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Zarządzanie lotniskami i przestrzenią powietrzną

Perspektywiczne metody obniżenia 
uciążliwości ruchu lotniczego w rejonie lotniska komunikacyjnego

Wśród najważniejszych problemów stojących współcześnie przed transportem lotniczym wyróżnić można niekorzystne oddziaływanie samolotów i lotnisk 
na środowisko naturalne. Jedną z możliwości poprawy tej sytuacji jest opracowywanie nowatorskich rozwiązań zmierzających do obniżenia emisyjności 
samolotów w fazie startu i lądowania. Nowe technologie startu i lądowania samolotu ukierunkowane są głównie na: zmniejszenie zużycia paliwa, zmniej-
szenie emisji hałasu oraz ograniczenie powierzchni zajmowanych przez lotniska. Jedną z najbardziej obiecujących koncepcji jest wykorzystanie systemu 
naziemnego do wspomagania rozpędzania i hamowania samolotu w trakcie startu i lądowania.
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Geneza problemu

Transport lotniczy jest najnowocześniej-
szą i najbardziej dynamicznie rozwijającą 
się gałęzią transportu. Spowodowane jest 
to największą obecnie prędkością komu-
nikacyjną, stosunkowo niewielką presją na 
środowisko naturalne w skali globalnej oraz 
wysokimi wskaźnikami bezpieczeństwa. 
Transport lotniczy jest jednym z ważniej-
szych elementów wpływających na roz-
wój gospodarczy świata i jednocześnie 
przyczyną problemów istotnych zwłaszcza 
w skali lokalnej, na obszarach dużych lotnisk 
i w ich otoczeniu. Niekorzystne oddziaływa-
nie transportu lotniczego przejawia się we 
wpływie na środowisko przyrodnicze jak 
i społeczność zamieszkującą obszary wokół 
lotniskowe. Cały transport, w tym i lotniczy 
przyczynia się do degradacji środowiska 
naturalnego i negatywnie oddziałuje na lu-
dzi. Negatywne oddziaływanie transportu 
lotniczego na środowisko naturalne zwią-
zane jest przede wszystkim z zajmowaniem 
dużych powierzchni przez lotniska komu-
nikacyjne i co z tym jest związane zmianą 
sposobu użytkowania terenów portów lot-
niczych i stref zlokalizowanych wokół lot-
nisk. Do najważniejszych zagrożeń w fazie 
funkcjonowania lotniska należą: emisja ha-
łasu oraz zanieczyszczeń powietrza, w tym 
substancji wpływających niekorzystnie na 
zmiany klimatyczne. Oddziaływanie to jest 
tym silniejsze im intensywniejszy ruch lot-
niczy odbywa się na danym obszarze. Zwią-
zane jest to również z gęstością zaludnienia, 

która przy dużej mobilności ludzi wpływa 
na wzrost przewozów, w tym wykonywa-
nych samolotami. Europa a w szczególności 
Unia Europejska jest jednym z najgęściej za-
ludnionych obszarów Ziemi. Na jej terenie 
znajduje się ok. 1270 lotnisk spośród których 
737 posiada niezbędne wyposażenie do wy-
konywania operacji typu IFR [4]. Aktualnie 
440 lotnisk europejskich obsługuje około 
800 mln pasażerów. Codziennie odbywa się 
około 27 tys. lotów kontrolowanych . W 2012 
r. w Europie zrealizowano ponad 9.5 milio-
na operacji IFR a prognozy przewidują ich 
wzrost o 21 procent do 2017 r. 80 procent 
tych lotów to loty w obrębie UE. Spośród 
wszystkich operacji, 44 % realizowane jest 
na 25 największych lotniskach, natomiast 
70% całego ruchu pasażerskiego przepływa 
przez 15 największych portów lotniczych [7], 
[8]. Efektem tego jest duże zagęszczenie ru-
chu lotniczego na największych lotniskach 
i w ich otoczeniu. Również w tych obsza-
rach obserwuje się największy, negatywny 
wpływ transportu lotniczego na środowisko 
naturalne.

Obecnie podejmowane są różnorodne 
działania, których celem jest rozwiązanie 
bieżących, najbardziej nabrzmiałych pro-
blemów transportu lotniczego. Są one 
przedmiotem dwóch największych pro-
gramów dotyczących lotnictwa, a realizo-
wanych przez Unię Europejską. Pierwszym 
z nich jest SESAR JU [25] w którym zakłada 
się między innymi opracowanie rozwiązań, 
które doprowadzą do 10-krotnego podwyż-
szenia poziomu bezpieczeństwa, 3-krot-
nego zwiększenia przepustowości prze-
strzeni powietrznej, zmniejszenia kosztów 
zarządzania ruchem lotniczym o 50% oraz 
zmniejszenia wpływu transportu lotniczego 
na środowisko naturalne o 10 proc. Drugim 
programem jest Clean Sky 2 [26], będący 
kontynuacją programu Clean Sky, w ramach 
którego będą opracowywane nowe rozwią-
zania technologiczne, bardziej przyjazne dla 
środowiska (nowe samoloty, zespoły napę-
dowe oraz systemy pokładowe itp.). Oprócz 

działań zakładających rozwiązywanie bie-
żących problemów transportu lotniczego 
z wykorzystaniem współcześnie dostępnych 
technologii, analizowane są możliwości za-
stosowania rozwiązań nowatorskich, wykra-
czających poza współcześnie obowiązujące 
standardy, należące do grupy tzw. pomy-
słów „out of the box”. Wśród bardzo wielu 
przyszłościowych pomysłów, możliwych do 
zastosowania w transporcie lotniczym, za-
stosowanie systemów wspomagania startu 
i lądowania samolotu wydaje się najbardziej 
realne, na obecnym poziomie rozwoju tech-
nicznego. W Europie były realizowane dwa 
projekty naukowe analizujące możliwość 
wspomagania samolotu w fazie startu i lą-
dowania. Pierwszy z nich to, projekt GroLaS 
(Ground-Based Landing-Gear System) finan-
sowany ze środków niemieckich. Drugi zaś, 
to projekt GABRIEL (Integrated Ground and 
On-board System for Support of the Aircraft 
Safe Take-off and Landing) finansowany 
przez Komisję Europejską. Uzyskane wyni-
ki wskazują na możliwość zaoszczędzenia 
do 70% paliwa zużywanego w fazie startu 
i lądowania, do 20% w warunkach przelo-
towych oraz redukcji kosztów operacyjnych 
do 12% [22]. Emisja hałasu w obszarach lot-
niskowych może być obniżona o ok. 24% [1]. 
Obiecujące rezultaty analiz sprawiły, że pla-
nowana jest kontynuacja prac dotyczących 
wspomagania startu i lądowania w ramach 
kolejnych projektów naukowych.

Nowe koncepcje startu i lądowania

Start i lądowanie samolotu są jednymi 
z najistotniejszych faz lotu. Niska efektyw-
ność fazy startu i lądowania spowodowana 
jest względnie niską prędkością lotu w sto-
sunku do prędkości przelotowej, która to na 
ogół zbliżona jest do prędkości maksymal-
nej danego samolotu. Duży kąt natarcia na 
którym samolot porusza się w fazie startu 
i lądowania oraz wychylone urządzenia ob-
niżające prędkość przeciągnięcia (klapy, slo-
ty itp.) sprawiają, że współczynnik oporu ae-
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rodynamicznego jest wysoki a doskonałość 
aerodynamiczna względnie niska. Dodatko-
wo wysunięte podwozie powiększa opór ae-
rodynamiczny samolotu oraz opór związany 
z siłą tarcia w trakcie toczenia się samolotu 
po pasie [9]. W przypadku startu i lądowania 
klasycznego nie ma możliwości znaczącego 
podniesienia prędkości oderwania lub przy-
ziemienia, ze względu na ograniczenia eks-
ploatacyjne podwozia, w szczególności wy-
trzymałość opon, zdolność do rozproszenia 
energii przez hamulce, oraz wytrzymałość 
podwozia i jego mechanizmu chowania na 
obciążenia aerodynamiczne. Małe prędko-
ści oderwania oraz przyziemienia wynikają 
z ograniczonych możliwości rozpędzenia 
i hamowania samolotu na współcześnie 
istniejących pasach startowych. Konwencjo-
nalny start lub lądowanie trwają stosunko-
wo długo, a w ich trakcie samolot porusza 
się blisko powierzchni ziemi. Schemat typo-
wego startu samolotu transportowego po-
kazano na Rysunku 1(na podstawie [9]).

Chęć zmniejszenia negatywnego od-
działywania samolotów na środowisko, 
w szczególności na obszary okołolotnisko-
we doprowadziła do opracowania różnych 

koncepcji zmiany tradycyjnego sposobu 
startu i lądowania samolotu. Nowe techno-
logie startu i lądowania samolotu ukierun-
kowane są głównie na: zmniejszenie zużycia 
paliwa i zmniejszenie powierzchni obszarów 
zajmowanych przez lotniska. Pierwszy z wy-
mienionych celów może zostać osiągnięty 
różnymi metodami: start samolotu z wyko-
rzystaniem katapulty lub toru szynowego, 
bezprzewodowe mikrofalowe przesyłanie 
energii wykorzystywanej przez samolot do 
startu i lądowania, wykorzystanie różnych 
zjawisk fizycznych do wspomagania etapu 
naziemnego startu i lądowania samolotu, 
np. zjawiska lewitacji magnetycznej (MA-
GLEV) itp. [17]. Bezprzewodowe mikrofa-
lowe przesyłanie energii wydaje się być 
efektywną metoda wspomagania startu 
i lądowania samolotu, lecz w chwili obecnej 
jest to technologia na etapie rozwoju kon-
cepcyjnego i będzie mogła być zastosowa-
na w dalekiej przyszłości. Inną możliwością 
jest wspomaganie startu i lądowania samo-
lotu przez system naziemny wykorzystujący 
technologię MAGLEV. Technologia MAGLEV 
jest jedną z najbardziej efektywnych metod 
rozpędzania i hamowania samolotu w fazie 

rozbiegu i dobiegu. Technologia ta jest do-
brze znana i wykorzystywana od lat w kon-
strukcji pociągów poruszających się z bar-
dzo dużymi prędkościami. Uważana jest za 
bezpieczną i przyjazną dla środowiska. 
Jednak, zastosowanie jej do przyśpieszania 
i hamowania samolotu wymaga przeprowa-
dzenia dodatkowych badań teoretycznych 
oraz doświadczalnych, które powinny dać 
odpowiedź, czy taki system jest możliwy 
do realizacji, bezpieczny i ekonomicznie 
uzasadniony. Opis koncepcji wspomagania 
startu i lądowania samolotu przez system 
wykorzystujący technologię MAGLEV był 
przedmiotem kilku prac, które były efektem 
analiz prowadzonych w ramach projektu 
GABRIEL [1], [3], [14], [15], [17], [18], [21], [22].

Wykorzystanie technologii MAGLEV do 
wspomagania startu i lądowania samolotu

Wykorzystanie samego zjawiska lewitacji 
magnetycznej nie jest wystarczające do star-
tu i lądowania, ponieważ podobnie jak i inne 
metody bezkontaktowe, charakteryzuje się 
ona niemal zerowym współczynnikiem tar-
cia. Oprócz unoszenia się samolotu ponad 
powierzchnią pasa, istnieje również potrze-
ba utrzymania go na zadanym torze, jak i roz-
pędzenia do startu lub wyhamowania po 
lądowaniu lub przerwanym starcie. W celu 
kontrolowania energii kinetycznej samolo-
tu podczas operacji naziemnych potrzebne 
jest zastosowanie silnika. Jedną z propozycji 
może być zastosowanie elektrycznych silni-
ków liniowych. Silniki takie mogą rozpędzić 
samolot bez użycia jego własnego napędu, 
w sposób podobny do katapulty, a ilość uzy-
skanej w ten sposób energii może posłużyć 
do opuszczenia przez samolot niskich wyso-
kości w możliwie krótkim czasie, pozwalając 
na uniknięcie fazy rozpędzania nisko nad 
ziemią. Jednakże takie rozwiązanie wiąże się 
ze znacznym zwiększeniem masy samolotu 
o części samego silnika liniowego. Innym 
rozwiązaniem może być wykorzystanie sil-
ników samolotu. Rozwiązanie to nie jest 
korzystne, ze względu na takie same efekty 
niekorzystne wywierane przez samolot na 
otoczenie jak w przypadku startu klasycz-
nego. Jeszcze innym rozwiązaniem może 
być zastosowanie specjalnej platformy, 
która wystrzeliwałaby i odbierała samolot. 
Potrzeba zminimalizowania masy samolotu 
oraz założenie maksymalnego ograniczenia 
wpływu samolotu na otoczenie lotniska, 
skłaniają do wyboru ostatniego rozwiązania, 
w którym samolot spoczywał będzie w fazie 
rozbiegu i dobiegu na specjalnej platformie 
(Rysunek 2 oraz 3). Ponieważ przewiduje 
się, że samolot nie będzie posiadał klasycz-
nego podwozia, do celów transportowych 

1. Start samolotu transportowego

2. Koncepcja startu samolotu z toru magnetycznego

3. Koncepcja lądowania samolotu na torze magnetycznym
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umieszczony będzie dodatkowo na specjal-
nym wózku zaopatrzonym w koła.

Przy wyborze projektu koncepcyjnego dla 
systemu wspomagania startu i lądowania 
kierowano się następującymi założeniami:
•	 możliwość rozpędzenia samolotu do 

prędkości oderwania lub pozwalającej 
na osiągnięcie zadanej wysokości przy 
minimalnym ciągu silników własnych sa-
molotu,

•	 ograniczenie masy samolotu, lub zacho-
wanie jej na dotychczasowym poziomie,

•	 możliwość wyhamowania samolotu 
w przypadku przerwanego startu,

•	 możliwość zastosowania systemu dla jak 
najszerszej gamy samolotów,

•	 możliwość wykorzystania systemu w róż-
nych warunkach atmosferycznych,

•	 możliwość wykorzystania jednego syste-
mu zarówno do startu, jak i lądowania,

•	 możliwość odzyskiwania energii w przy-
padku lądowania, lub przerwanego startu,

•	 realizowalność projektu od strony mate-
riałowej i finansowej,

•	 bezpieczeństwo dla ludzi, i urządzeń elek-
tronicznych na pokładzie.
Po przeanalizowaniu różnych wariantów 

systemu, wybrano koncepcję ruchomej plat-
formy wykorzystującej system Inductrack. 
Koncepcja ta zakłada zastosowanie lewitują-
cego pojazdu w kształcie platformy, tzw. sa-
nie magnetyczne, na której umieszczony jest 
wózek na którym spoczywa samolot (Rysu-
nek 2 oraz 3). Platforma ta będzie poruszać 
się po torze systemu Inductrack. Taki system 
lewitacji jest obecnie najtańszy w realizacji, 
ale nie został do tej pory wykorzystany ko-
mercyjnie. Należy podkreślić, że opiera się 
on na zjawisku lewitacji elektrodynamicznej, 
tym samym platforma oprócz magnesów 
stałych, które lewitują nad szynami, musi być 
wyposażona również w zestaw normalnych 
kół. Jest to spowodowane naturą zjawiska, 
które pojawia się dopiero po osiągnięciu 
określonej prędkości. W zależności od lewi-
tującej masy jest to od 5 do 30 km/h. Przy 
użyciu systemu można ograniczyć masę 
samolotu, o masę klap, slotów i innych urzą-

dzeń wspomagających start i lądowanie. Za-
kłada się również, że samolot nie będzie po-
siadał klasycznego podwozia, musi jednak 
posiadać wzmocnione punkty kotwiczne 
w postaci trzpieni z zaczepami, na których 
będzie się opierał o wózek transportowy. 
Koncepcja ta pozwala na zmniejszenie masy 
samolotu o 4-6% [15].

Zakłada się, że lądowanie przebiegałoby 
podobnie do typowego lądowania na be-
tonowym pasie startowym, z tą różnicą, że 
odbywałoby się przy zwiększonej prędkości. 
Podczas podejścia do pasa położenie sa-
molotu byłoby monitorowane (Rysunek 3). 
Platforma rozpędzałaby się do prędkości 
równej prędkości samolotu i utrzymywałaby 
położenie bezpośrednio pod nim do czasu 
zakotwiczenia, po którym rozpoczynałoby 
się hamowanie.

Ponieważ oprócz startu i lądowania plat-
forma może być wykorzystywana do prze-
noszenia samolotu do i z miejsca postoju, 
uruchomienie silników może następować 
dopiero przed samym pasem startowym, 
co pozwoli na zmniejszenie kosztów paliwa 
związanych z kołowaniem. System ten jest 
bezpieczny z punktu widzenia natężenia 
pola magnetycznego dzięki pozycji samo-
lotu po stronie ekranowanej układu magne-
sów Hallbacha. Jest on również odporny 
na warunki atmosferyczne takie jak deszcz, 
wiatr czy oblodzenie. 

Zmiana charakterystyk samolotu

Zastosowanie systemu wspomagania 
startu i lądowania wykorzystującego tech-
nologię MAGLEV pozwoli na redukcję cięża-
ru samolotu z powodu rezygnacji z klasycz-
nego podwozia oraz mniejszą masę silników, 
których ciąg będzie dobierany na warunki 
przelotowe. Wyniki obliczeń przeprowadzo-
nych dla samolotu klasy Airbus A320 pozwa-
lają oczekiwać zmniejszenia masy startowej 
samolotu przystosowanego pod potrze-
by systemu wspomagającego o ok. 4.6% 
[15], w stosunku do wersji podstawowej, 
niezmodyfikowanej (Tabela 1). Zmniejsze-
niu ulegnie również opór aerodynamiczny 
w warunkach przelotowych o ok. 1% [15], co 
przełoży się na porównywalne zmniejszenie 
zużycia paliwa. Zmiana charakterystyk ma-
sowych, aerodynamicznych i osiągowych 
została wyznaczona przy użyciu specjalnie 
opracowanego modelu obliczeniowego, 
wykorzystujące klasyczne podejście do pro-
jektowania samolotów, opisane w [9], [10], 
[16], [19], [20], [24] z uwzględnieniem wy-
magań zawartych w [6].

Ciężar samolotu wpływa znacząco na 
jego osiągi, zwłaszcza na zasięg. Co prawda 
mniejsza masa samolotu powoduje zmniej-

szenie ciągu niezbędnego do lotu a więc 
i mniejsze zużycie paliwa, lecz efekt ten nie 
jest najistotniejszy. Dzięki mniejszej masie 
konstrukcji samolotu z systemem wspo-
magania startu i lądowania wzrośnie udział 
masy paliwa, które samolot może zabrać 
na przelot. Spowoduje to znaczący wzrost 
zasięgu z maksymalną masą ładunku (rysu-
nek 4). Z drugiej strony, przy tej samej masie 
paliwa, można zabrać większy ładunek płat-
ny, zwiększając efektywność transportową 
samolotu. Zmodyfikowana procedura startu 
(brak kołowania, wspomaganie startu sys-
temem naziemnym, odmienny profil star-
tu) sprawi, że samolot w fazie startu zużyje 
zdecydowanie mniej paliwa i będzie rozpo-
czynał przelot z większą, początkową masą 
paliwa.

Zmiana oddziaływania na środowisko

Zastosowanie systemu wspomagające-
go start i lądowanie samolotu wpłynie na 
zmniejszenie negatywnego oddziaływania 
samolotów na środowisko, w szczególności 
w obszarach okołolotniskowych. Odmien-
ne warunki startu dają również możliwość 
innego kształtowania trajektorii wstępnego 
etapu wznoszenia samolotu po starcie oraz 
końcowego etapu podejścia w celu zmniej-
szenia negatywnego oddziaływania na śro-
dowisko. W trakcie opracowywania koncep-
cji systemu wspomagania analizowane były 
różne scenariusze startu samolotu (tabe-
la 2). Najbardziej obiecujący jest scenariusz 
zakładający rozpędzenie samolotu do dużej 
prędkości i wstępne wznoszenie z wykorzy-
staniem jego energii mechanicznej. Samolot 
po osiągnięciu wysokości ok. 1000 [ft] w lo-
cie praktycznie beznapędowym, kontynu-
owałby wznoszenie wykorzystując wszyst-
kie silniki.

Emisja samolotu wywołana jest głównie 
spalanym paliwem przez jego silniki. Najczę-
ściej i najbardziej zanieczyszczają atmosferę: 
dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki 
azotu oraz pyły a także metan i podtlenek 
azotu. Wielkość emisji zależy od rodzaju 
paliwa, typu samolotu, typu silnika oraz wa-
runków pracy (wysokość, prędkość, poziom 
mocy lub ciągu itp.). Operacje naziemne 
samolotu są bardzo mało efektywne. W po-
równaniu do ogólnego wzrostu przewozów 
lotniczych, czas operacji naziemnych (koło-
wanie, oczekiwanie itp.) wykazuje niepro-
porcjonalny przyrost. Przekłada się to na 
duży wzrost zużycia paliwa w trakcie ope-
racji naziemnych i emisję substancji szkodli-
wych. Ma to duże znaczenie, ze względu na 
to, że emisja w trakcie operacji naziemnych 
wpływa bardzo mocno na lokalne środowi-

4. Wpływ naziemnego systemu wspomaga-
nia na zmianę możliwości transportowych 

samolotu
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sko naturalne (wokół lotniskowe), odwrotnie 
do operacji powietrznych, które bardziej od-
działują na globalne zmiany klimatu. Ludzie 
wykazują się większą wrażliwością na zanie-
czyszczenia lokalne niż globalne zmiany kli-
matyczne. Dlatego wzrost lokalnego zanie-
czyszczenia środowiska, głównie powietrza, 
powinien być bardzo poważnie analizowa-
ny przez lokalne społeczności, sąsiadujące 
z dużymi lotniskami. Z tego powodu wzrost 
emisji samolotów w trakcie operacji naziem-
nych może stanowić poważną barierę w roz-
woju lotnisk. 

Silniki współcześnie eksploatowanych sa-
molotów są projektowane na warunki prze-
lotowe. W czasie operacji naziemnych dzia-
łają mało efektywnie, emitując do atmosfery 
zwiększone ilości substancji szkodliwych. 
Eliminuje się to częściowo, stosując tzw. ho-
lowniki lub wypychacze samolotów, wyko-
rzystywane głównie do wypychania samo-
lotów ze stanowisk postojowych. Pojazdy 
te rzadko są jednak używane do holowania 
samolotów do lub z pasa startowego. One 
jednak również napędzane są sinikami spa-
linowymi emitującymi zanieczyszczenia do 
środowiska. Dlatego zastosowanie systemu 
wspomagającego start i lądowanie może 
skutkować dużym obniżeniem lokalnej emi-
sji substancji szkodliwych w obszarach wo-
kół lotniskowych.

Operacje realizowane przez samolot są 
z reguły dzielone na dwie główne grupy:

operacje startu i lądowanie, oznaczane 

skrótem LTO (Landing/Take-off ) obejmujące 
wszystkie zadania jakie wykonuje samolot 
w obszarze lotniska i w jego pobliżu, poni-
żej wysokości 3000 ft (ok. 1000 m). Zawierają 
one kołowanie, start, wznoszenie po starcie, 
podejście do lądowania oraz lądowanie.

Przelot, który jest definiowany jako zestaw 
wszystkich zadań wykonywanych przez sa-
molot powyżej wysokości 3000 ft (ok. 1000 
m). Przelot według tego podziału składa się 
ze wznoszenia do wysokości przelotowej, 
przelotu na wysokości przelotowej oraz 
schodzenia do wysokości 3000 ft.

Emisja samolotu w fazie LTO zawiera pro-
dukty spalania powstałe w trakcie: posto-
ju (z pracującymi silnikami), kołowania po 
płycie lotniska (do i od pasa startowego), 
startu i wznoszenia, podejścia i lądowania. 

W lotnictwie emisja lotna gazów cieplarnia-
nych wyznaczana jest najczęściej z wykorzy-
staniem metody Tier 1 lub Tier 2, zgodnie 
z wytycznymi [5], [11], [12], [13], [23]. Mimo, 
że metodyka Tier 1 prezentuje uproszczo-
ne podejście do szacowania emisji lotnej 
gazów cieplarnianych, to przyjmuje się, że 
jest właściwa do określenia wielkości emisji 
CO

2
, CH

4
 i N

2
O w fazie LTO [11]. Emisja CO, 

HC oraz SO2 wpływa mniej znacząco na 
efekt cieplarniany ze względu na niewielkie 
ilości tych substancji wydzielające się przy 
spalaniu jednostki masy paliwa [5], [23]. 
Wykorzystując metodę Tier 1 wyznaczono 
dzienną emisję lotną gazów cieplarnianych 
samolotu w fazie LTO. Obliczenia wykonano 
dla średniej wielkości lotniska, przy założe-
niu, że wykonywanych jest na nim 200 ope-
racji startów i lądowania dziennie. Wyniki dla 
samolotu Airbus A320-200 oraz samolotu 
w wersji zmodyfikowanej, wykonującego 
start według 3 analizowanych scenariuszy 
(Tabela 2) przedstawiono w Tabeli 3.

Optymalne trajektorie startu, minimali-
zujące emisję lotną gazów cieplarnianych 
oraz omijające duże skupiska ludzkie w celu 
zmniejszenia oddziaływania hałasu na oso-
by zamieszkujące obszary wokół lotniskowe 
przedstawia rysunek 5. Optymalne trajekto-
rie wyznaczono dla lotniska Schiphol k. Am-
sterdamu dla samolotu startującego z pasa 
RWY 27. Obliczenia przeprowadzono dla 
samolotu w wersji podstawowej oraz dla 
samolotu zmodyfikowanego pod potrzeby 
systemu wspomagającego, wykonującego 
start według 3 analizowanych scenariuszy 
(Tabela 2).

Podsumowanie

Współcześnie prowadzonych jest wiele 
prac, których celem jest znalezienie sposo-
bu poprawy efektywności transportu lotni-
czego oraz zmniejszenie jego niekorzyst-
nego oddziaływania na środowisko. Wśród 
różnych pomysłów można wyróżnić grupę 

Tabela 3. Dzienna emisja lotna gazów cieplarnianych w kg samolotu A320-200 oraz jego wersji 
zmodyfikowanej pod potrzeby systemu wspomagającego start i lądowanie

CO2 NOx CO NHC SO2 NMVOCs
Wersja podstawowa, start tradycyjny 463 400 1 452 720 0.5 110 80

Conventional I 287 600 1 299 600 0.4 80 50
Conventional II 252 800 1 000 529 0.4 80 40
Unconventional 194 600 800 400 0.4 60 40

Tabela 1. Charakterystyki masowe samolotu A320-200 [2] oraz jego wersji zmodyfikowanej pod 
potrzeby systemu wspomagającego start i lądowanie [15]

Opis Masy [kg]
Wersja podstawowa WV000 Wersja po modyfikacji 

WV000
Maksymalna masa startowa 73 500,00 71 168,44

Masa samolotu pustego 41 244,00 39 135,44
Maksymalna masa ładunku 19 256,00 19 256,00

Maksymalna masa bez paliwa 60 500,00 57 768,44
Masa paliwa dla maksymalnej masy ładunku 13 000,00 16 178,46

Maksymalna masa paliwa 19 159,00 19 159,00
Maksymalna masa do lądowania 64 500,00 63 944,82

Tabela 2. Definicja analizowanych scenariuszy startu [17]
Masa samolotu [kg] Scenariusz Prędkość oderwania[m/s] Poziom mocy silników 

w momencie oderwania, %
Konfiguracja [2]

71 168,44 (samolot 
zmodyfikowany)

Conventional I 75 ≅0 CONF 2
Conventional II 75 vary CONF 2
Unconventional 110 100 CONF 0

5. Optymalne trajektorie wznoszenia dla samolotu w wersji podstawowej (kolor żółty) oraz wersji 
zmodyfikowanej
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rozwiązań, które wykraczają poza przyjęte 
obecnie schematy i mogą w przyszłości sta-
nowić alternatywny kierunek rozwoju. Do 
grupy tych pomysłów można zaliczyć na-
ziemny system wspomagania startu i lądo-
wania samolotu z wykorzystaniem zjawiska 
lewitacji magnetycznej. Idea ta jest niezwy-
kle nowatorska i nieszablonowa. Realizacja 
tego pomysłu wymaga rozwiązania wielu 
bardzo istotnych i niezwykle skompliko-
wanych problemów technicznych. Jednak 
korzyści jakie można by dzięki wdrożeniu 
takiego systemu osiągnąć warte są nakła-
dów, które trzeba ponieść na dopracowanie 
systemu.

Odmienne warunki początkowe fazy po-
wietrznej startu (prędkość i konfiguracja) 
dają szansę innego kształtowania trajektorii 
lotu niż w przypadku startu odbywającego 
się tradycyjnie. Odmienna trajektoria umoż-
liwia ograniczenie niekorzystnego oddziały-
wania startującego samolotu na otoczenie 
wokół lotniskowe. Jedną z możliwości jest 
wykonanie startu w którym początkowy 
etap wznoszenia odbywa się bez udziału sil-
ników samolotu, lecz z wykorzystaniem za-
pasu energii kinetycznej uzyskiwanej w fazie 
rozpędzania. Optymalizacja trajektorii fazy 
beznapędowego wznoszenia pozwala jak 
najlepiej wykorzystać zgromadzoną energię 
i tą drogą zminimalizować również energię 
wymaganą do rozpędzania samolotu.

Zastosowanie systemu wspomagającego 
start i lądowanie samolotu może przynieść 
wiele wymiernych korzyści, jednak, biorąc 
pod uwagę innowacyjny charakter pomysłu 
i związane z tym problemy, przedstawiona 
koncepcja może doczekać się realizacji nie 
wcześniej niż za kilkanaście a nawet kilka-
dziesiąt lat. 
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