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O powierzchni odniesieniowej w obliczeniach aerodynamicznych 

Ze względu na trwającą dyskusję o tym, jaka powierzchnia skrzydła powinna być 

przyjmowana w obliczeniach dotyczących lotu samolotu Tu-154M, pragnę przedstawić swoją opinię 

w tym zakresie. 

Siły i momenty aerodynamiczne działające na samolot oblicza się z wzorów: 
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Występujące w tych zależnościach współczynniki  Cxa, Cxa, Cxa oraz  Cl, Cm i Cn są bezwymiarowymi 

współczynnikami określanymi na podstawie obliczeń teoretycznych lub badań w tunelu 

aerodynamicznym: l jest rozpiętością skrzydła, ba jest średnią cięciwą aerodynamiczną zaś S jest 

powierzchnią odniesieniową. 

 Powierzchnia odniesieniowa jest to powierzchnia przyjęta dla danego samolotu jako 

powierzchnia, którą wykorzystuje się w powyższych wzorach aby poprawnie obliczyć siły i momenty 

aerodynamiczne. Jest to najczęściej powierzchnia skrzydła dla samolotu w konfiguracji "gładkiej" tzn. 

bez wypuszczonych klap i slotów. Oczywistym jest, że wypuszczenie mechanizacji zmienia fizyczną 

powierzchnię skrzydła - nikt tego nie kwestionuje. Jednak do obliczeń używa się powierzchni 

odniesieniowej, a nie powierzchni "fizycznej". Dlaczego tak jest wyjaśniam poniżej. 

 W pomiarach wykonywanych w tunelu aerodynamicznym model samolotu umieszczony jest 

w przestrzeni pomiarowej pod określonym kątem natarcia . W trakcie badań mierzona jest prędkość 

powietrza V, ciśnienie i temperatura w celu określenia gęstości powietrza , oraz siły i momenty 

aerodynamiczne np. siła nośna Pza. Pokazano to na rysunku 1. 
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Rys.1 Schemat pomiarów w tunelu aerodynamicznym /na podst. [1]/ 

 

Jeżeli skorzystać z wzoru (2), to można obliczyć wartość współczynnika siły nośnej dla tego kąta: 
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Po przeprowadzeniu pomiarów dla kolejnych kątów natarcia otrzymamy charakterystykę Cza(). 

Teraz ważna uwaga: 

 Jeżeli w modelu dokonuje się zmian konfiguracji np. poprzez wysunięcie klap, to chociaż 

"fizyczna" powierzchnia rośnie, to do obliczenia współczynnika np. siły nośnej wg (7) nadal używa 

się tej samej powierzchni odniesieniowej różniącej się od aktualnej powierzchni "fizycznej". Przyrost 

współczynnika siły nośnej zawiera w sobie zatem zarówno efekt wychylenia klap o określony kąt jak 

i efekt przyrostu powierzchni "fizycznej". 

 Taki sposób postępowania jest racjonalny ponieważ w późniejszych obliczeniach, w których 

korzysta się z charakterystyk samolotu, nie trzeba zmieniać powierzchni odniesieniowej w zależności 

konfiguracji. Jeżeli byłoby inaczej, to np. w przypadku samolotu Tu-154 trzeba by używać czterech 

różnych powierzchni odniesieniowych, gdyż klapy można wysuwać w cztery różne położenia. 

 Ponieważ charakterystyki samolotu pokazane w np. w [2] /rys.2/ dotyczą powierzchni 

odniesieniowej 180m
2
, to zwróciłem na to uwagę w przesłanych panu G.A. Jorgensenowi pytaniach. 

Wskazałem mu na zawarte w tej książce przykłady obliczeniowe, gdzie zawsze używana jest wartość 

S=180m
2
 /patrz rys.3/. Pan Jorgensen w korespondencji nadal twierdził, ze należy różnicować wartość 

powierzchni odniesieniowej w zależności od konfiguracji samolotu. Dlatego poprosiłem go 
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o wskazanie książek i publikacji, w których zastosowano takie podejście. Jednak odpowiedzi nie 

otrzymałem. 

 Osobiście uważam, że zmiana powierzchni odniesieniowej miałaby wpływ przede wszystkim 

na zmianę początkowego kąta natarcia w obliczeniach nie zmieniając zarazem znacząco reakcji 

samolotu na urwanie fragmentu skrzydła. Dlatego rozważania dot. wartości powierzchni 

odniesieniowej mają znaczenie drugorzędne - ważne jest aby w obliczeniach "trzymać się" jednej 

wartości – takiej, dla której wyznaczono współczynniki sił i momentów aerodynamicznych. 

 

Rys.2 Charakterystyki samolotu Tu-154 otrzymane dla tej samej powierzchni odniesieniowej /na 

podst. [2]/ 

 

 

Rys.3 Przykład obliczeniowy, w którym wykorzystano powierzchnię odniesieniową 180m
2
  /na podst. 

[2]/ 
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