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Plan

• Jak to się dzieje, że samolot lata?
• Dlaczego katastrofy lotnicze wciąż się 

zdarzają?
• Zapobieganie katastrofom lotniczym
• Jak działają firmy lotnicze?
• Pytania
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Jak to się dzieje, że samolot lata? 

Jaką rolę pełnią silniki a jaką skrzydła?
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Siła nośna

Siła nośna – powstaje w wyniku różnicy ciśnień na 
powierzchni skrzydła powstającej z kolei w wyniku opływu 
skrzydła przez ośrodek, w którym się ono porusza.

ro – gęstość ośrodka, 
S – powierzchnia nośna, 
V – prędkość względem ośrodka, 
Cz – współczynnik siły nośnej



Siła nośna

Współczynnik bezpieczeństwa: 1,5!
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Ciąg

Ciąg – siła wytwarzana przez silnik lotniczy.

Żródło: wikipedia
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Dlaczego katastrofy lotnicze wciąż się 
zdarzają?

Żródło: Airbus



Katastrofa lotu Lufthansa 2409
Katastrofa lotnicza w Warszawie w 1993 –katastrofa lotnicza z 14 
września 1993 na warszawskim lotnisku Okęcie przy lądowaniu i 
nieskutecznym dobiegu samolotu Airbus A320-211 linii 
lotniczej Lufthansa
lot nr 2904 
przybywającego 
z Frankfurtu nad 
Menem. 
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Katastrofa lotu Lufthansa 2409
Samolot typu Airbus A320-211 linii lotniczejLufthansa wykonujący lot nr 
2904 z portu lotniczego Ren-Men we Frankfurcie nad Menemdo 
Warszawy, rozbił się podczas nieskutecznego hamowania 
podczas dobiegu na kierunku 11/29 (krótsza z dwóch dróg 
startowych warszawskiego portu lotniczego), w wyniku błędnych 
decyzji załogi, nieuwzględniających we właściwy sposób danych 
o uskoku wiatru oraz z powodu specyfiki działania systemu 
hamującego samolotu. System hamowania zadziałał za późno, 
ponieważ lewe koło dotknęło ziemi 9 sekund później niż prawe (z 
powodu działania silnego wiatru oraz tafli wody na płycie lotniska 
powstało zjawisko aquaplaningu, koła nie uzyskały tej samej prędkości 
kątowej, więc system uznał, że nie dotknęły podłoża), a automatyczny 
układ hamowania uruchamia się dopiero wtedy, gdy samolot oparty jest 
na obu kołach. Piloci nie znali wcześniej tej specyficznej właściwości 
układu hamowania.
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Katastrofa lotu Lufthansa 2409
• Dodatkowo lądowanie z tylnym wiatrem spowodowało:
• przyziemienie w dużej odległości od progu pas
• przyziemienie z dużo większą prędkością względem ziemi 
• niedostateczny nacisk kół na pas wyłączył możliwość 

użycia odwracacza ciągu
• Wszystko to spowodowało, że pozostawał stosunkowo mały 

fragment pasa na wykonanie dobiegu i wyhamowanie prędkości -
podczas deszczu i przy silnym wietrze od tyłu. Piloci nie podjęli 
próby zaniechania lądowania po przyziemieniu (ang.: go-around 
procedure, "TOGA – take off and go around").

• Kapitan, nie mogąc wyhamować przed końcem pasa startowego, 
zboczył lekko na prawo, na pas zieleni i po przejechaniu 90 metrów, 
uderzył lewym skrzydłem w wał ziemi oraz LLZ (lokalizator ILS).
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Katastrofa lotu Lufthansa 2409
Ofiary i rozbitkowie
W wyniku uderzenia wybuchł pożar, który przeniknął do kabiny, 
zabijając jednego z pasażerów. Zginął również drugi pilot wskutek 
samego zderzenia. 51 osób zostało ciężko rannych (w tym 2 członków 
załogi), 5 lekko rannych, a 12 wyszło z wypadku bez obrażeń.

Skutki
W wyniku badania przyczyn wypadku, producent samolotu wniósł 
poprawki techniczne do czujników (ale nie oprogramowania) i 
zmieniono zalecenia procedur dla pilotów. Katastrofa ta jest uważana 
za przykład wypadku wynikającego m.in. z wadliwego oprogramowania 
komputerowego, a nie tylko wadliwych procedur i błędów pilotażu. 
Zalecenia wniesienia poprawek obejmowały także warszawski port 
lotniczy i jego dokumentację.
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Katastrofa lotu Air France 4590
Katastrofa lotnicza Concorde Air France lot 4590 – katastrofa lotnicza, 
która miała miejsce 25 lipca 2000 o godzinie 16.44:31 (koniec zapisu z 
czarnej skrzynki) na obrzeżach miasteczka Gonesse, pod Paryżem. 
Rozpędzający się na pasie startowym nr 26 lotniska Charles'a de 
Gaulle'a samolot Concorde najechał z dużą prędkością (ok. 300 km/h) 
kołem głównego podwozia na pasek metalu – element konstrukcyjny 
silnika, który odpadł ze startującego wcześniej samolotu McDonnell 
Douglas DC-10 linii lotniczych Continental Airlines.
Ogumienie w samolotach Concorde zużywało się znacznie szybciej i 
było dużo bardziej podatne na uszkodzenia niż w innych samolotach ze 
względu na wysoką prędkość startu (komplet opon wystarczał zaledwie 
na 25-30 cykli start/lądowanie).

Slajd 13 z 21Żródło: wikipedia



Katastrofa lotu Air France 4590
Metalowy element z DC-10 spowodował 
rozerwanie opony lewego koła samolotu, 
a jej fragmenty, w tym duży ok. 4,5 kg 
odłamek, uderzyły w dolną część skrzydła, 
przyczyniając się prawdopodobnie do 
powstania fali uderzeniowej w zbiorniku 
paliwa znajdującym się w jego wnętrzu. 
Efektem tego było rozerwanie zbiornika 
nad wnęką podwozia. Na skutek zwarcia w uszkodzonej odłamkami ogumienia 
instalacji elektrycznej wewnątrz komory podwozia lub w wyniku zetknięcia z 
gorącymi elementami silnika, wyciekające paliwo zapaliło się. W tym czasie 
maszyna przekroczyła już prędkość decyzji tzw. V1, do której można jeszcze 
przerwać start i wyhamować.
Rozprzestrzeniający się pożar wpływał negatywnie na pracę silników nr 1 i 2, 
powodując okresowe spadki ciągu. Powstała asymetria ciągu oraz lekko 
skręcony goleń podwozia (z powodu pękniętej opony) doprowadził do 
zbaczania samolotu z osi pasa startowego, do tego stopnia, że istniała obawa 
jego zjechania na trawę obok pasa[1]. Żródło: wikipedia



Katastrofa lotu Air France 4590
Jako dodatkowy powód katastrofy rozważano brak tulei dystansowej w łożysku 
zawieszenia wózka podwozia. Powstałe luzy mogły spowodować lub 
przyczynić się do zaobserwowanego zboczenia ku lewej krawędzi pasa.
W związku z nieprawidłowym torem jazdy, pierwszy pilot był zmuszony 
poderwać maszynę do lotu tuż przed osiągnięciem wymaganej prędkości 
minimalnej do poderwania maszyny. Wobec problemów ograniczających ciąg 
obu lewostronnych silników, Concorde miał trudności z uzyskaniem 
odpowiedniej prędkości i wysokości lotu.
Po oderwaniu się od ziemi włączył się alarm sygnalizujący pożar w komorze 
silnika nr 2, w konsekwencji silnik ten został wyłączony. Sąsiedni silnik nr 1 w 
tym czasie odzyskał ciąg zbliżony do nominalnego, jednak już po kilku 
sekundach wpadające do sprężarki gorące gazy lub paliwo zaburzyły pracę 
silnika i spowodowały ponowny, drastyczny spadek ciągu.
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Katastrofa lotu Air France 4590
Gwałtowny pożar prowadził ponadto w kolejnych sekundach do uszkodzeń 
powierzchni sterowych skrzydła, co ograniczyło sterowność samolotu. W 
połączeniu z asymetrią ciągu i utrzymującą się poniżej wymaganego poziomu 
prędkością lotu doprowadziło to do utraty stateczności, a w konsekwencji do 
uderzenia o ziemię.
Dramat rozegrał się dokładnie w 2 minuty:
16.42:31 – kapitan Christian Marty wydaje rozkaz startu,
16.44:31 – koniec pracy rejestratora pokładowego, "czarnej skrzynki".
Samolot spadł na hotel i restaurację "Les Relais Bleus" (48°59'08"N, 
2°28'20"E) tuż przed miejscowością Gonesse. Katastrofa pochłonęła 113 ofiar: 
100 pasażerów, 9 osób załogi oraz 4 osoby znajdujące się w hotelu (m.in. dwie 
Polki podczas snu).
Ostatnie słowa pilota samolotu, Christiana Marty, 11 sekund przed katastrofą, 
brzmiały: "Za późno. Nie ma czasu".

Slajd 16 z 21Żródło: wikipedia



Zapobieganie katastrofom
• Safety first. Redundancja. Testy silników. FAA.
• W celu zmniejszenia prawdopodobieństwa załamania pracy 

systemu stosuje się zdublowanie krytycznych elementów systemu. 
W systemach, w których w przypadku awarii zagrożone jest życie 
ludzi, niektóre części występują potrójnie. 

• W konstrukcjach takich jak samoloty używające całkowicie 
skomputeryzowanego systemu sterowania – fly-by-wire – element 
generujący błędną decyzję zostaje przegłosowany przez dwa 
pozostałe. Inna możliwość to równoległa praca trzech 
komponentów, ponieważ oczekuje się, że jeśli awarie podsystemów 
będą rzadkie i niezależne w każdym, to prawdopodobieństwo 
jednoczesnej awarii trzech jest znikomo małe.
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Jak działają firmy lotnicze?

• Patrzenie w przyszłość – 20 lat w przód, 
• Safety first: 

– Doświadczenie – często krew lotników 
(szczególnie dawniej). 

– Dziś – kopiowanie, niezmienianie dobrze 
działających urządzeń, testowanie i symulacje 
numeryczne (jako zastępujące drogie 
doświadczenie).
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Prezentacja ma charakter poglądowy. Wykonano ją w 
celach popularnonaukowych na podstawie 

ogólnodostępnych grafik. 


