P³k w st. sp. pil. dr in¿. Antoni Milkiewicz

Jak to jest z wywa¿eniem samolotu?

Z

darza siê, ¿e pojêcie wywa¿enie samolotu nie jest stosowane adekwatnie do
opisywanego zjawiska. Mog¹ wiêc pojawiæ
siê znacz¹ce nieporozumienia co do istoty
analizowanych zjawisk, zwi¹zanych z mechanik¹ lotu samolotu. Taki przypadek zaobserwowa³em w bardzo ciekawym artykule panów: pp³k. dypl. pil. Ryszarda Micha³owskiego i pp³k rez. pil. in¿. Marka Sawiñskiego pt. Niebezpieczny manewr do l¹dowania, opublikowanym w Przegl¹dzie
WLiOP w czerwcu 2001 r. Terminu wywa¿enie, charakteryzuj¹cego po³o¿enie
rodka masy samolotu na redniej ciêciwie
aerodynamicznej, u¿yto do okrelenia zrównowa¿enia (aerodynamicznego) samolotu.
Autorzy s³usznie okrelili, ¿e przyczyn¹
katastrofy samolotu TS-11 w dniu 2 marca
2001 r. by³o nieprawid³owe pilotowanie samolotu, polegaj¹ce na utrzymywaniu zbyt
ma³ej prêdkoci obrotowej silnika podczas
wypuszczania podwozia w locie ze znacznym przechyleniem. Wypuszczenie podwozia w warunkach deficytu ci¹gu spowodowa³o szybkie, zauwa¿alne zmniejszenie
prêdkoci samolotu, a du¿e przechylenie
powiêkszy³o prêdkoæ jego przeci¹gniêcia.
Rzeczywicie, by³a to ca³kowicie wystarczaj¹ca przyczyna wprowadzenia samolotu w
stan przeci¹gniêcia i w korkoci¹g. Komplikowanie tego domys³em, ¿e w tym samym
czasie mog³o równie¿ pojawiæ siê zawiniêcie obrotów silnika, wydaje siê niepotrzebne, tym bardziej, ¿e nies³usznie rzuca to cieñ
na polski produkt.
Na czym polega terminologiczny problem
wywa¿enia samolotu? Otó¿ na stronie 59
Przegl¹du autorzy pisz¹: Takie wywa¿enie (przy Vp = 405 km/h, str. 58) w konfiguracji g³adkiej powoduje, ¿e do przeci¹gniêcia samolotu potrzebne jest mniejsze wychyPrzegl¹d WLiOP

lenie dr¹¿ka sterowego do siebie. Samolot
³atwiej przekracza αkr., ale aby wyprowadziæ
go z korkoci¹gu, nale¿y zdecydowanie wychyliæ dr¹¿ek sterowy od siebie. Tylne wywa¿enie zmniejsza bowiem zapas statecznoci pod³u¿nej, a tym samym zmniejsza wartoæ momentu aerodynamicznego May, konieczn¹ do zmniejszenia k¹tów natarcia
w korkoci¹gu.
Z tego cytatu wynika, ¿e najpierw termin
wywa¿enie zosta³ zastosowany do zdefiniowania zrównowa¿enia (aerodynamicznego) samolotu przy prêdkoci 405 km/h, a nastêpnie u¿yto go w kontekcie po³o¿enia
rodka masy samolotu. S¹ to dwie ró¿ne
sprawy. Zrównowa¿enie samolotu w górnej
odchy³ce prêdkoci (390±15 km/h) odpowiada bardziej przedniemu wywa¿eniu (masowemu) samolotu, a nie tylnemu, jak to napisano w kolejnym zdaniu.
Niecis³oæ mog³a wynikn¹æ z mechanicznego zastosowania treci zawartej w moim
artykule pt. Korkoci¹g samolotu TS-11,
opublikowanym w PWLiOP z lipca-sierpnia 1994 r., na który w bibliografii powo³ali siê autorzy. Na stronach 26 i 27, w podrozdziale Rozk³ad masy, momenty bezw³adnoci i wywa¿enie samolotu TS-11 napisano: Wywa¿enie samolotu ma podstawowe
znaczenie jeli chodzi o zapas statycznej
statecznoci pod³u¿nej samolotu ... . Wywa¿enie ma du¿e znaczenie przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu samolotu z korkoci¹gu. Przy przednim wywa¿eniu, podczas
wprowadzania samolotu w korkoci¹g trzeba znacznie wychyliæ ster wysokoci by spowodowaæ przekroczenie αkr. (dla samolotu
TS-11  δH>15°), ale podczas wyprowadzania z korkoci¹gu, znaczny moment pod³u¿ny  przeciwstawiaj¹cy siê du¿ym k¹tom
natarcia pomaga w przywróceniu warunków
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Rys. 1. Po³o¿enie rodka
ciê¿koci samolotu na CA
(wywa¿enie samolotu)

normalnego lotu. Tylne wywa¿enie  odwrotnie; wymaga mniejszego wychylenia
steru wysokoci podczas wprowadzania do
korkoci¹gu (dla TS-11 δH<10°), lecz wyprowadzeniu z korkoci¹gu towarzyszy
mniejszy moment zmniejszaj¹cy kat natarcia samolotu. Dla samolotu TS-11 skrajne
po³o¿enia rodka ciê¿koci, gwarantuj¹ce
bezpieczne w³aciwoci lotne, wynosz¹ 18%
i 30% CA.
Wydaje siê, ¿e warto ujednoznaczniæ
kwestie wywa¿enia (masowego) i zrównowa¿enia (aerodynamicznego) samolotu.

P +Px = 0

(1)

Q + Pz = 0

(2)

My = 0

(3)

Jeli spe³nione bêd¹ dwa pierwsze równania, to samolot bêdzie wykonywa³ lot
ustalony. Trzecie równanie ma istotne znaczenie dla zrównowa¿enia samolotu wzglêdem osi Oy. Aby suma momentów wzglê-

Wywa¿enie (masowe) samolotu
Pojêcie wywa¿enie samolotu okrela
po³o¿enie rodka masy samolotu lub  kiedy mówimy o sile ciê¿koci, czy wrêcz o
ciê¿arze samolotu  po³o¿enie rodka ciê¿koci (c) samolotu na redniej ciêciwie
aerodynamicznej (CA)  rys. 1.
W zale¿noci od pozosta³oci paliwa,
podwieszeñ zewnêtrznych, czy k¹ta skosu
skrzyde³ rodek ciê¿koci wêdruje wzd³u¿
CA. W instrukcji u¿ytkowania (pilotowania) samolotu podane s¹ skrajne dopuszczalne i chwilowe jego po³o¿enia. Na rys. 2
przedstawiono wêdrówkê rodka ciê¿koci
dla samolotu TS-11 (SNP).
Zrównowa¿enie pod³u¿ne
(aerodynamiczne) samolotu
Do pod³u¿nego zrównowa¿enia samolotu
konieczne jest, by suma si³ dzia³aj¹cych na
samolot w p³aszczynie symetrii i suma momentów wzglêdem osi Oy by³y równe zeru.
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Rys. 2. Po³o¿enie rodka masy (ciê¿koci) samolotu TS-11 (SNP  dwóch pilotów + amunicja)
w zale¿noci od iloci paliwa (Samolot TS-11
Iskra. Instrukcja techniki pilotowania)
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Rys. 3. Si³y i momenty dzia³aj¹ce na samolot

dem osi Oy  My równa³a siê zeru, musi zachodziæ nastêpuj¹ca równoæ:
My = Myo + Pz xo − xc + Myδ H = 0

(

)

któr¹ mo¿emy wyraziæ we wspó³czynnikach:

(

)

Cmy = Cmyo+Cz xo − xc +Cmyδ H = 0

(4)

Statyczna statecznoæ pod³u¿na samolotu
przy zmianie k¹ta natarcia
(przeci¹¿enia)
Samolot jest statycznie stateczny pod³u¿nie przy zmianie k¹ta natarcia (przeci¹¿enia), jeli po zaistnieniu zaburzenia tego
k¹ta (przeci¹¿enia) samoczynnie d¹¿y do zachowania pierwotnego k¹ta natarcia (przeci¹¿enia).
Podczas analizowania statycznej statecznoci pod³u¿nej samolotu zak³adamy, ¿e
jego prêdkoæ jest sta³a i ¿e Cz przy zmianie α ma przebieg liniowy.
Jeli podczas lotu z jakiego powodu nast¹pi zwiêkszenie k¹ta natarcia samolotu,
wówczas, przy sta³ej prêdkoci, w samolocie nast¹pi przyrost si³y nonej o ∆Pz.
Dalsze zachowanie siê samolotu bêdzie zale¿a³o od po³o¿enia jego rodka ciê¿koci
(rys. 4).
Przegl¹d WLiOP

Gdy po³o¿enie c na CA znajduje siê
przed ogniskiem aerodynamicznym (OA),
samolot jest statycznie stateczny. Znaczy to,
¿e zwiêkszeniu k¹ta natarcia towarzyszy moment likwiduj¹cy tendencjê wznoszenia spowodowan¹ wzrostem si³y nonej (rys. 4a).
Pokrywanie siê c z OA powoduje obojêtn¹ statyczn¹ statecznoæ pod³u¿n¹ samolotu (rys. 4b).
Samolot jest statycznie niestateczny pod³u¿nie, gdy c znajduje siê za OA samolotu. W takiej sytuacji zwiêkszenie k¹ta natarcia wywo³uje moment wznosz¹cy, który
pog³êbia pierwotne zaburzenie (rys. 4c).
Wykres na rys. 5 przedstawia zale¿noci
wspó³czynnika momentu wzglêdem osi Oy
- Cmy dla ró¿nych po³o¿eñ c wzglêdem OA.
Statecznoæ statyczn¹ pod³u¿n¹ mo¿na
wyraziæ matematycznie:
(5)
∆Cmy/∆α < 0
lub
(6)
∆Cmy/∆Cz < 0
Je¿eli zró¿niczkujemy równanie 4 wzglêdem Cz, otrzymamy:
(7)
∂C / ∂C = x − x
my

lub najogólniej:

z

o

c

∆Cmy / ∆Cz = xo − xc
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Rys. 4. Tendencje do obrotu samolotu w zale¿noci od po³o¿enia rodka
ciê¿koci

Ró¿nica x o − x c stanowi o wielkoci statecznoci. Im wiêksza jest jej wartoæ, tym
bardziej stromo przebiega zale¿noæ Cmy (α,
Cz)  rys. 5, tym wiêksza jest równie¿ statyczna statecznoæ pod³u¿na samolotu i tym
wiêkszy zapas statecznoci pod³u¿nej ma samolot. Wynika stad wniosek, ¿e przy bardziej przednim wywa¿eniu (masowym)
samolotu ma on wiêkszy zapas statycznej
statecznoci pod³u¿nej.
Wp³yw wychylenia steru wysokoci
na moment pod³u¿ny samolotu
Zmiana po³o¿enia steru wysokoci powoduje zmianê wartoci wspó³czynnika momentu pod³u¿nego samolotu Cmy o wartoæ
∆CmyH równ¹ ∆Cmy/∆δH × δH (rys.6).
Przy wychyleniu steru na nurkowanie
nastêpuje ujemny przyrost Cmy  wykres Cmy
(α, Cz) przemieszcza siê w dó³, natomiast
wychylenie steru na wznoszenie generuje
przyrost dodatni Cmy  wykres Cmy (α, Cz)
przemieszcza siê ku górze. Nale¿y przy tym
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zaznaczyæ, ¿e zapas statecznoci nie zmienia siê  wykres Cmy (α, Cz) Zachowuje sta³e pochylenie (∆Cmy/∆Cz= const.).
Zwi¹zek miêdzy statycznymi
charakterystykami statecznoci
i sterownoci samolotu
Z równania 4 mo¿na wyznaczyæ k¹t wychylenia steru wysokoci w celu zrównowa¿enia samolotu przy danej prêdkoci:
δH =

(

Cmyo + Cz x o − x c
∆Cmy / ∆δ H

)

(8)

Z wzoru 8 wynika, ¿e im wiêkszy jest
zapas statycznej statecznoci pod³u¿nej samolotu, tym odpowiednio wiêkszy jest k¹t
wychylenia steru wysokoci, potrzebny do
zrównowa¿enia samolotu.
Zrównowa¿enie samolotu
przez wychylenie steru wysokoci
w ustalonym locie poziomym
Zagadnienie to przedstawiane jest w postaci zale¿noci wychylenia steru wysokoSTYCZEÑ 2002

Rys. 5. Zale¿noci
Cmy (xo, xc)

ci, potrzebnego do zrównowa¿enia samolotu w locie poziomym, przy ró¿nych prêdkociach. Wykresy sporz¹dza siê dla danego po³o¿enia c samolotu i dla okrelonej
wysokoci lotu. Aby tak¹ zale¿noæ uzyskaæ,
do równania 8 wprowadza siê za Cz wyra¿enie: Cz = 2 ⋅ Q/ρ ⋅ S ⋅ V2. Wówczas wychylenie steru potrzebne do zrównowa¿enia
samolotu przy danej prêdkoci przybierze
postaæ:
δH =

Cmyo
Cmy / ∆δ H

+

(

1
2Q x o − x c
⋅
Cmy / ∆δ H
ρ ⋅ S ⋅V 2

)

Na podstawie tego wzoru sporz¹dza siê
odpowiedni wykres (rys. 8).
Natomiast wp³yw po³o¿enia c na przebieg zale¿noci k¹ta wychylenia steru wysokoci od prêdkoci samolotu w locie poziomym przedstawia rys. 9. Z tego wykresu
wynika, ¿e im bardziej przednie jest po³o¿enie c samolotu, tym wiêksze wychylenie
steru wysokoci potrzebne jest dla zrównowa¿enia.

(9)

Rys.6. Wp³yw wychylenia steru wysokoci na wartoæ momentu pod³u¿nego samolotu
Przegl¹d WLiOP
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Rys. 7. Wp³yw po³o¿enia c
samolotu na jego zrównowa¿enie

Rys. 8. Wykres zrównowa¿enia samolotu przez wychylenie steru wysokoci
dla ma³ych liczb Ma; ró¿ne
Cmyo

Rys. 9. Wp³yw po³o¿enia c
na zrównowa¿enie samolotu
w locie poziomym (przyk³ad)
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Rys. 10. Si³a na dr¹¿ku sterowym i moment zawiasowy
na sterze w uk³adzie sterowania pod³u¿nego

Si³a na dr¹¿ku sterowym
w prostoliniowym locie samolotu
Poniewa¿ pilotowanie samolotu odbywa
siê wed³ug si³y wystêpuj¹cej na dr¹¿ku sterowym, dotychczasowe okrelenia, dotycz¹ce wychylenia steru wysokoci potrzebnego
do zrównowa¿enia samolotu nale¿y przetransponowaæ na si³y, które powoduj¹ te
wychylenia. Dla prostego uk³adu sterowania
sterem wysokoci, przedstawionego na rys.
10, mo¿na napisaæ równanie równowagi:
PH ⋅ ∆xH + Mzaw. ⋅ ∆δH = 0

st¹d

PH = − M zaw.

gdzie:

∆δ H
∆x H

(10)

Mzaw. = Cm zaw. ⋅ ρ ⋅ V2 ⋅ SH ⋅ bH/2
SH  powierzchnia steru wysokoci;
bH  rednia ciêciwa steru wysokoci.
Moment zawiasowy, przy danej prêdkoci samolotu i wysokoci lotu, zale¿y od k¹ta
natarcia usterzenia poziomego oraz od k¹ta
wychylenia steru wysokoci. Z kolei k¹t

natarcia usterzenia poziomego jest funkcj¹
k¹ta natarcia samolotu, k¹ta ustawienia statecznika i k¹ta skosu strumienia zaskrzyd³owego.
Wykorzystuj¹c wzór 10 mo¿na sporz¹dziæ
wykres zrównowa¿enia samolotu w locie poziomym dla ró¿nych jego prêdkoci (rys. 11).
Wykres ten pokazuje wielkoæ i kierunek
si³y, jak¹ trzeba przy³o¿yæ do dr¹¿ka sterowego przy zadanej prêdkoci, aby zagwarantowaæ pod³u¿ne zrównowa¿enie samolotu. Przy ma³ych prêdkociach wystêpuje si³a
ci¹gn¹ca (do siebie). Jej wartoæ zmniejsza
siê w miarê zwiêkszania prêdkoci i zd¹¿a
do zera przy prêdkoci zrównowa¿enia. Dalszy wzrost prêdkoci powoduje wyst¹pienie
si³y pchaj¹cej (od siebie), której wartoæ
ronie w miarê zwiêkszania prêdkoci samolotu. Po przekroczeniu Makr., w zwi¹zku
z pojawieniem siê kryzysu falowego, si³a
pchaj¹ca maleje.
Oczywicie, przebieg PH (V) zale¿y od
po³o¿enia c. W miarê przesuwania siê c
samolotu ku ty³owi wykres ten przemieszcza siê w górê (rys. 12).

Rys. 11. Pod³u¿ne zrównowa¿enie samolotu si³¹ na
dr¹¿ku w zale¿noci od
prêdkoci lotu
Przegl¹d WLiOP
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Rys. 12. Wp³yw po³o¿enia c na krzyw¹ zrównowa¿enia wzglêdem si³y na dr¹¿ku sterowym
dla samolotu TS-11 (instrukcja pilotowania samolotu TS-11)

Na wykresie tym widaæ, ¿e dla samolotu
TS-11, przy bardziej tylnym po³o¿eniu c 
29% CA, prêdkoæ zrównowa¿enia wynosi oko³o 325 km/h. Przy przednim po³o¿eniu c  24,8% CA, prêdkoæ zrównowa¿enia ma wartoæ oko³o 400 km/h.
Wnioski
¶ Stwierdzenie przez za³ogê, w dniu 2 marca 2001 r., ¿e zrównowa¿enie samolotu
TS-11 nast¹pi³o przy prêdkoci 405 km/h,
a wiêc przy górnej granicy WT (390±15
km/h), wiadczy o tym, ¿e c samolotu
znajdowa³ siê w nieco przednim po³o¿eniu w stosunku do po³o¿enia nominalnego, przy którym powinna wystêpowaæ
prêdkoæ zrównowa¿enia nominalna, wynosz¹ca 390 km/h. Przy takim wywa¿eniu samolotu, po to, by spowodowaæ
zwiêkszenie jego k¹ta natarcia, trzeba
by³o wychyliæ ster wysokoci o k¹t
wiêkszy ni¿by to mia³o miejsce przy nominalnym po³o¿eniu c, któremu odpowiada prêdkoæ zrównowa¿enia 390
km/h. Jak wiadomo, bardziej przednie
po³o¿enie c samolotu (bardziej przednie

wywa¿enie) u³atwia wyprowadzenie
z korkoci¹gu.
· Wydaje siê, ¿e w celu niedopuszczenia do
nieporozumieñ nale¿y przestrzegaæ jednoznacznoci okreleñ: wywa¿enie samolotu  to oznaczenie po³o¿enia c na
CA, a zrównowa¿enie samolotu (w
tym przypadku  pod³u¿ne)  to taki stan
lotu, w którym suma si³ dzia³aj¹cych
w p³aszczynie symetrii samolotu i suma
momentów wzglêdem osi Oy równa siê
zeru. Zrównowa¿enie samolotu uzyskuje
siê przy prêdkoci odpowiadaj¹cej, w³aciwemu dla tej prêdkoci, po³o¿eniu
rodka ciê¿koci.
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The author explains the question of mass and aerodynamic balancing aircraft, in relation to
the articles of Lt. Col. dipl. pil. Ryszard Micha³owski and Lt. Col. res. pil. eng. Marek Sawiñski:
Dangerous manoeuvre for landing, published in June AADF Review.
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