 km, zarejestrowano dla
szlamika.
Jak daleko zaleciał Steve Fossett w specjalnie zaprojektowanym Scaled Composites Model 311 Virgin Atlantic GlobalFlyer? Pokonał 41 467 km. [33ptcg]. To
niezwykły samolot – 83% jego masy startowej wynosiło paliwo, w czasie lotu
skorzystał z prądu strumieniowego, by zwiększyć przebyty dystans. Był delikatny, więc nie obyło się bez kilku awarii po drodze.
Z naszego modelu wynika ciekawa kwestia. Pytając, jaka jest optymalna
gęstość powietrza, dowiadujemy się, że wymagany ciąg (C.20) przy prędkości

Fot. C.11. Boeing 737-700:
30 kWh na 100 pasażerokilometrów
Fot. © Tom Collins

293

C – Samoloty
optymalnej nie zależy od gęstości powietrza. Nasz modelowy samolot czułby
się dobrze na każdej wysokości i na każdej wypaliłby tyle samo paliwa przez
godzinę lotu. Z drugiej strony, od gęstości powietrza zależy optymalna prędkość
(v2 ~ 1/ρ, równanie C.16). A zatem, pozostawiając bez zmiany pozostałe parametry, stwierdzamy, że nasz modelowy samolot leciałby najkrócej w powietrzu o najniższej możliwej gęstości. Skoro wypalanie paliwa odchudza samolot, przy danej gęstości powietrza spadnie jego prędkość optymalna (v2 ~ mg/
(ρ(coAsAk)1/2)). Stąd też samolot, tracąc na wadze w powietrzu o stałej gęstości,
powinien trochę zwolnić. Niemniej jednak samolot może jednocześnie lecieć
z prędkością stałą i wciąż lecieć z prędkością optymalną, o ile wzniesie się wyżej,
gdzie powietrze jest rzadsze. Lecąc następnym razem na długim dystansie’
zaobserwuj, czy pilot pod koniec lotu zwiększa wysokość przelotową z, dajmy
na to, 9 500 m do 12 000 m.

Jak poradziłby sobie samolot na wodór?
Stwierdziliśmy już, że sprawność lotu w kategoriach zużycia energii na tonokilometr to prosta bezwymiarowa liczba pomnożona przez g. Zmiana
paliwa nie wpłynie na tę podstawową tezę. Samoloty na wodór to gra
warta świeczki, o ile pozwolą nam ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. Mogą też mieć lepszy zasięg. Jednak nie ma co oczekiwać, że będą
znacznie bardziej efektywne energetycznie.

Inne sposoby usprawnienia lotów
Formacja lecąca w kluczu, tak jak to robią gęsi, miałaby o 10% większą
efektywność zużycia paliwa (bo doskonałość aerodynamiczna takiej formacji jest większa niż pojedynczego samolotu). Niestety powodzenie triku
zależy od tego, czy nasze gęsi chcą migrować w tym samym kierunku
i w tym samym czasie.
Można zoptymalizować długości odcinków między lądowaniami.
Samoloty dalekiego zasięgu (powiedzmy 15 000 km) nie są tak efektywne
paliwowo, jak samoloty niższych zasięgów, bo muszą przewozić dodatkowe paliwo kosztem ładunku i pasażerów. Latanie w samolotach o mniejszych zasięgach byłoby bardziej efektywne energetycznie. Jeżeli optymalna
długość lotu bez międzylądowań wynosi około 5000 km, typowa podróż
na dużą odległość wymagałby jednego lub dwóch międzylądowań z tankowaniem (Green, 2006). Takie latanie na długie dystanse z międzylądowaniami mogłoby być około 15% bardziej efektywne paliwowo, aczkolwiek
wiązałoby się z innymi kosztami.

Ekologiczne samoloty
Raz na jakiś czas słyszy się o prototypach ekologicznych samolotów. Jednak
jak stwierdziliśmy w tym rozdziale, koszt transportowy każdego samolotu
wynosi mniej więcej
0,4 kWh/tonokilometr.

Zgodnie z naszym modelem jedyny sposób na znaczną poprawę tego wyniku to ograniczenie oporu powietrza (może za pomocą jakichś wymyślnych

dpaliwo to odległość, na którą
wystrzeliłoby się paliwo, gdyby
gwałtownie przekształciło
całą swoją energię chemiczną
w kinetyczną i wyrzuciło się po
torze parabolicznym, bez oporu
powietrza (gwoli precyzji – odległość
osiągnięta po optymalnej paraboli
to dwukrotność C/g). Ta odległość to
również wysokość, na jaką pionowo
mogłoby się wystrzelić paliwo,
gdyby nie było oporów powietrza.
Co zabawne, wartość kaloryczna
paliwa C, którą podaję w dżulach na
kilogram, to jednocześnie kwadrat
prędkości (tak samo jak stosunek
energii do masy E/m w równaniu
Einsteina E = mc2 to kwadrat
prędkości c2): 40 × 106 J na kg to
(6000 m/s)2. W tym świetle „tłuszcz
to 6000 metrów na sekundę”.
Jeżeli chcesz schudnąć dzięki
bieganiu, biegaj z prędkością 6000 m/s
(22 000 km/h), a zrzucisz cały tłuszcz
błyskawicznie.
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odkurzaczy na skrzydłach) lub zmiana geometrii samolotu (na coś w rodzaju szybowca, z ogromnymi w stosunku do kadłuba skrzydłami lub coś
w ogóle bez kadłuba).
Przyjrzyjmy się najnowszej odsłonie opowieści o „lataniu przyjaznemu
środowisku” i sprawdźmy, czy taki samolot przebije nasze 0,4 kWh/tonokilometr. Jeżeli tak, to uznamy, że nasz model jest wybrakowany.
Electra, jednoosobowy samolot z drewna i płótna, przeleciał w 48 minut
50 km nad południowymi Alpami [6r32hf]. Electra ma skrzydła o rozpiętości 9 m, 18 kW silnik elektryczny zasilany z 47 kg akumulatorów litowopolimerowych. Masa startowa samolotu wynosi 265 kg (134 kg samolotu,
47 kg akumulatorów i 84 kg człowieka). 23 grudnia 2007 roku samolot przeleciał 50 km. Zakładając, że gęstość energetyczna akumulatorów wynosiła
130 Wh/kg i że w trakcie lotu wykorzystano 90% energii zgromadzonej
w akumulatorach (5,5 kWh), koszt transportowy wyniósł mniej więcej:
0,4 kWh/tonokilometr,

czyli dokładnie tyle, ile w naszym modelu. Ten elektryczny samolot wcale
nie ssie mniej energii niż typowy zasysacz paliw kopalnych.
Nie oznacza to bynajmniej, że samoloty elektryczne wypadają z gry.
Można przecież zastąpić tradycyjne samoloty alternatywami o takim samym zużyciu energii, ale za to nieemitującymi dwutlenku węgla. Co więcej, jako środek transportu pasażerskiego Electra szczyci się imponującym
wynikiem 11 kWh na 100 pkm, a to wartość zbliżona do samochodu elektrycznego z wykresu transportowego na str. 140. Niemniej jednak w tej
książce skupiamy się przede wszystkim na kwestii „skąd wziąć tę całą
energię”.

Niektóre łodzie to też ptaki
Kiedy już stworzyłem mój model latania, zdałem sobie sprawę, że ma on
zastosowanie nie tylko do ptaszków powietrznych, ale też do hydroplanów
i innych jednostek pływających – wszystkich tych, które w trakcie ruchu
unoszą się nad wodą.
Rys. C.13 ilustruje zasady działania hydroplanu. Ciężar łodzi jest podtrzymywany przez podwodne, ruchome skrzydło, często niewielkie w stosunku do samej łodzi. Skrzydło generuje siłę nośną, odrzucając płyn do
dołu, podobnie jak samolot na rys. C.2. Zakładając, że dominuje opór na
skrzydle i że zoptymalizowano rozmiary skrzydła i prędkość łodzi pod
kątem zużycia energii na jednostkę odległości, wówczas najniższy możliwy koszt transportowy, wyrażony jako energia na tonokilometr, będzie taki
sam jak w równaniu (C.26):

( co f A ) 1/2

g

(C.34)

gdzie co to współczynnik oporu dla podwodnego skrzydła, fA to wcześniej
zdefiniowany bezwymiarowy współczynnik powierzchni, ε to sprawność
silnika i g to przyspieszenie ziemskie.
Zapewne co i fA nie są dokładnie takie same jak w zoptymalizowanym
samolocie. Nasza teoria ma jednak niezwykła cechę – nie zależy od gęstości

Fot. C.12. Electra F-WMDJ: 11 kWh na
100 pkm
Fot. Jean–Bernard Gache. www.apame.eu
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Fot. C.13. Hydropłat
Fot. Georgios Pazios

skrzydło

widok z boku

widok z przodu

płynu, przez który przedziera się skrzydło. Dlatego też przewidujemy, że
koszt transportowy hydropłata (energia na jednostkę odległości na jednostkę ciężaru, włączając ciężar pojazdu) jest taki sam jak koszt transportowy
samolotu! Czyli mniej więcej 0,4 kWh/tkm.
W przypadku jednostek, które prześlizgują się po powierzchni wody,
takich jak szybkie katamarany i narciarze wodni dokładny model powinien
uwzględniać energię pożytkowaną na wytworzenie fal. Przypuszczałbym
jednak, że nasza teoria hydropłata i tu jest z grubsza prawidłowa.
Nie trafiłem do tej pory na dane dotyczące kosztów transportowych hydroplanu, jednakże liczby dotyczące katamaranu pasażerskiego płynącego
z prędkością 41 km/h wydają się zgadzać – zużywa on około 1 kWh na
tonokilometr.
Jestem nieco zaskoczony faktem, że delikwent przeskakujący z wyspy
na wyspę samolotem, a nie łodzią, nie tylko robi to szybciej, ale prawdopodobnie mniejszym nakładem energetycznym.

Inne sposoby na utrzymanie się w powietrzu
Sterowce
Jak podkreślaliśmy w tym rozdziale, wolniejsze samoloty nie będą bardziej efektywne energetycznie, bo wszelkie zyski związane z mniejszym
oporem powietrza zostaną zniwelowane przez konieczność mocniejszego
odrzucania powietrza. Czy można rozwiązać ten problem przez zmianę
strategii i zamiast spychać w dół powietrze, uczynić samolot lekkim jak
powietrze? Sterowiec, zeppelin, używa olbrzymiego balonu wypełnionego
lżejszym od powietrza helem, by zrównoważyć wagę swojej niewielkiej kabiny. Wadą tej strategii jest fakt, że olbrzymi balon istotnie zwiększa opór
powietrza.
Sposobem na utrzymanie niskiego kosztu energetycznego sterowca (na
jednostkę ciężaru i odległości) jest mała prędkość, rybi kształt i rozmiary
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– powinien być wielki i długi. Stwórzmy model kosztu energetycznego
naszego hipotetycznego sterowca.
Założę, że balon ma kształt elipsy o powierzchni przekroju poprzecznego
A i długości L. Jego objętość wynosi V = 2⁄3 AL. Jeżeli sterowiec płynie
stabilnie w powietrzu o gęstości ρ, całkowita jego masa, włączając ładunek
i hel, musi wynosić mcałkowita = ρV. Jeżeli porusza się z prędkością v, siła
oporu powietrza wynosi:

F=

1
c Aρv2
2 o

(C.35)

gdzie co to współczynnik oporu powietrza, który analogicznie do samolotów powinien wynosić 0,03. Energia wydatkowana na jednostkę odległości równa jest F dzielonemu przez sprawność silników ε. Stąd też koszt
transportowy brutto – energia zużyta na jednostkę odległości na jednostkę
ciężaru – wynosi:

F
=
msuma

=

1
2
2 co Aρv
2
ρ 3 AL

(C.36)

3 v2
c
4 o L

(C.37)

To całkiem miły wynik! Koszt transportowy brutto tego hipotetycznego
sterowca zależy tylko od prędkości v i długości L, a nie od gęstości powietrza ρ czy powierzchni czołowej sterowca A.
Ten model można w niezmienionej formie zastosować do łodzi podwodnych. Koszt transportowy brutto sterowca (w kWh na tonokilometr)
jest taki sam jak koszt transportowy brutto łodzi podwodnej o takiej samej
długości i prędkości. Łódź podwodna będzie ważyć tysiąckrotnie więcej
(bo woda jest tysiąc razy gęstsza niż powietrze), a w związku z tym trzeba
będzie tysiąc razy więcej energii, żeby ją przemieścić. Jedyna różnica między sterowcem i łodzią podwodną to przychody z reklam na pojeździe.
Podstawmy do wzoru kilka liczb. Załóżmy, że chcemy podróżować
z prędkością 80 km/h (wówczas przelot nad Atlantykiem zajmie nam
3 dni). W jednostkach układu SI to 22 m/s. Załóżmy sprawność ε = 1/4.
By maksymalnie obniżyć koszt transportowy, potrzebujemy jak najdłuższego sterowca. Hindenburg miał 245 m długości. Zakładając L = 400 m,
dowiadujemy się, że koszt transportowy wynosi:

F
( 22 m/s) 2
= 3 × 0,03
= 0,1 m/s2 = 0,03 kWh/t-km
msuma
400 m
Gdyby ładunek stanowił połowę masy pojazdu, koszt transportowy
netto tego monstrualnego sterowca wyniósłby 0,06 kWh/tkm. Podobnie
jak w przypadku kolei.

Fot. C.14. 239-metrowy USS
Akron (ZRS-4) przelatujący nad
Manhattanem. Ważył 100 t, zabierał
83 t ładunku. Całkowita moc
silników wynosiła 3,4 MW. Przewoził
89 członków załogi i ładunek broni
z prędkością 93 km/h. Służył
również jako powietrzny
lotniskowiec.

A

L

Rys. C.15. Sterowiec w kształcie elipsy
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Ekranoplany
Ekranoplan to poduszkowiec poruszający się blisko powierzchni wody.
Unosi się w powietrzu nie poprzez odrzucanie do dołu powietrza (jak
samolot) lub wody (jak hydroplan lub motorówka), ale siedząc nad
poduszce sprężonego powietrza rozpłaszczonej pomiędzy jego skrzydłami
a powierzchnią wody. Utrzymanie tej poduszki powietrznej wymaga bardzo niewiele energii, stąd też ekranoplan w kategoriach zużycia energii,
można porównać do samochodu niepoddanego oporom toczenia. Najwięcej energii pochłania tu pokonywanie oporu powietrza. Pamiętajmy, że
w przypadku samolotu lecącego z prędkością optymalną połowa energii
jest wydatkowana na zwalczenie oporu powietrza, a połowa na spychanie
powietrza w dół.
W Związku Radzieckim, w epoce Chruszczowa, zaprojektowano ekranoplany, które służyły jako pojazdy wojskowe i wyrzutnie rakiet. Ekranoplan Łuń rozwijał prędkość 500 km/h, a sumaryczny ciąg jego ośmiu silników wynosił 1000 kN, aczkolwiek pełny ciąg wykorzystywany był tylko do
wzbicia się ponad wodę. Załóżmy, że ciąg w warunkach przelotowych wynosił jedną czwartą wartości maksymalnej, że silniki miały sprawność 30%
i że z 400 ton wagi 100 ton stanowił ładunek. Koszt transportu towarowego
netto wynosił więc 2 kWh na tonokilometr. Przypuszczam, że udoskonalony dla potrzeb cywilnego transportu towarowego ekranoplan mógłby
mieć koszt energetyczny o połowę niższy niż zwykły samolot.

Fot. C.16. Ekranoplan Łuń – nieco
dłuższy i cięższy niż Boeing 747
Fot. A. Belyaev

Mity
Samolot i tak by poleciał, więc mój lot był neutralny energetycznie.
To twierdzenie jest fałszywe z dwóch względów. Po pierwsze, ważysz
– by utrzymać Cię w powietrzu, samolot potrzebuje więcej energii. Po drugie,
linie lotnicze odpowiadają na zapotrzebowanie, uruchamiając nowe
połączenia.
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0,93 kWh na tonokilometr. Nawiasem mówiąc, liczę tutaj całkowitą masę jednostki. Efektywność przewozu pasażerów tym
samym statkiem wynosi około 35 kWh na 100 pkm.
297 Ekranoplan Łuń. – Źródła: www.fas.org [4p3yco], Taylor (2002a).
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