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Abstract:
This study explains how important it is to make aircrafts that are far more effective than they already
are. And also why the future of air traffic will not only advance in the air, but also on the in and around
airports to lighten up the traffic congestion.
It will show how important it is to cut of travel time, even if it is only with a few minutes of travel time
between two destinations, and that is why there are some organizations that does exactly that!
But that is how the future might look like if we make the right advancements within aviation
technology, but what if there would never be more advances within this technology the next ten
years? But if companies like Lockheed Martin, NASA, Airbus and Boeing keep innovating the future
will be very bright! Not only will these new technologies bring great things to aviation but it will also
help mankind in the search for renewable energy or even help us explore space travel. So humans
could reach planets we never thought of even possible to reach! But with that said, it is a hard thing to
design and build aircrafts and even harder to make them comfortable and environmental efficient. But
all of this is something Airbus have already thought of and what inspired them to do “Smarter Skies”
and develop their Concept Plane. But at this point in time it is not very likely that the Concept Plane
will be a reality, but some of it properly will.
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Indledning:
Om 40 eller 50 år vil verden så være mere anderledes end den er i dag? Har vi nået nye fronter
indenfor rummet; sat mennesker på mars eller fundet liv på en anden planet? Men hvad ville være
blevet ændret på vores planet og kan vi forudse fremtiden?
Inden dette sker, så skal vi stille spørgsmålet; hvad ved vi?
Vi ved at de sidste oileressourcer vil være sjældne og dyre om ca. 50 år. Vi ved at der begynder at
blive mangel på fossile brændstoffer og den voksende mangel på ikke vedvarende råstoffer og
behovet for at begrænse udledningen af drivhusgasser.
Vi ved at luftfarten udleder ca. 2% af al den udledningen af drivhusgasser som menneskene står for.
Og 80% af luftfartens udledning sker ved rejser over 1.500km, hvilket også er de rejser hvor der ikke
er andre praktiske transportmidler at benytte. Dertil sker der altid forbedringer og siden 1960’erne er
flyene blevet mere end 70% mere brændstof økonomiske.
Og med de forudsete vækstrater på ca. 5% om året, har luftfarts industrien sat sig et ambitiøst mål;
de vil halverer deres netto kulstofemission til år 2050.
Vi ved at den blomstrende globale økonomi, bredere social lighed og et sundt miljø er nogle af de
vigtige ingredienser for en sikker og lys fremtid. Ligeledes vil en bedre forbindelse stimulerer den
økonomiske og sociale udvikling, det er derfor at folk har brug for og ønsker at rejse. Og med over 3
milliarder passegerer1 i 2013, og 35% af den globale handel af værdi foregår med fly. Og det generere
næsten 7,5% af den globale BNP2, og skaber samtidig mere end 58 millioner jobs over hele verden.3
Hvordan vil fremtidens luftfart se ud?
Flyproducenten Airbus mener at fremtiden for luftfart ikke blot er at tænke på de teknologiske
fremskridt man gør, men også at tage passegerer og markedskrav med ind i overvejelsen så man får
alle aspekter af miljøet med i den voksende befolkning og demografiske profil.
Hvilket betyder, at da efterspørgslen efter lufttransport fortsætter med at vokse, har man brug for
store ændringer indenfor fly design, drift og energistyring for at gøre flyrejser mere komfortable,
billigere og mere miljøeffektive. Imens at luftfatssektoren når deres mål med at halvere deres netto
kulstofemission i år 2050.
Priserne på en flybillet vil kun blive billigere. For i 1945 tid det en gennemsnitlig person med den
gennemsnitlig Australsk løn 130 uger at tjene nok til at kunne købe den billigste billet fra Sydney til
London. I 2009 var tog det kun 1,7 uge før at det samme kunne lade sig gøre. Så man kan forvente at
fremtiden har billige flybilletter så mange flere personer kan tage på en rejse langt væk.

1

http://data.worldbank.org/indicator/IS.AIR.PSGR/countries?display=graph (aflæst d. 13/12 - 2014)

2

http://www.cleansky.eu/content/homepage/aviation-environment

3

http://www.atag.org/facts-and-figures.html
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Miljømæssige konsekvenser:
Der er flere ting der spiller ind over de miljømæssige aspekter der er
indenfor luftfarten, det er ikke kun udledning af drivhusgasser. Det er i lige
så høj grad et spørgsmål om hvor meget flyvemaskiner også forurener
stilheden. Larm måles i enheden decibel (dB) og alt over 90dB er der
chancer for at man kan få permanent hører skade hvis man udsættes for
denne larm over en længere periode. (Se stort billede i bilag 1)
Larm fra jetmotorerne er en dårlig ting da den forstyrre naturen rundt om
flyet, men der er sket markante forbedringer indenfor dette område. Det
tidspunkt hvor fly larmer mest er når det skal lette. Under World Cuppen i
Afrikas horn 2010, blev der målt op til 127dB fra vuvuzelaen. Hvilket er
nok til at give en permanet hørerskade hvis man er udsat for dette støj
niveau i mere end to minutter. Hvorimod så er luftens flyvende gigant
Airbus A380 blevet målt til et støj niveau på 82dB under takeoff4. Hvilket
ville være det samme som bytrafikken i storbyer.
Selvom den globale lufttrafik kun står for 2% af de drivhusgasser menneskerne udleder har den en
større effekt end hvis det blev udledt på overfladen af jorden.
De mest miljø venlige jetmotorer der er i drift i dag er så brændstof økonomiske at de kan
sammenlignes med moderne familie biler. Da de bruger under 3 liter jet-brændstof pr. passeger pr.
100km tilbage lagt distance.
Disse tal er udregnet efter en non-stop flyvning fra AUH (Abu Dhabi International Airport) til LHR
(London Heathrow Airport) en distance på over 5.500km. Og hvor flyet er fyldt med 80% af det
maksimale flyet kan bærer. F.eks. så bliver flyet A380 markedsført som en “grøn gigant” og en af
jordens mest miljøvenlige fly på markedet. Men dette er baseret på at flyet kun er fyldt med 850
økonomi pladser, hvorimod at det typisk har 525 sæder. Alt dette bliver udregnet med programmet
Piano-55. Så resultaterne derfra og i virkeligheden kan variere.
Flyet som transportmiddel trumfer alle andre former for transport nå det gælder distance og
hastighed. Og det kan også ses på hvor meget disse maskiner udleder af drivhusgasser og på hvilke
ruter. Omkring 80% af alle de drivhusgasser fly udleder foregår ved rejser på distancer og 1.500km.
Hvilket er på de distancer hvor det ikke er særligt praktisk at benytte andre transportmidler (tog, bil,
bus eller båd) uden at man skal til at bruge flere timer på at tilbagelægge disse store distancer.
Men noget som kan motivere og inspirerer flyselskaberne i at lave fly der er mere miljøvenlige kan have
noget at gøre med at de bruger en trejdedel af deres omkostninger på brændstof, hvilket er et
stigning på 13% siden 2001. Og da priserne på brændstof ikke flader grundet mangel på olie vil de
blot bruge flere penge på brændstof.

4

http://www.atag.org/facts-and-figures.html

5

http://www.piano.aero
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Udfordringer vedrørende design af rutefly:
Der går rigtig mange overvejelser og ændringer igennem den design proces som der bliver brugt til at
designe et nyt rutefly. Nogle af de få store overvejelser og krav er som følgende6:

-

Udformning af skroget
Indretning af kabine
Placering af vinger, motorer, indgange osv…
Formålet med flyet (passeger- eller godstransport. Eller endda militært brug)
Miljøet (Støj, udledning, brændstof osv…)
Materialer
Elektroniske systemer
Aerodynamik/hastighed
Men også til hvem kunden er, fabrikanten, sikkerhed, fysiske og økonomiske begrænsninger osv…
Eller om det er en type som skal designes til nogle landes militære magter.

Men før man kan afgører hvordan flyet skal se ud, skal man først kigge på hvad formålet er. Om flyet
skal transportere gods eller passegere. Hvilket marked flyet skal konkurrere på, om det er indenfor
luftens giganter (Airbus A380, Boeing 747 osv…) eller indenfor de mellemstore fly klasser eller de helt
små, såvel om det er til militært brug.
Når formålet er fastslået – f.eks. et civilt rutefly som skal transportere passagere, der skal ind på det
mellemstore marked – så skal ingeniørerne igang med at udforme og vælge hvilken slags form
skroget skal have. Men grundet begrænsninger til det materiale og den pris det koster at lave det, så
er skroget for det meste altid rundt eller meget svagt ovalt, når det kommer til flyvemaskiner i denne
størrelse. Det der kan være udfordringen er hvordan flyets næse skal se ud, for at kunne få det bedste
udsyn for piloterne, men også for at kunne få den bedste form for aerodynamik. Men efter mange år
med samme næse design er det blevet standarten, og den umiddelbare synlige forskel der er på hhv.
flyvemaskiner fra Airbus og Boeing. Hvor Airbus har en mere rund næse i forhold til Boeing som har
en mere spids næse. Som der kan ses på billedet herunder. (stort billede i bilag 2)

Airbus

Boeing

Når skroget er på plads kan man lave en nogenlunde estimeret værdi med hvad flyets skrog vil kunne
veje, samt hvor meget gods eller passagere flyet skal kan medbringe. Først da kan man tilføje
vingerne. Og give dem den rigtige størrelse for at der skabes nok opdrift så flyet kan flyve. Men
designet på vingerene har meget at gøre med hvor på flyet det er placeret, samt hvor mange grader
vinger skydes tilbage med, overflade areal, type af fly det skal sidde på, hvilken slags ydelse flyet har,
samt formålet med flyet.

6

Civil Jet Aircraft Design – af Paul Simpkin, Lloyd R. Jenkinson & Darren Rhodes (side 213-220, 240 og 347)
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Derefter er det at få lavet en model og få den testet i en vindtunnel
for at se hvordan aerodynamikken er på flyet. Og her kan og vil der
være mange små og store justeringer som skal rettes og testes igen
for at man vil kunne gå videre i design processen. Måden hvorpå
man tester dette på er igennem en vindtunnel hvor der vil blive
sendt små stråler røg hen over overfladen på flyet, for så at filme
dette med højhastigheds kameraer så man senere kan se hvordan
luften strømmer henover overfladen på flyet. Så man kan se hvor
meget luftmodstand der i virkeligheden er. På billedet kan man se
hvordan to personer klargører en model af Boeings Dreamliner i en
vindtunnel. (stort billede i bilag 3)
Kabinen kan designes på flere måde, da det går meget an på hvad formålet er med flyet. Men antager
man at det er et passagerfly, så kan det entet være at det er til et lavpris selskab, for så skal kabinen
være fyldt med mange økonomiklasser, så der er plads til flest mulige passagere. (denne type for
kabine bruges oftest på fly der kun skal flyve kortere strækninger, og ikke langdistance flyvninger.
Hvorimod de fly der klarer lange distancer også er større er der her også plads til bla.
økonomiklassen, anden klasse og første klasse)
Efter man har gennemgået de mange design
processer og er kommet frem til et endeligt design
som opfylder alle de krav der er blevet sat, både i
forhold til lovene, ønsker, de krav kunderne har sat
og fået produktions prisen ind på det man ønsker,
kan man begynde at lave en prototype. Så man
efterfølgende kan gennemteste flyet i den virkelige
verden, hvor flyet SKAL gennemgå og bestå disse
prøver, som er indenfor bla. sikkerhed, miljø og af
flyets elektroniske instrumenter.
Der kan på billedet her ses en simpel udgave af
hvordan design processen foregår, men de små
enkelte trin tilbage til starten før man har opnået alle
ens mål og krav/love før man kan gå videre. Der kan
ses en større udgave af dette billede i bilag 4. Samt
en mere kompliceret udgave i bilag 5.
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Imødekom fremtiden:
For at imødekomme fremtiden skal man først forstå hvad kravene vil være til den tid. Og i 2050 vil
udledningen af drivhusgasser i flyindustrien blive halveret. Og for at nå de krav og ønsker man har sat
sig skal der ny teknologi på plads. Og det arbejder flere firmaer meget med. Heriblandt er der også,
NASA, Lockheed Martin, Airbus, Boeing osv… De har hver deres innovations team som står forrest i
udviklingen af nye lette materialer og måder at lave vedvarende energi på. Nogle af de ting der
arbejdes på er dem der vil blive beskrevet herunder.
Ny teknologi:
Man kan i fremtiden kunne lave formationsflyvninger da man med forbedret GPS system og præcision
kan tillade sig at lade fly flyve utroligt tæt på hinanden for at mindske brændstof forbruget, men
stadigvæk opretholde den samme sikkerhed der findes i dag.
Lockheed Martin er ved at udvikle en ny form for drivkraft til luftfarten. Nemlig fusion.7 men fusion og
fission er ikke det samme, selvom navnet minder meget om hinanden. Da man for mere end 50 år
siden begyndte at bruge atomkraft igennem fission til at skabe energi. Og dette var det helt store
taleemne dengang, man prøvede endda at benytte atom reaktorer på flyvemaskiner,8 men det blev
ikke til noget. Men selvom fission reaktorer stadig levere strøm og energi til mange ting, så vil fusion
være en renere og sikrer metode til at lave energi.
Fission sker når en atom splittes til to brudstykker, som skaber en eksplosion som frigiver en masse
energi. Hvorimod så sker fusion igennem en proces hvor gas bliver opvarmet for så at separere
ionerne og elektronerne. Og når ionerne bliver varme nok vil de fusionere med en anden ion, hvilket
skaber meget energi – omkring 3-4 gange mere energi end i en fission reaktion.
Lockheed Martins “Compact Fusion” vil fungere lidt på samme måde som solen gør. Bare i en meget
mindre skala og omgivet af magneter for at indkapsle de enorme temperature der vil forekomme
under en fusion. Magneterne har også det formål at det kan mindske reaktorens størrelse.

- Denne fusion reaktor har en størrelse der minder om en lastbil, og den vil kunne leverer nok strøm til
en by med op til 100.000 indbyggere.

- Eller lade flyvemaskiner flyve non-stop i et år, blot med lidt hydrogen. Give flyvemaskiner
ubegrænset flyvetid og rækkevidde.

- Store skibe vil være nogle af de første til at benytte fusion som motor. Hvilket også vil give
ubegrænset rækkevidde på havet.

- Fusion vil kunne benyttes til at destillere vand, hvilket vil kunne give rent vand til de områder hvor
rent drikkevand ikke findes.

- Leverer ubegrænset billigt energi til alle i hele verden.
- Fusion vil også kunne give en kortere rejsetid til andre planeter. Og gøre det muligt at nå f.eks. Mars
på én måned, istedet for de nuværende seks.
Men da Lockheed Martin producere militære produkter, vil denne teknologi i første omgang blive
benyttet af militære magter inden det vil bliver ført videre ind i det civile liv.
Aerodynamik & design:
Airbus er blandt de mange firmaer der prøver og tester nye metoder og former på flyvemaskiner.
Heriblandt det man kalder for “Blended Wing Body” hvilket er hvor at skroget og vingerne er i samme
del, istedet for at vingerne er sat fast på skroget. Man skal ikke tro at det er det samme som en
“flyvende vinge” – som set på f.eks. Northrop Grumman B-2 Spirit – for her kan vingerne ikke

7

http://www.lockheedmartin.com/us/products/compact-fusion.html

8

http://www.nationalmuseum.af.mil/factsheets/factsheet.asp?id=2556
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benyttes til skrog. “Blended Wing Body” kan give muligheden for at brede sæderne ud i kabinen
hvilket kan skabe mere plads og komfort. Airbus har bla. lagt patent på sådan et design9.
Der bliver også testet om det kan svarere sig at have subsoniske (under Mach 110) som man har nu.
Eller supersoniske (over Mach 1) som var de hastigheder Concorden og diverse jagerfly kunne og kan
opnå. Eller om man skal satse efter hybersoniske fly (over Mach 5) der vil kunne opnå så store
hastigheder at man vil flyve på grænsen til rummet. Eller om flyet skal kunne flyve i rummet, hvis dette
skulle ske vil man kunne flyve jorden rundt på ganske kort tid, da man vil kunne opnå samme
hastigheder som f.eks. den Internationale Rumstation (ISS) hvilket har en kredsløbs hastighed på
27.500km/t11
Men hver af disse typer har hver deres fordele og ulemper:
Subsonisk; er utroligt langsomt, men har den fordel at man vil kunne transportere meget gods eller
mange personer, fordi man ikke skal tage noget af vægten for at kunne nå højere hastigheder end lige
under mach 1.
Supersonisk; er noget hurtigere end subsoniske fly. Og hastigheden giver flyet mulighed for at kunne
flyve i højrere luftlag hvor luftmodstanden er mindre hvilket giver gør at flyet bruger mindre brændstof.
Men fordi at flyet skal nå så højre hastigheder kan den ikke transportere så mange, samt skal den
bruge mere brændstof for at nå de høje hastigheder og derved udligner fordelen ved at flyve højt. Det
er derfor man kun ser supersoniske jagerfly og ikke passagerfly i dag.
Hybersonisk; har samme ulemper som et supersonisk fly, bare værre. Men disse fly vil kunne nå
hurtigere frem end de andre, for samtidig at have en meget lang rækkevidde grundet at de kan flyve
på grænsen/i rummet hvor der er tæt på til ingen luftmodstand.
Fremtidens kabine:12
Men udover hvor hurtigt flyet skal flyve, skal man også tænke på passagerne, for det er jo dem der i
sidste ende skal benytte flyvemaskinerne, så derfor gør man også meget for at imødekomme
passagernes ønsker og krav til fremtidens kabine. Så man vil derfor kunne forvente en kabine som er:
Nye materialer som vil kunne reparerer sig selv hvis det skulle gå i stykker. Hologrammer istedet for
vinduer, så man istedet for mange små vinduer ikke har nogen. Og derved fjerne en masse vægt for
samtidig at styrke flyet meget mere. Sæder som kan tilpasse sig efter passageren for komforten for så
at gå tilbage til sin originale form igen. En kabine der kan gøre sig selv ren, så der ikke skal bruges tid
på dette fremover, men også for at man får et renere og bedre miljø under flyvningen.
Brændstof:
Det er ikke nok kun at kigge på hvordan man kan gøre fly mere brændstof økonomiske med det
brændstof man benytter i dag. Man skal ud og kigge på alternative ting, nogle af disse ting kan være
som beskrevet herunder eller som beskrevet tidligere med en kompakt fusions reaktor.
Hydrogen:13
Der blev i starten af det nye århundrede lavet test med om man kunne lave et fly der kunne flyve på
ren hydrogen. Og dette projekt var drevet af at man kunne se at man tømte oliereserverne. Så derfor
9

http://www.cnbc.com/id/102190404#

‘Mach’ er en enhed der bliver brugt indenfor luftfarten. Denne enhed fortæller hvor mange gange lydens
hastighed man flyver med. Mach 1 = 1x lydens hastighed – Mach 5 = 5x lydens hastighed osv…
10

http://www.esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/International_Space_Station/
ISS_International_Space_Station
11

http://www.airbus.com/innovation/future-by-airbus/concept-planes/the-airbus-concept-cabin/futuretechnologies/
12

13

http://staffwww.itn.liu.se/~clryd/KURSER/TNK027/Kurslitteratur2011/CRYOPLANE.pdf
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valgte man et designe CRYOPLANE, støttet af EU. Planen var at flyet skulle bringe nye muligheder på
banen og lave nye veje til fremtidige fly. Men det viste sig at denne metode ikke kunne levere nok
energi til at drive et stort fly.
Energi høst:
Kropsvarme, fremtidens fly vil benytte passegernes kropsvarme til at lave strøm og andet som vil
kunne benyttes til flyets mange instrumenter og systemer.
Solceller:
Der vil på flyets skrog og vinger være placeret solceller hvor energien herfra vil bruges sammen med
energi høsten til at levere strøm til instrumenter og andet ombord på flyet.
Men udover de fremskridt man gør sig på flyene, skal man også tænke på at før at de fremskridt vil
være succesfulde og kunne bruges til deres optimale på man også blive nød til at lave nogle nye og
banebrydende ting på landjorden og ved lufthavnene. Disse ting kan bla. være som følgende:
Biomimicry:14
Også kendt ved at drage inspiration fra naturen. Her kunne man drage inspiration
af formen fra nogle af jordens hurtigste, mest stabile, største osv… fugle på jorden
og benytte deres forme til at opnå bedre egenskaber i luften. Måske enda bruge
formen eller andet fra f.eks. en fisk der kan svømme hurtigt eller gøre noget
specielt. Og kigger man godt efter kan man allerede se steder hvor man har
benyttet formen i ørn laver under et dyk til at designe et fly. Nemlig militær flyet B-2
Spirit, som kan ses på billedet (bilag 6).
Eco-Climb:15
Eco-Climb fungere på samme måde som man ser på hangarskibe, hvor
flyene vil hægtes på en katapult for så at blive sendt afsted over
landingsbanen. Dette vil være godt da flyet ikke selv med egenkraft skal
lette. Det vil samtidig være meget støjsvagt. Den plads der skal bruges for
at lette vil også mindskes markant. (se stort billede i bilag 7)
Express-skyways:16
I fremtiden vil flyene også have mulighed for at finde og vælge deres egen
rute at flyve, så den det bliver så miljø venligt som muligt. Her vil der også
blive mulighed for at flyve i formation, ligesom fugle, hvilket også vil
reducere luftmodstanden og øge flyets effektivitet og skåne miljøet. (se stort
billede i bilag 8)
Landing:17
Fordi man vil få adgang til bedre og mere pålidelige fly vil man kunne stoppe motoren og lade flyet
glide ind til en stille og rolig landing. Og her vil hastighederne også være noget mindre så ved at lande
med så lave hastigheder behøver man ikke flere kilometer at lande på.

14
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http://www.airbus.com/innovation/future-by-airbus/smarter-skies/aircraft-take-off-in-continuous-eco-climb/

http://www.airbus.com/innovation/future-by-airbus/smarter-skies/aircraft-in-free-flight-and-formation-alongexpress-skyways/
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http://www.airbus.com/innovation/future-by-airbus/smarter-skies/low-noise-free-glide-approaches-andlandings/
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Ground operations:18
I stedet for at lade flyene taxi ind til gaten vil der istedet for ankomme
føreløse robotter som vil trække flyet ind til gaten. Hvilket bla. vil øge
effektiviteten på lufthavnen, men gør det også muligt for flyet at slukke
motorene tidligere så der ikke bliver udledt flere drivhusgasser. (se stort
billede i bilag 9)
Luftens hangarskib:19
I stedet for at have mange mindre fly bruge brændstof på at flyve frem og tilbage på samme rute,
kunne man lave et gigantisk flyvende “hangarskib” hvor at de mindre fly vil kunne dokke på det. For så
at droppe fra igen når de skal tage en anden rute eller lande på lufthavnen. Størrelsen på disse
kæmper kan også åbne op for nye muligheder til at generere strøm og energi så de kan flyve i lang
tid.
Boarding:20
I stedet for at man lader flyet komme til en, og man så boarder det på normal vis som man gør i dag.
Kan fremtiden bringe mange nye muligheder; man kan f.eks. benytter kapsler (ligesom dem der
benyttes til ens bagage) så kan man boarde allerede inden flyet er ankommet. Så behøver flyet ikke
være længere i lufthavnen end det det tager at fylde brændstof på flyet, da kapslerne til både
passagere og bagage kan tages ud på en gang.
En anden mulighed findes allerede i togene. Det vil kunne forgå at istedet for at flyet kører til en gate,
er det blot en perron hvor af og pålæsning af passagere vil fungere på samme måde som man ser på
togstationer.

Lufttransport i år 2024:
Før man kan gå ind og vurdere hvilken situation man vil komme ud for om 10 år hvis teknologien
indenfor lufttransport ikke udvikler sig yderligere, så skal man først fast slå hvilke teknologier vi har i
dag, som allerede bliver benyttet i nutidens fly.
For at imødekomme de gamle såvel som nye rejsende i år 2024 skal der bygges nye fly, men udover
dette er der også blevet sat et mål for at nå en gennemsnitlig brændstof effektivisering på 1,5% inden
år 2020 bliver verdens flyselskaber nød til at købe 12.000 nye fly til en pris på 1300 milliarder dollar.
Og når disse nye fly skal bygges vil der opstå flere jobs indenfor producenterne, så udover de
eksisterende 58 millioner jobs fly industrien er med til at skabe vil der blot blive oprettet endnu flere,
fordi der bla. skal bygges 12.000 nye fly, men også fordi at der vil komme flere rejsende så der vil
rundt om i verden opstå flere jobs indenfor turismen.
Som nævnt i indledningen så skaber flyindustrien en enorm indkomst som bidrager meget til den
globale BNP. Faktisk står flyindustrien for sådan en stor del af den globale BNP at hvis det var et land
ville flyindustrien nummer 21 i verden på listen. Der bliver generet 606 milliarder dollar om året
(omkring det samme som Switzerland21), hvilket kan ses som mere end nogen medlemmer i G20. Det
er blevet forduset at flyindustrien vil generere omkring 1000 milliarder dollar til den globale BNP i år
202622.
Miljøet spiller også en stor rolle, men hvis man antager at der ikke vil ske yderligere udvikling indenfor
dette område nu. Så ville det ikke gå helt galt når der er gået 10 år. Da jordens oliereserver først vil
18

http://www.airbus.com/innovation/future-by-airbus/smarter-skies/low-emission-ground-operations/

19

http://www.airbus.com/innovation/future-by-airbus/a-whole-new-way-to-fly/

20

http://www.airbus.com/innovation/future-by-airbus/unlocking-transport-congestion/

21

http://data.worldbank.org/country/switzerland

22

http://www.atag.org/facts-and-figures.html
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slippe op i år 2050. Så vil man stadig kunne fremstille fossile brændstoffer til jordens flåde af fly i år
2024. Men hvis uheldet skulle være ude og det uforudsete skulle ske at olien vil blive brugt inden
2024 så er der blevet udviklet fly brændstof udfra “biomass”, som er en process hvor nogle bestemte
alger omdanner CO2 til olier som vil kunne bruges til jet-brændstof. Det tyske flyselskab “Lufthansa”
har over en periode testet det nye bio-brændstof på en af deres fly. Og over en prøveperiode på seks
måneder blev CO2 udledning nedsat med omkring 1.500 ton23. Og med den nye biobrændstof der er
under udvikling og test i de sidste par år, hvor det almindelige har været blandet op med et
blandingsforhold på 50/50 har man til dels nedsat det forbrug flyene har til det almindelige brændstof.
Hvilket kan hjælpe på økonomien for flyselskaberne, men vil derfor også benytte færre fossile
brændstoffer, hvilket vil være en dyr mangelvarer i fremtiden.
Og ser man på brændstof forbruget på luftens kæmper (Airbus A380, Boeing 787, ATR-600 og
Bombardier CSeries) så benytter disse typer fly under 3 liter brændstof pr. 100km pr. passager.
Hvilket gør disse fly lige så effektive som nutidens moderne biler.

Fremtidsmuligheder for Airbus:
Med en verdens befolkning på næsten 7.3 milliarder24 og med 3,3 milliarder rejsende passagerer i
201425. Og med omkring 2 milliarder nye personer mere på jorden i 2050 vil der blot være endnu flere
personer som skal flyttes.
Udover at finde en metode hvorpå man mindsker den udledningen af drivhusgasser som fly laver når
det flyver mellem jordens lufthavne må man også tænke på at fjerne dem massive trafik der er over og
omkring lufthavnen.
Når du tager et fly i dag, føltes det sikkert som om at man bare rejser direkte mellem to lufthavne. Men
i virkeligheden er du faktisk blevet dirigeret omkring dårligt vejr, militært luftrum, trængsel eller endda
omkring grænser til fjendtlige lande. Og ligesom på vejene hvor bilerne skal holde en hvis sikkerhed
afstand, skal flyene det også. Og er luftrummet meget trængt over lufthavnen kan men ende med at
skulle flyve i cirkler indtil en landingsbane bliver ledig.
Ifølge Air Transport Association (IATA)kan man på global plan mindske udledningen af CO2 med op til
4.8 millioner ton om året ved bare at skærer ét minut af flyvetiden.26
Men hvad vil Airbus gøre ved dette?27
Det europæriske luftrum er en af de mest fyldte luftrum i hele verden, med over 30.000 flyvninger på
en typisk dag i juli28. Og næsten 3/4 af den globale lufttrafik går igennem 114 lufthavne (ud af mere
end 2.300) Og det er bla. derfor at Airbus er involveret i projekter hvor man vil forbedre Air Traffic
Manegement. Og det er også derfor at organisationer som Single European Sky Air Traffic
Management Research (SESAR) og den tilsvarende organisation fra nord Amerika, Next Generation
Air Transportation System (NextGen) prøver at lave hurtigere og kortere ruter29, for at mindske det
fodspor flytransport laver.

23

http://www.lufthansagroup.com/en/press/news-releases/singleview/archive/2011/july/15/article/1980.html

24

http://www.worldometers.info (aflæst d. 16/12 - 2014)

25

http://atwonline.com/aeropolitics/iata-projects-33-billion-global-air-travelers-2014

26

http://www.airbusprosky.com/mission/environmental-efficiency.html

27

“2011-2030 Airbus Delivering the future”

28

http://nats.aero/blog/2014/03/europe-24-air-traffic-data-visualisation/

29

http://www.airbus.com/innovation/future-by-airbus/unlocking-transport-congestion/
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Airbus arbejder hele tiden på at innoverer deres flyvemaskiner, gøre dem mere lydløse, økonomiske,
miljøbevidste, hurtigere osv… Så de arbejder hele tiden med at designe fremtidens fly, som kan
overholde de regler der forekommer indenfor mange forskellige områder, de krav flyselskaberne stiller
samt passagernes krav. Og det er derfor at Airbus udvikler på noget som de kalder “The Future By
AIRBUS” hvor de beskriver deres “Concept Plane”
Airbus satser også på forskellige ting i deres koncept fly ikke blot det ydre, men i lige så høj grad det
indre.
The Airbus Concept Plane:30
Airbus har kigget på mange forskellige versioner af fly der
kan nå supersoniske hastigheder (hurtigere end Mach 1)
eller endda hybersoniske hastigheder (hastigheder over
Mach 5) endda CRYOPLANES, som er flyvemaskiner
drevet af hydrogen som kraftværk. Og luftens Cruise
Ship, bare for at nævne et par stykke af hvad Airbus har
haft i tankerne.
Men Airbus’ eksperter i materialer, aerodynamik, kabiner
og jetmotorer har også lavet deres eget design som
Airbus kalder for en “ingeniørens drøm” hvor man opnår
passegernes forventninger til fremtidens luftfart. Og det
er derfor at Airbus illusterer hvordan fremtids lufttransport kan se ud i 2050 eller endda i 2030
igennem deres koncept fly. Hvis der sker udvikling indenfor allerede eksisterende teknologier. Vi vil
sikkert komme til at se flyvemaskiner med ultra lange og tynde vinger, halvt indbyggede motorer i
skroget af flyet, en U-formet hale og intelligente og meget lette materialer som alle bidrager til bedre
effektivitet, bla. for miljøet. Og resultatet vil derfor være at flyene forbrænder mindre brændstof,
udledning af meget mindre drivhusgasser, mindre støj og meget bedre komfort.
Selvom dette koncept fly ikke er rigtigt og de teknologier er brugt er ikke sikkert at det bliver til en
virkelighed, selvom det kunne være muligt. Dette er kun designet til at få ingeniørerne til at rive sig i
håret af frustrering og for at få dem til at tænke ud af boksen, og få dem til at designe noget som man
anser som umuligt i dag.
Airbus’ koncept fly inkluderer følgende teknologiske udviklinger31
Længere og tyndere vingespænd – Flyet er konfigureret med en stor fohold mellem længden og
bredden af vingerne. Hvilket gør at flyet nemmere kan glide igennem luften. De nye vinger vil også
forbedrer brændstof effektiviteten, mindske luftmodstanden over vingens overflade hvilket også vil
mindske brændstofforbruget.
Intelligente materialer – Koncept flyet vil blive bygget i et nyt letvægts materiale som vil være
intelligent, da materialet vil kunne mærke hvor meget belastning der er og rette sig efter dette. Det nye
materiale vil give et lettere fly, der vil mindske både brændstofforbruget men også udledningen af bla.
drivhusgasser.
Fabriks metoder – Igennem nye metoder at fremstille flyet på vil
produktionsprisen pr. fly blive mindsket meget, selvom flyet vil bestå
af nye og avanceret materialer og komplekse former.
Jetmotorer – Jetmotorerne vil være mere pålidelige, støjsvage og
brændstof økonomiske. Motorerne vil blive installeret bagerst på
flyet, så langt væk fra kabinen som muligt, for at øge komforten heri
(mindske støjen). Motorerne er også mere stille udvendigt pga.
isolering og afskærmning fra helepartiet.
30
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Motorerne vil også blive semi-indesluttet/begravet i bagenden hvilket optimere flyet endnu mere til at
bruge mindre brændstof da ved den nye placering ikke bliver skabt meget luftmodstand. Og grunden
til at de kan blive semi-begravet i flyet skrog, er fordi man har nået det niveau hvor jetmotorerne er så
pålidelige at man ikke behøver let adgang til motoren til f.eks. reparation eller service.
Flyskroget – Flyskroget er ikke blot et simpelt rør som man ser på nutidens fly. Det nye skrog vil være
buet og formet på sådan en måde at det giver mere plads indenfor i kabinen på specifikke områder.
Men for samtidig at give bedre aerodynamik udenpå flyet.
Dører –Der vil blive isat nye dører som vil være meget bredere end de nuværende, og det giver
mulighed for nemmere og hurtigere indstigning.
Haleparti – Koncept flyet vil også få et U-formet hale som udover
deres primærer funktion og fungere som en skjold og reducere
motorernes støj yderligere. Koncept flyet har ikke den traditionelle
vertikale hale som man ser på nutidens flyvemaskiner – dette kræver
nutidens fly fordi motorerne er placeret på vingerne, så for ikke at
miste retningen og stabiliteten af motor svigt skal halen laves sådan
for ikke at miste retningen – men fremtidens motorer vil ikke risikere
at bryde sammen, så derfor kan de blive placeret bagerst og fjerne
behøvet for et vertical hale.
Elektriske systemer – Flyet vil hele tiden overvåge sit eget helbred
og selv forudsige hvornår flyet skal til service for så selv automatisk
gå ind og lave en tid til dette i god til. Det samme gælder for de
andre systemer, målere og instrumenter i flyet, de vil være så
pålidelige at der vil blive krævet lidt til ingen service disse steder.
Der har i dette afsnit været indsat flere billeder/illustrationer af
Koncept Flyet fra Airbus. Store billeder af disse kan findes og ses i
bilag 10-13
Så hvor står Airbus så?:
Airbus gør mange ting for at de vil komme til at stå forrest når flyselskaberne skal købe nye fly til deres
flåde. Og nogle af de største og vigtigste ting er bla. er blevet beskrevet i dette afsnit
(Fremtidsmuligheder for Airbus) bla. omkring nogle af de metoder hvor man vil kunne mindske
brændstofforbruget eller gøre det nemmere for passegerne at rejse fra sted til sted. Så ser Airbus
mange år frem i fremtiden for at se hvodan den den ser ud og designer deres produkter derefter. Og
det er ikke blot flyvemaskiner de satser på, men også måder hvorpå man ankommer til lufthavnen,
hvordan man flyver osv… Så står Airbus meget stærkt i fronten på at forme fremtidens
transportmiddel. Det stopper ikke her, Airbus prøver også ihærdigt at finde på ny koncepter til
hvordan man kan løse andre problemer som kø dannelse, korte ruter, af/pålæsning osv…
Airbus har også startet noget de kalder “Airbus ProSky” i 2011, og deres mission er at optimere og
modernisere den måde man styrer lufttrafikken på. I dag og i fremtiden.32

32

http://www.airbusprosky.com/company.html
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Konklusion:
Jeg kan hermed konkludere at hvis der ikke skulle ske nogen markant ændring eller fremskridt
indenfor den teknologi vi har til rådighed i dag vil man kunne mindske bla. brændstofforbruget ved at
benytte det biobrændstof som Lufthansa har testet, det vil samtidig mindske udledningen af CO2. Det
samme gælder nutidens jetmotorer, som forurener stilheden når flyene er ved at lette. Men de
jetmotorer som er påset en af luftens kæmper (Airbus A380) støjer omtrent ligeså meget som trafikken
i en storby gør. Så det store problem vil være at designe og bygge nye flyvemaskiner så man kan
transportere de mange miliarder potentielle kunder som der vil være i 2024. Så for at dette skal ske,
og effektiviteten på flyene skal nå det mål der er blevet sat, skal der købes 12.000 nye fly til en pris på
1300 milliarder dollar. Selvom det lyder som en utrolig voldsom pris og mængde skal man til dels også
huske på hvor mange jobs flyindustrien skaber overalt på kloden. Hvilket er tæt på 60 millioner! Og
dette tal vil blot øges så snart de nye fly kommer på vingerne. Og ikke nok med at der kommer flere
jobs, så vil flyindustrien også komme til at give flere penge til den globale BNP.
Men hvis alt går efter planen og teknologien fortsætter med den hastighed som der gør, så vil man i
fremtiden opleve en helt anden flyindustri end den man har med at gøre nu. I fremtiden kan det blive
ligeså nemt og billigt at tage flyet til og fra arbejde eller når man skal besøge familie eller venner lidt
væk. Det vil måske fungere ligesom et tog gør i dag. Måske vil man allerede sætte sig tilrette i en
special designet kapsel allerede inden flyet ankommer. Men vil måske kunne flyve jorden rundt på få
timer takketvære nye fly som kan flyve med supersoniske/hybersoniske hastigheder.
Men når alt dette er på plads, vil en ting være sikkert. Man vil stadigvæk kunne se Airbus som en af
de førende flyfabrikanter i verden. Og det er ikke kun fordi de laver nogle yderst gode og økonomiske
flyvemaskiner, men fordi de innovere rigtigt meget og har gang i flere projekter som kan komme
fremtiden tilgode.
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Kildekritik:
Jeg anser at data der skulle komme fra www.worldbank.org som troværdige da der findes andre
kilder som angiver samme tal. Men også fordi at siden består af et samarbejde mellem andre
troværdige organisationer.
www.cleansky.eu anser jeg også som meget troværdig da de har kilder på alt der står på siden. Men
også fordi at de har flere partnere der indeblandet i cleansky, heriblandt Airbus.
Hjemmesiden www.atag.org kan klassificeres som troværdig da denne side er sammensat af flere
partnere og medlemmer (heriblandt Airbus) og de har kilder og henvisninger på det som står på siden.
Hjemmesiden www.lockheedmartin.com er firmaets officelle hjemmeside og er derfor meget
troværdig.
www.nationalmuseum.af.mil kan anses som troværdig da domænet ender med .mil som kun kan ejes
af regeringer.
Data fra www.esa.int kan også anses som troværdige da dette er den officielle side for Europes
Space Agency (ESA)
Alle kilder der er fra siden www.airbus.com kan anses som troværdige da dette er firmaets Airbus
officielle hjemmeside. Så alt hvad der er angivet her er noget som Airbus har lavet eller står fast ved.
Prøvedata og andet fra www.staffwww.itn.liu.se anser jeg også som korrekte da dette data stammer
fra Linköping Universitet.
www.lufthansagroup.com er flyselskabet Lufthansa officielle hjemmeside.
Alt data fra www.worldometers.info ankommer fra officielle servere fra bla. UN, WHO, OECD osv…
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