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W skrócie. 

Cyklony tropikalne operują wielką ilość energii i powodują katastrofy na miarę tej energii. Po-

wstają w pobliżu równika, czerpią energię z nagrzanej wody oceanicznej i pchane pasatem podążają 

w stronę Ameryki. Zaproponowana metoda ich neutralizacji polega na odchyleniu trajektorii cyklonu 

na północ aby oddalić go od lądu i zarazem skierować go na wody chłodniejsze. Odchylenie trajek-

torii uzyskuje się wprowadzając zaburzenia do laminarnego przepływu powietrza z jednej strony oka 

cyklonu co spowoduje stratę energii, a co za tym idzie stratę prędkości wiatru z tej strony. Oko cy-

klonu będzie dryfować w kierunku zaburzeń z prędkością równą połowie wywołanej straty prędkości 

wiatru. 

Ten opis przyjmuje, że cyklon powstaje na północnym Atlantyku. 

Zapobieganie cyklonom. 

Cyklony powstają w takiej odległości od równika gdzie siła Coriolisa jest dostatecznie duża, w 

obecności depresji i przy dostatecznie wysokiej temperaturze wody która jest dla nich źródłem ener-

gii. W centrum depresji tworzy się maszyna termiczna zasilana ciepłem parowania wody dostarcza-

nym przez koncentryczne wiatry i która zamienia to ciepło na energię mechaniczną wiatru. Wielka 

ilość energii cyklonu uniemożliwia jakiekolwiek oddziaływanie na jego rozwój które byłoby bezpo-

średnie i skuteczne. 

Aktualnie nie ma sposobu by walczyć z cyklonami. 

Pewne propozycje zostały przedstawione w przeszłości lecz żadna z nich nie dała pozytywnych 

rezultatów: rozprzestrzenianie jodku srebra, przemieszczanie lodowców do strefy podzwrotnikowej, 

wypompowywanie na powierzchnię zimnej wody z dużej głębokości, stosowanie substancji unie-

możliwiających parowanie lub nawet eksplozje bomb atomowych. 

Z drugiej strony służby meteorologiczne bardzo dobrze rozwinęły wykrywanie powstawania i 

rozwoju cyklonów. 

Funkcjonowanie. 

Zasadę działania cyklonu można streścić w czterech etapach: 

- woda odparowuje z powierzchni oceanu przejmując energię parowania 

- wiatry koncentryczne przenoszą parę wodną do środka cyklonu, gdzie jest unoszona 

do góry 

- para wodna napotykając zimne powietrze na wysokości kondensuje się, oddając ener-

gię parowania 

- deszcz spada na ocean. 

Mechanizm cyklonu charakteryzuje się silnym pozytywnym sprzężeniem zwrotnym: odparo-

wywanie wzrasta wraz z prędkością wiatru zwiększając ilość energii, która z kolei wyzwolona w oku 

cyklonu wzmacnia wiatr. Co więcej, cyklon przemieszcza się po powierzchni oceanu stale odnawia-

jąc swe źródło energii. 

Pasaty przemieszczają cyklon w stronę lądu, gdzie powoduje zniszczenia. 



 

Słaby punkt. 

Cyklon jest zasilany przez koncentryczne 

wiatry. Mają one dwie przyczyny 1° depre-

sja cyklonu która daje silne wiatry, których 

wypadkowe się znoszą i 2° pasat którego 

prędkość jest znacznie niższa i który efek-

tywnie przemieszcza cyklon. 

Mechanizm cyklonu ma słaby punkt: cy-

klon przemieszcza się pod wpływem pasatu, 

natomiast znajduje się w równowadze w kie-

runku prostopadłym do jego ruchu. Impuls 

wprowadzony w tym kierunku mógłby 

zmienić trajektorię cyklonu oddalając go od 

lądu i w stronę wód chłodniejszych. Taki 

impuls można osiągnąć poprzez wprowa-

dzenie turbulencji które zmniejszą prędkość 

wiatru po jednej stronie cyklonu. 

Odchylenie trajektorii w stronę wód chłodniejszych osłabia pozytywne sprzężenie zwrotne, 

które zasila cyklon: ilość dostępnej energii zmniejsza się, a tym samym zmniejsza się aktywność 

cyklonu i prędkość wiatrów które przemieszczają parę wodną. Prędkość ponownie się zmniejsza i 

cyklon zamiera. 

Wprowadzenie turbulencji. 

Trudno znaleźć na otwartym morzu przeszkody, które mogłyby powodować turbulencje i by-

łyby odporne na gwałtowne wiatry. Co więcej, cyklon operuje wielką ilością energii i do zaburzenia 

jego funkcjonowania należałoby dysponować porównywalną energią. Dlatego do zaburzenia lami-

narnego przepływu wiatru należy użyć jego własnej energii. Można to osiągnąć poprzez wprowadze-

nie przeszkód aerodynamicznych. 

 

Przeszkody aerodynamiczne. 

Przeszkody aerodynamiczne składają się z 

szeregu pionowych płatów oraz z kurtyn wodnych 

wystawionych na wiatr. Są one zamontowane na 

jednym z kadłubów katamaranu, drugi z kadłubów 

jest pływakiem stabilizującym całość. Płaty są na-

stawne tak by tworzyły serię przestrzeni przemien-

nie zwiększających i zmniejszających się. 

Ustawienie płatów zmienia się w zależności 

od prędkości wiatru. Zaburzają one przepływ po-

wietrza i jednoczenie wprawiają w ruch katamaran 

powodując przepływ wody przez turbiny osadzone w kadłubie. Turbiny napędzają pompy zasilające 

kurtyny wodne. 

Układ sterowania utrzymuje przeszkodę w pozycji pionowej zmieniając kąt nachylenia płatów 

względem kierunku wiatru. Takie sterowanie zapewnia również stałą siłę napędową. Moc turbin 

zwiększa się wraz ze wzrostem prędkości. Jednocześnie zwiększa się zasilanie kurtyn wodnych a 

przez to zaburzenia przepływu. 

Przeszkoda winna być samoczynna, komunikująca i mobilna. 



 

Wpływ przeszkód aerodynamicznych. 
 

Wysokość katamaranu z płatami jest o wiele 

mniejsza niż wysokość warstwy powierza w ruchu. 

Rysunek obok pokazuje jak przeszkoda o wysokości 

porównywalnej z grubością warstwy powietrza może 

być zastąpiona przez kilka szeregów przeszkód mniej-

szych. Każdy szereg przeszkód spowalnia przepływ 

dolnej warstwy powietrza przez co obniża się sąsiednia 

warstwa która z kolei zostanie zaburzona przepływając 

przez następny szereg przeszkód. W ten sposób przy 

każdym szeregu przeszkód ilość zaburzonego wiatru 

wzrasta a jego prędkość maleje. 

Ilość przeszkód i ich rozlokowanie. 

Średnica oka cyklonu może osiągnąć 200 km tymczasem można je wykryć na długo zanim 

osiągną takie rozmiary. Do znaczącego odchylenia kursu oka cyklonu o średnicy 10-20 km potrzeb-

nych jest 1000-2000 katamaranów o długości 60 m. 

Wszystkie operacyjne katamarany wraz z jednostką nadzorującą należy rozmieścić w obszarze 

powstawania cyklonów. Jednostka nadzorująca jest w stałym kontakcie ze służbami meteorologicz-

nymi. Przy pierwszych oznakach tworzenia się cyklonu najbliższe jednostki grupowane są w strefie 

jego powstawania by jak najwcześniej rozpocząć akcję odchylenia na północ jego kursu. W trakcie 

przesuwania się cyklonu na zachód kolejne katamarany dołączają się do zgrupowania powiększając 

prędkość dryfu. Akcja kończy się gdy kurs cyklonu zostanie odchylony w bezpieczne obszary i ka-

tamarany mogą powrócić na pozycje wyjściowe. 

 

Wpływ odchylenia. 

Przypuśćmy prędkość pasatu 20 km/godz i przebiegu oceanicznym cyklonu 3000 km Przy pręd-

kości dryfu 2 km/godz odchylenie będzie (2/20)*3000 = 300 km co oddali znacznie cyklon od lądu. 

Oszacowanie finansowe. 

Oszacowanie kosztu konstrukcji katamaranów tutaj opisanych obarczone jest z konieczności 

dużym błędem. Punktem odniesienia może być cena 40-sto metrowego jachtu, 5 mln €. Jeżeli koszt 

jednego, 60-cio metrowego katamaranu, wyniósłby 10 mln € to tysiąc ich kosztowałoby 10 mld €. 

Natomiast najniższe oszacowania szkód wyrządzonych przez cyklon Irma to 20-40 mld €. 

Podsumowanie. 

Przedstawione tutaj dane są przybliżone i nie wszystko jest oszacowane: nadzór nad dryfowa-

niem przeszkód, odtwarzanie się przepływu laminarnego za przeszkodami i wiele innych czynników. 

Tym niemniej najważniejsze wielkości są realistyczne i pokazują bez wątpienia wartość projektu. 

Dokładniejsza analiza powinna prowadzić do jego realizacji. 
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