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Streszczenie. W referacie przedstawiono proces tworzenia modelu dyskretnego wielozadaniowego 
samolotu F-16 C do analiz  wytrzymałościowych metodą elementów skończonych przy wspomaganiu 
środowiska CAD/CAE. Prace nad modelem objęły: odtworzenie zewnętrznej i wewnętrznej geometrii 
prototypu, generację siatki elementów struktury wytrzymałościowej, opracowanie bazy materiałowej, 
identyfikację własności materiałowych poszczególnych elementów. Model wykorzystano do wstępnych
analiz statycznych sprawdzających wytężenie i odkształcalność konstrukcji obciążonej w sposób 
zdefiniowany obwiednią obciążeń.
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Wstęp

Pod koniec 2006 roku Polska dołączyła do państw wprowadzających na stan 
uzbrojenia samolot F-16 (rys. 1) jako wielozadaniowy samolot bojowy (WSB). 
Zdecydowano się na pozyskanie 48 samolotów z serii produkcyjnej Block 52+. 
Jednocześnie rozpoczęto przygotowania do wdrożenia nowych maszyn do eks-
ploatacji, co wiąże się oczywiście nie tylko z samym użytkowaniem sprzętu, lecz 
także z koniecznością zorganizowania i uruchomienia zaplecza logistyczno-ob-
sługowego. Jednocześnie do sprawnego zarządzania i świadomego monitorowania 
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procesu eksploatacji potrzebne jest również zebranie pewnej wiedzy teoretycznej 
o obiekcie. Wiedza ta, obejmująca informacje na temat własności strukturalnych, 
dynamicznych, aerodynamicznych, a także informacje dotyczące funkcjonowania 
urządzeń i systemów pokładowych jest dostępna w publikacjach zazwyczaj w sposób 
ograniczony. W celu wsparcia procesów decyzyjnych w trakcie eksploatacji można 
tę wiedzę pozyskać na bazie własnych analiz obliczeniowych lub doświadczalnych. 
W niniejszym opracowaniu przedstawiony zostanie pewien wybrany zakres prac, 
które zrealizowano w Wojskowej Akademii Technicznej, a które dotyczą zbadania 
własności wytrzymałościowych płatowca samolotu F-16 C/D.

Próbę przeprowadzenia określonych badań i analiz naukowych dotyczących 
samolotu F-16 w wersji przeznaczonej dla Polski podjęto w latach 2004-2006 w In-
stytucie Techniki Lotniczej WAT. W wyniku prac wykonanych w ramach Projektu 
Badawczego Grant Nr 0 T00B 004 27 powstało sprawozdanie pt. Opracowanie 
zbioru analiz wspomagających proces wdrażania do eksploatacji samolotu F-16 
w Siłach Zbrojnych RP [9]. Głównym celem pracy było zebranie wyników analiz, 
które byłyby użyteczne w zarządzaniu eksploatacją systemu WSB. Rozwiązując tak 
zdefiniowany problem, wykonano wiele badań doświadczalnych z wykorzystaniem
modelu do dmuchań w tunelu aerodynamicznym oraz rozwiązano wiele proble-
mów projektowych i obliczeniowych, posługując się systemami CAD/CAM/CAE. 
W toku prac zrealizowano następujące zadania badawcze:

11. Ocena samolotu F-16 w zakresie zdolności manewrowej i podatności 
obsługowej.

12. Identyfikacja systemów uzbrojenia samolotu F-16 Block 52+ oraz jego
systemów diagnostycznych.

13. Kalkulacja masowa i wyważenie samolotu.
14. Obwiednia obciążeń samolotu wg przepisów MIL-A-8861 B (AS).
15. Odwzorowanie geometrii bryły płatowca w systemie CAD.
16. Wykonanie modelu samolotu F-16 do badań w tunelu aerodynamicz-

nym.
17. Wyznaczenie charakterystyk aerodynamicznych modelu samolotu F-16 

na podstawie badań w tunelu aerodynamicznym.
18. Zamodelowanie dynamiki lotu w oparciu o równania ruchu samolotu.
19. Numeryczna analiza aerodynamiczna przy wspomaganiu pakietu CFD.
10. Wyznaczenie obciążeń manewrowych.
11. Wstępne modelowanie struktury na potrzeby analizy statycznej i drgań 

własnych.

W opracowaniu zaprezentowane zostaną wybrane wyniki dotyczące zagadnień 
wyznaczania obciążeń, modelowania struktury płatowca oraz wstępnych obliczeń 
wytrzymałościowych realizowanych przy wspomaganiu jednego z komercyjnych 
pakietów programowych do analiz metodą elementów skończonych.
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1. Odtworzenie geometrii płatowca samolotu F-16  
w środowisku CAD

Celem pierwszego etapu było zbudowanie modelu bryłowego samolotu wie-
lozadaniowego F-16 na podstawie modelu powierzchniowego. Model powierzch-
niowy został utworzony ze zbioru punktów (tzw. „chmura punktów” — rys. 2 i 3), 
który można otrzymać różnymi sposobami na podstawie obiektu rzeczywistego 
(np. pomiary geodezyjne, skanowanie cyfrowe itp.). Na bazie punktów pomiaro-
wych zbudowano krzywe definicyjne (rys. 4), stosując przy tym metodę cyklicznej
optymalizacji wyboru punktów oraz wybrane algorytmy tworzenia i łączenia 
krzywych fragmentarycznych. Model powierzchniowy (rys. 5) składał się z wielu 
swobodnych, zniekształconych powierzchni. W etapie pierwszym powierzchnie te 
zostały pozszywane, poprawione i wypełnione bryłą w celu uzyskania jednorodnego, 
symetrycznego modelu bryłowego. Geometria zawarta w modelu bryłowym była 
podstawą do opracowania modelu geometrycznego samolotu w systemie MSC 
Patran.

Model bryłowy samolotu F-16 (rys. 5) został wykonany w systemie Unigra-
phics NX2 na podstawie modelu powierzchniowego. Proces tworzenia modelu 
bryłowego polegał na zszywaniu oraz usuwaniu zbędnych fragmentów kolejnych 
płatów powierzchni lewej połowy samolotu, w celu otrzymania jednego scalonego, 
gładkiego płata. Następnie płat ten został odbity względem płaszczyzny symetrii 
samolotu, by uzyskać symetryczną drugą połowę. Ostatecznie oba płaty zostały 
zszyte i wypełnione bryłą. Podczas procesu zszywania powierzchni zostały także 
wprowadzone poprawki zapewniające ciągłość i gładkość obrabianych elemen-

Rys. 1. Samolot F-16 C Block 52+ podczas uroczystej ceremoni przyjęcia pierwszych czterech  
egzemplarzy 9 listopada 2006 r. [15]
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Rys. 2. Rozkład punktów pomiarowych na powierzchni modelu samolotu F-16 uzyskanych z pomia-
rów maszyną współrzędnościową: a) rozkład punktów na dolnej powierzchni samolotu, b) rozkład 

punktów na górnej i dolnej powierzchni

Rys. 3. Rozkład punktów na powierzchni samolotu F-16 uzyskany metodą optyczną

tów. Na rysunku 6 pokazano połówkowe modele geometryczne przed obróbką 
powierzchni i po niej.

Sprawdzono zgodność opracowanego modelu bryłowego z rzeczywistym sa-
molotem. Wymiary rzeczywiste zostały wyznaczone na podstawie opublikowanych 
dostępnych rzutów samolotu [5, 6, 12]. Rysunki te zostały przyjęte za wiarygodne 
i posłużyły za wyjściowe w całym procesie określania położenia elementów kon-
strukcyjnych. Porównanie dotyczy wybranych, charakterystycznych i łatwych 
w lokalizacji punktów płatowca, określających położenie jego istotnych zespołów 
(rys. 7 i 8). Tabela 1 zawiera współrzędne punktów charakterystycznych. Zaznaczono 
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Rys. 4. Rozkład krzywych definicyjnych samolotu F-16 uzyskanych metodą optymalizacji cyklicznej

Rys. 5. Model powierzchniowy samolotu F-16

Rys. 6. Połówkowy geometryczny model powierzchniowy wygenerowany bezpośrednio na bazie 
krzywych definicyjnych i model po modyfikacjach nieciągłości
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różnice pomiędzy wartościami współrzędnych w modelu bryłowym i samolocie 
rzeczywistym. Położenie punktów modelu bryłowego zostało określone z dokład-
nością do 1 mm. Położenie punktów samolotu rzeczywistego zostało określone na 
podstawie rysunków.

Rys. 7. Rozmieszczenie charakterystycznych punktów kontrolnych w rzucie z boku

Rys. 8. Rozmieszczenie charakterystycznych punktów kontrolnych w rzucie z góry
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Tabela 1

Współrzędne punktów dobranych do weryfikacji poprawności modelu bryłowego

Lp.
Nazwa 
punk-

tu

Model bryłowy Samolot rzeczywisty Różnica

X 
[mm]

Y 
[mm]

Z 
[mm]

X 
[mm]

Y 
[mm]

Z 
[mm]

X 
[mm]

Y 
[mm]

Z 
[mm]

1 0 0 0 0 0 0 – 0 0 0
2 K1 2410 0 678 2428 0 – -18 0 –
3 K2 5788 0 956 5926 0 – -138 0 –
4 K3 13644 -1078 28 13852 -1071 – -208 –7 –
5 K4 13644 -677 117 13852 -678 – -208 1 –
6 K5 12676 -678 260 12281 -678 – 395 0 –
7 K6 3934 0 -224 3998 0 – -64 0 –
8 K7 4200 0 -741 4248 0 – -48 0 –
9 S1 6664 -1371 96 6712 -1392 – -48 21 –

10 S2 9402 -4618 79 9318 -4570 – 84 -48 –
11 S3 10497 -4618 66 10496 -4570 – 1 -48 –
12 S4 10508 -1084 48 10496 -1071 – 12 -13 –
13 H1 11435 -1083 45 11710 -1071 – -275 -12 –
14 H2 12897 -2781 -279 13280 -2820 – -383 39 –
15 H3 13572 -2776 -291 13566 -2820 – 6 44 –
16 H4 13793 -2621 -248 14137 -2570 – -344 -51 –
17 H5 13816 -1079 -36 14137 -1071 – -321 -8 –
18 V1 8696 0 759 8854 0 -857 -158 0 -98
19 V2 10927 0 1253 10996 0 -1250 -69 0 4
20 V3 13093 0 3280 13316 0 -3284 -223 0 -4
21 V4 14305 0 3280 14494 0 -3284 -189 0 -4
22 V5 13379 0 1280 13495 0 -1214 -116 0 66
23 B1 9995 -405 -662 10067 – -607 -72 – -55
24 B2 10397 -630 -1337 10424 – -1214 -27 – -123
25 B3 11384 -562 -1082 11460 – -1000 -76 – -82
26 B4 11434 -412 -617 11460 – -571 -26 – -46

Powierzchnie odtwarzające wewnętrzne elementy siłowe wygenerowano na 
bazie krzywych krawędziowych, otrzymanych jako ślady przecięcia powierzchni 
obrysu płatowca ze stosownie zlokalizowanymi płaszczyznami. Metodę tę pokazano 
na przykładzie identyfikacji śladów dźwigarów i żeber na powierzchni pokrycia
skrzydła (rys. 9). W analogiczny sposób utworzono powierzchnie wręg i ścianek 
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Rys. 9. Ślady płaszczyzn przecinających powierzchnię pokryciową skrzydła zgodnie z lokalizacją 
ścianek dźwigarów i żeber

Rys. 10. Model geometryczny samolotu z uwzględnieniem elementów struktury wewnętrznej opra-
cowany w preprocesorze MSC Patran



167Model płatowca samolotu F-16 do analiz wytrzymałościowych ...

kadłubowych oraz żeber i dźwigarów w podzespołach usterzenia poziomego i pio-
nowego. Ostateczny model geometrii samolotu z uwzględnieniem wewnętrznych 
elementów siłowych pokazano na rysunku 10.

2. Model struktury płatowca do analiz wytrzymałościowych 
metodą elementów skończonych

Model numeryczny samolotu F-16 został wykonany w preprocesorze MSC 
Patran. Proces jego budowy polegał na odpowiednim zdyskretyzowniu modelu 
geometrycznego opisanego w rozdziale poprzednim. Model bryły płatowca zdyskre-
tyzowano elementami skończonymi. Zastosowano głównie elementy dwuwymiarowe 
o topologii czterowęzłowych czworokątów (CQAD4) lub trójwęzłowych trójkątów 
(CTRIA3). Elementom tym nadano własności sztywnościowe przystosowane do 
symulacji powłokowego stanu naprężeń. Przykłady dyskretyzacji wewnętrznych ele-
mentów siłowych pokazano na rysunku 11. Całościowy model dyskretny pokazano 
na rysunku 12 — wyszczególniono strukturę wewnętrzną i strukturę pokrycia.

Ze względu na brak dostępu do dokumentacji samolotu F-16 nie można 
jednoznacznie zidentyfikować własności materiałów zastosowanych w budowie
płatowca. Wprawdzie znana jest lokalizacja elementów duraluminiowych, stalo-
wych, tytanowych i kompozytowych, jednak jest problem z ostatecznym ustaleniem 
rodzajów stopów i własności fizycznych tychże stopów oraz materiałów zastoso-
wanych w laminatowych kompozycjach. W oparciu o przegląd literaturowy [5, 6, 
8, 12, 13, 15] przyjęto następujące procentowe udziały poszczególnych materiałów 
w całkowitej masie konstrukcji:

— stopy aluminium — 81% (lub 80,6%) w tym 2% w postaci wypełniacza 
konstrukcji przekładkowej,

— stal nierdzewna 4,7% (lub 7,6%),
— tytan — 2,2% (lub 1,5%),
— kompozyty węglowe — 2% (lub 2,8%),
— inne materiały — 11,1% (lub 7,5%) w tym między innymi: włókno szklane 

i poliwęglan.
Na potrzeby analiz numerycznych materiałom modelowym nadano własności 

podawane w literaturze dla typowych gatunków stosowanych stopów metali i złożeń 
kompozytowych. Lokalizację poszczególnych materiałów na tle siatki modelowej 
zaprezentowano na rysunku 13.

Ostatecznie model numeryczny samolotu F-16 składa się z 11 168 węzłów 
i 20 918 elementów skończonych. Posiada ogółem 67 008 stopni swobody. Struk-
tura modelowa charakteryzuje się wieloma uproszczeniami i nie można jej uznać 
za idealne odwzorowanie samolotu. Jest to związane ze stanem wiedzy o obiekcie. 
Brak dostępu do jego dokumentacji nie pozwala na dokładne odwzorowanie 
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Rys. 11. Przykłady dyskretyzacji podzespołów nośnych płatowca samolotu F-16: a) struktura we-
wnętrzna skrzydła (konsola+klapa przednia+klapolotka); b) pokrycie górne lewego stabilizatora;  

c) pierwsza wręga kadłuba; d) struktura wewnętrzna usterzenia pionowego

konstrukcji. Uzyskane na bazie modelu wyniki są więc pewnym rozwiązaniem 
przybliżonym, jednak nie ostatecznym biorąc pod uwagę perspektywę dalszych 
prac nad uszczegóławianiem modelu.
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Rys. 12. Siatka modelu dyskretnego konstrukcji płatowca samolotu F-16: a) struktura wewnętrzna, 
b) pokrycie

Rys. 13. Lokalizacja własności materiałowych nadanych elementom modelu dyskretnego
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3. Zdefiniowanie stacjonarnych obciążeń zewnętrznych  
w charakterystycznych stanach lotu

Przy wykonywaniu obliczeń wytrzymałościowych płatowca niezbędna jest 
znajomość obciążeń działających na samolot w locie oraz w czasie ruchu po 
lotnisku. Oszacowania obciążeń zewnętrznych dokonuje się w procesie projekto-
wania, czyli w czasie, kiedy rzeczywiste obciążenia nie są jeszcze znane. Zachodzi 
więc konieczność ustalania dla poszczególnych rodzajów samolotów i warunków 
eksploatacji obciążeń prawdopodobnych. Obciążenia te ustala się na podstawie 
analizy statystycznej pomiarów dokonywanych od zarania lotnictwa i określa się 
je w normach wytrzymałościowych jako obowiązujące. Normy wytrzymałościowe 
podlegają stałym zmianom i uściśleniom, zgodnie z aktualnymi wymaganiami 
techniki lotniczej. Normalizowanie obciążeń prowadzi się w ten sposób, by były 
one zbliżone do rzeczywistych obciążeń, którym będzie podlegać samolot w okresie 
eksploatacji.

Obciążenia eksploatacyjne tworzą granicę pewnego obszaru, wewnątrz któ-
rego powinny znajdować się obciążenia występujące we wszystkich stanach lotu 
samolotu użytkowanego zgodnie z przeznaczeniem. Granice te są dopuszczalne do 
osiągnięcia, ale nieprzekraczalne z punktu widzenia prawidłowego użytkowania. 
Z reguły przedstawia się je graficznie w układzie n-Cz lub n-V. Obecnie częściej 
stosowany jest układ n-v. Krzywa narysowana w tym układzie nosi nazwę obwiedni 
obciążeń dopuszczalnych. W zależności od pochodzenia rozpatrywanych obcią-
żeń rozróżnia się obwiednię obciążeń od sterowania oraz obwiednię obciążeń od 
burzliwej atmosfery (podmuchu).

Dla samolotu F-16 wyznaczono obwiednię obciążeń dopuszczalnych wg prze-
pisów lotniczych MIL-A-8861 B (AS) [10]. W trakcie obliczeń stosowano jednostki 
zgodne z wymaganymi w przepisach. Do obliczeń przyjęto następujące dane ma-
sowe, geometryczne i aerodynamiczne:

Ciężar maksymalny Wmax = 42 300 lb (19 187 kg)

Ciężar maksymalny (obliczeniowy)  
w kategorii akrobacyjnej

Wmax = 27 500 lb (12 474 kg)

Ciężar minimalny do lotu (przyjęty 
z zapasem paliwa na dolot do lotniska

Wmin = 11 700 kg

Obciążenie powierzchni skrzydła 
dla Wmax w kategorii akrobacyjnej max

W
S

 
 
 

= 91,67 lb/ft2 =  

= (447,58 kg/m2)
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Obciążenie powierzchni skrzydła 
dla Wmin min

W
S

 
 
 

= 419,81 kg/m2

Powierzchnia nośna S = 300 sq ft (27,87 m2)

Rozpiętość skrzydła b = 30 ft (9,144 m)

Średnia cięciwa geometryczna skrzydła c = 11,4 ft (3,475 m)

Wydłużenie geometryczne Λ = 3

Maksymalna wartość współczynnika siły 
nośnej prostopadłej do toru lotu

CN max = 1,9

Pochylenie charakterystyki skrzydła 
dla M < 0,8

Z

skrz

dCa
d

 =  α 
= 0,065 /°

Maksymalna prędkość lotu poziomego 
samolotu na mocy maksymalnej na poziomie 
morza i Ma = 1,923 na wysokości 10 000 m  
(32 808 ft)

VH = 650 kts (1203,8 km/h)

 Przyjęto ponadto, że wartości CLα określa się:

 —  dla prędkości poddźwiękowych: 0
2

,
1
L M

L
CC

M



==

−

 —  dla prędkości naddźwiękowych:  
2

4 .
1

LC
M

 =
−

Zgodnie z formułami zaleconymi w ramach wspomnianych przepisów, wyznaczono 
wartości współczynników obciążenia i prędkości obliczeniowych w charaktery-
stycznych punktach obwiedni. Ustalono kolejno następujące wielkości:

Obciążenia manewrowe [MIL-A-8861 B (AS) (PrPN-V-82026)]
Dodatni współczynnik obciążeń sterowanych: n = +9.
Ujemny współczynnik obciążeń manewrowych: n = -3 oraz n = -1 w punkcie C.

Prędkości projektowe [MIL-A-8861 B (AS) 3.2]:
Prędkości podane poniżej są prędkościami równoważnymi EAS.
Maksymalna prędkość lotu poziomego VH:VH = 650 kts (1 203,8 km/h) i Ma = 1,923.
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Prędkość dopuszczalna VL:VL = 800 kts (1 481,6 km/h). Na wysokościach przyjęto 
ograniczenie liczby Macha Ma = 2,05.
Projektowa prędkość manewrowa VA:VA = 663 km/h (358 kts).
Obliczeniowa prędkość manewrowa w locie odwróconym VE:VE = 463 km/h  
(250 kts).

Współczynniki obciążenia od podmuchu: 
Współczynnik obciążenia od podmuchów wyraża się wzorem:
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 — współczynnik masowy samolotu;

V — prędkość równoważna samolotu [EAS] z uwzględnieniem ograniczeń ze 
względu na liczbę Macha na wysokościach (dla prędkości VH, VL).

Przy prędkości VH przyjmuje się:
— Ude = ±50,00 f.p.s. (15,24 m/s) do wysokości H = 20 000 ft (6 096 m) = H6096,
— powyżej H6096 prędkość podmuchu powinna być uwzględniona z mnożnikiem 

    
6096

.H


Ogranicza się rozpatrywany zakres wysokości ze względu na dopuszczalny pułap: 
H = 15 240 m (50 000 ft).

Ostatecznie przyjęto następujące prędkości podmuchu przy prędkości VH:

H = 0,0 m Ude = ±50,00 f.p.s. (15,24 m/s)
H = 6 096 m Ude = ±50,00 f.p.s. (15,24 m/s)
H = 15240 m Ude = ±15,62 f.p.s. (8,51 m/s)
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Przy prędkości VL przyjmuje się:
— Ude = ±25,00 f.p.s. (7,62 m/s) do wysokości H6096,
— powyżej H6096 prędkość podmuchu powinna być uwzględniona z mnożnikiem 

    
6096

.H


Ostatecznie przyjęto następujące prędkości podmuchu przy prędkości VL:

H = 0,0 m Ude = ±25,00 f.p.s. (7,62 m/s)
H = 6,096 m Ude = ±25,00 f.p.s. (7,62 m/s)
H = 15240 m Ude = ±7,80 f.p.s. (4,2572 m/s)

Dla ciężaru maksymalnego i minimalnego samolotu wyznaczono współczynniki 
obciążeń dla różnych wysokości i prędkości podmuchów. Spośród ustalonych 
wartości n od podmuchów wybrano maksymalne dla danego ciężaru (tabela 2).

Tabela 2

Maksymalne współczynniki przeciążenia od podmuchów (dodatnie i ujemne)

Ciężar Prędkość VH Prędkość VL

Q = 12 474 kG n = + 4,7155
n = −2,7155

n = +3,1398
n = −1,1398

Q = 11 700 kG n = +4,9309
n = -2,9309

n = +3,2590
n = -1,2590

4. Numeryczna analiza wytrzymałościowa wspomagana 
oprogramowaniem MSC NASTRAN

Analiza wytrzymałościowa konstrukcji została przeprowadzona dla wybra-
nych stanów obciążenia, a wielkości obciążeń poszczególnych zespołów nośnych 
przyjęto według punktów charakterystycznych obwiedni. Obliczenia numeryczne 
wykonano dla izolowanych fragmentów konstrukcji. Osobno zostały zbadane: 
skrzydło, usterzenie pionowe, stabilizator i kadłub. Fragmentaryczne struktury były 
utwierdzane w miejscach mocowania do kadłuba, tak aby spełnić warunki brze-
gowe dla rzeczywistego obiektu. Kadłub natomiast został utwierdzony w okuciach 
mocujących skrzydeł. Utwierdzenie zespołu polegało na odebraniu wszystkich 
stopni swobody węzłom okuć. Obciążenia zespołów zostały wyznaczone w sposób 
uproszczony. Wzięto pod uwagę obciążenia głównie pochodzące od stacjonarnych 
sił aerodynamicznych. Pominięto obciążenia masowe.
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Skrzydło

Całkowita siła nośna działająca na samolot określona jest wzorem:

 Pz = n.Q, (2)

gdzie:  Pz — siła nośna;
 n — współczynnik przeciążenia;
 Q — ciężar samolotu.

Ze względu na to, że samolot F-16 posiada kadłub nośny, we wzorze (2) należy 
uwzględnić jego udział w wytworzeniu siły nośnej. Siła nośna wytworzona przez 
jedno skrzydło wynosi zatem:

 skrz
skrz

nos

0,5 ,z
SP P
S

= ⋅ ⋅  (3)

Rys. 14. Obwiednia obciążeń w locie samolotu F-16 — przyjęto następujące ograniczenia: masy 
samolotu: Wmax = 12 474 kg; Wmin = 11 700 kg; współczynniki obciążeń: manewrowe: nmax = 9;  
nmin = -3, od podmuchów: nmax = +4,7155 (+4,9309); nmin = -2,7155 (-2,9309); prędkości projektowe 
[EAS]: VS1 = 221 km/h; V’

S1 = 267,3 km/h, VA = 663 km/h; VH = 1 203,8 km/h; VL = 1 481,6 km/h, 
VE = 463 km/h
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gdzie: Pskrz — siła nośna wytworzona na jednym skrzydle;
  Sskrz — powierzchnia skrzydła;
  Snoś — powierzchnia nośna samolotu.

Do obliczeń numerycznych przyjęto uproszczenie, że całkowita siła nośna 
wytworzona na skrzydle została przyłożona tylko do części siłowej skrzydła. Część 
obciążenia przypadająca na klapolotkę i klapę przednią została więc przejęta przez 
keson skrzydła. Kolejnym uproszczeniem jest rozkład obciążenia. Założono, iż 
jest ono w postaci sił skupionych rozłożonych równomiernie po cięciwie pięciu 
żeber i malejąco wzdłuż rozpiętości skrzydła. W tabeli 3 przedstawiono wartości 
wyznaczonych obciążeń działających na cały samolot (Pz) i jedno skrzydło (Pskrz) 
według warunków z obwiedni obciążeń. Obliczenia wykonano dla wybranych 
współczynników przeciążeń n oraz od burzliwej atmosfery.

Tabela 3

Wyznaczone obciążenia działające na skrzydło

n Q [N] Pz [N] Pskrz [N]

Obwiednia obciążeń dla m = 12 474 kg

9

122 370

1 101 329 118 220

-3 -367 110 -39 407

7 856 590 91 949

-1 -122 370 -13 136

Obwiednia obciążeń od podmuchu
4,72

122 370
577 035 61 941

-2,72 -332 296 -35 670

Wyznaczone obciążenie zostało rozłożone po rozpiętości skrzydła na pięciu 
żebrach, w postaci sił skupionych przykładanych do węzłów. Lokalizację obcią-
żanych żeber pokazano na rysunku 15. Wartości obciążeń przypadających na 
poszczególne żebra oraz sił skupionych przyłożonych do węzłów przedstawiono 
w tabelach 4-9.

Tabela 4

Przyjęte obciążenia poszczególnych węzłów żeber skrzydła dla n = 9

Żebro: Z1 Z2 Z3 Z4 Z5

Ps [N] 45 469 36 375 22 735 9 094 4 547

nw 42 38 26 14 10

Pw [N] 1 083 957 874 650 455
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Tabela 5

Przyjęte obciążenia poszczególnych węzłów żeber skrzydła dla n = -3

Żebro: Z1 Z2 Z3 Z4 Z5

Ps [N] -15 156 -12 125 -7 578 -3 031 -1 516

nw 42 38 26 14 10

Pw [N] -361 -319 -291 -217 -152

Tabela 6

Przyjęte obciążenia poszczególnych węzłów żeber skrzydła dla n = 7

Żebro: Z1 Z2 Z3 Z4 Z5

Ps [N] 35 365 28 292 17 683 7 073 3 537

nw 42 38 26 14 10

Pw [N] 842 745 680 505 354

Rys. 15. Schemat skrzydła z lokalizacją obciążonych żeber
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Tabela 7

Przyjęte obciążenia poszczególnych węzłów żeber skrzydła dla n = -1

Żebro: Z1 Z2 Z3 Z4 Z5

Ps [N] -5 052 -4 042 -2 526 -1 010 -505

nw 42 38 26 14 10

Pw [N] -120 -106 -97 -72 -51

Tabela 8

Przyjęte obciążenia poszczególnych węzłów żeber skrzydła dla n = 4,72

Żebro: Z1 Z2 Z3 Z4 Z5

Ps [N] 23 823 19 059 11 912 4 765 2 382

nw 42 38 26 14 10

Pw [N] 567 502 458 340 238

Tabela 9

Przyjęte obciążenia poszczególnych węzłów żeber skrzydła dla n = -2,72

Żebro: Z1 Z2 Z3 Z4 Z5

Ps [N] -13 719 -10 975 -6 860 -2 744 -1 372

nw 42 38 26 14 10

Pw [N] -327 -289 -264 -196 -137

gdzie: Ps — obciążenie poszczególnego żebra;
  nw — ilość węzłów żebra;
  Pw — siła przypadająca na jeden węzeł żebra.

Na rysunku 16 zilustrowano wektor obciążenia i warunki podparcia skrzydła 
dla przypadku n = 9. Kolorem niebieskim zaznaczono siły skupione, przyłożone do 
węzłów żeber o wartościach Pw z tabeli 3. Kolorem czerwonym zaznaczono węzły 
utwierdzone. Skrzydło samolotu F-16 jest zamocowane do kadłuba za pomocą 
pięciu okuć. Odpowiednim węzłom odebrano po 6 stopni swobody: trzy transla-
cyjne i trzy rotacyjne.

Na kolejnych rysunkach przedstawiono rozkłady naprężeń i przemieszczeń 
dla przypadku n = 9 obliczone z wykorzystaniem systemu MSC Nastran. Wyniki 
dla wszystkich przypadków obliczeniowych podano w tabeli 10.
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Rys. 16. Obciążenie i warunki brzegowe dla skrzydła zadane do obliczeń numerycznych

Rys. 17. Rozkład przemieszczeń pokrycia skrzydła (n = 9)

Rys. 18. Rozkłady naprężeń zredukowanych w pokryciu skrzydła
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Tabela 10

Wartości maksymalnych przemieszczeń i naprężeń dla analizowanych przypadków

Masa samolotu 
[kg] 12 474

Współczynnik obciążenia podczas lotu 9 -3 7 -1 4,72 -2,72

Przemieszczenia [mm] 122 40 95 14 64 35

Naprężenia zredukowane [MPa] 93 31 72 10 50 24

Usterzenie pionowe

Obciążenie usterzenia poziomego dzieli się na:
— obciążenie manewrowe,
— obciążenie wywołane niesymetrycznym działaniem siły ciągu,
— obciążenie w burzliwej atmosferze.
Ze względu na to, że samolot F-16 jest jednosilnikowy, pominięto obciążenie 

wywołane niesymetrycznym działaniem siły ciągu. Obciążenie manewrowe wy-
znacza się według zależności:

 max ,VM m VP C q S= ⋅ ⋅  (4)

gdzie: PVM — obciążenie manewrowe usterzenia pionowego;
  Cm = 0,37 — stały współczynnik;
  qmax — ciśnienie dynamiczne maksymalne;
  SV — powierzchnia usterzenia pionowego.

Obciążenie od burzliwej atmosfery wyznacza się z zależności:

 max ,VB VB VP C V S= ⋅ ⋅  (5)

gdzie: PVM — obciążenie usterzenia pionowego od burzliwej atmosfery;
  CVB = 1,7 — stały współczynnik;
  Vmax — prędkość maksymalna.

Założono uproszczenie, że całkowita siła wytworzona na usterzeniu pionowym 
została przejęta przez keson statecznika. Rozkład obciążenia przyjęto w postaci sił 
skupionych rozłożonych równomiernie wzdłuż każdej z pięciu cięciw, malejąco 
wzdłuż rozpiętości. W tabeli 11 zawarto wartości wyznaczonych obciążeń PV. 
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Obliczenia wykonano od brutalnego sterowania dla dwóch wysokości lotu oraz od 
burzliwej atmosfery dla pułapu H = 0.

Tabela 11

Wyznaczone obciążenia działające na usterzenie pionowe

H [m] ρ [kg/m3] Vmax [m/s] C qdyn [Pa] PV [N]

Obciążenia 
od brutalnego 

sterowania

0 1,22625 411 0,37 103 570 221 117

11 000 0,3643 590 0,37 63 406 135 370

Obciążenie 
od burzliwej 

atmosfery
0 1,22625 411 1,70 103 570 4 032

Następnie wyznaczone obciążenia zostały rozłożone wzdłuż pięciu cięciw w po-
staci sił skupionych przykładanych do węzłów. Wartości obciążeń przypadających na 
poszczególne przekroje oraz sił skupionych przyłożonych do węzłów zamieszczono 
w tabelach 12-14. Rozmieszczenie wybranych cięciw pokazano na rysunku 19.

Rys. 19. Schemat rozmieszczenia obciążanych żeber statecznika na tle struktury usterzenia

Tabela 12

Przyjęte obciążenia poszczególnych cięciw statecznika dla obciążenia od brutalnego sterowania  
i wysokości lotu H = 0 m

Cięciwa: C1 C2 C3 C4 C5

Ps [N] 73 706 58 964 44 223 29 482 14 741

nw 14 8 8 8 14

Pw [N] 5 265 7 371 5 528 3 685 1 053
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Tabela 13

Przyjęte obciążenia poszczególnych cięciw statecznika dla obciążenia od brutalnego sterowania  
i wysokości lotu H = 11 000 m

Cięciwa: C1 C2 C3 C4 C5

Ps [N] 45 123 36 099 27 074 18 049 9 025

nw 14 8 8 8 14

Pw [N] 3 223 4 512 3 384 2 256 645

Tabela 14

Przyjęte obciążenia poszczególnych cięciw statecznika dla obciążenia od burzliwej atmosfery  
i wysokości lotu H = 0 m

Cięciwa: C1 C2 C3 C4 C5

Ps [N] 1 344 1 075 806 538 269

nw 14 8 8 8 14

Pw [N] 96 134 101 67 19

gdzie: Ps — obciążenie poszczególnej cięciwy;
  nw — ilość węzłów cięciwy;
  Pw — siła przypadająca na jeden węzeł cięciwy.

Na rysunku 20 zilustrowano warunki brzegowe dla obciążonego usterzenia pio-
nowego od brutalnego sterowania na wysokości lotu H = 0 m. Zaznaczono wektory 
sił skupionych przyłożone do węzłów cięciw statecznika o wartościach Pw zgodnie 
z tabelami 12-14. Warunek podparcia zrealizowano poprzez zabranie sześciu stopni 
swobody węzłom leżącym w przekroju nasady podstawy statecznika.

Rys. 20. Warunki brzegowe i obciążenie usterzenia pionowego
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Rys. 21. Przemieszczenia pokrycia usterzenia pionowego

Rys. 22. Naprężenia zredukowane w części duraluminiowej usterzenia pionowego

Na dalszych rysunkach pokazano rozkłady przemieszczeń i naprężeń usterze-
nia przy obciążeniu od brutalnego sterowania na wysokości H = 0 m. Wartości dla 
wszystkich przypadków podano w tabeli 15.
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Tabela 15

Maksymalne wartości przemieszczeń i naprężeń w usterzeniu pionowym przy rozważanych 
obciążeniach

Obciążenie od brutalnego 
sterowania

Obciążenie od burzliwej 
atmosfery

Wysokość lotu [m] 0 11 000 0

Przemieszczenia [mm] 117 72 1,8

Naprężenia zredukowane [MPa] 361 221 5,27

Naprężenia maksymalne główne [MPa] 358 219 5,21

Naprężenia minimalne główne [MPa] -358 -219 -5,21

Usterzenie poziome

Obciążenia działające na usterzenie poziome dzieli się na trzy podstawowe 
grupy:

— obciążenie wyrównawcze,
— obciążenie manewrowe,
— obciążenie w burzliwej atmosferze.

Rys. 23. Naprężenia maksymalne główne w części kompozytowej usterzenia pionowego
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Obciążenie manewrowe usterzenia poziomego wyznacza się według zależności:

 ,HM zhm H
krz

n QP C S
S
⋅

= ⋅ ⋅  (6)

gdzie: PHM — obciążenie manewrowe usterzenia poziomego;
  Czhm = 0,33 — stały współczynnik;
  Sskrz — powierzchnia skrzydła;
  SH — powierzchnia usterzenia poziomego.

Obciążenie stabilizatora uproszczono do sił skupionych rozłożonych równomier-
nie wzdłuż pięciu cięciw, siły natomiast malejąco wzdłuż rozpiętości. W tabeli 16 
zamieszczono wartości obciążeń działających na pojedynczy stabilizator (PH).

Tabela 16

Przypadki obciążenia stabilizatora

n Q [N] PHM [N] PH [N]

Obwiednia obciążeń 
dla m = 12 474 kg

9

122 370

113 463 56 732

-3 -37 821 -18 911

7 88 249 44 125

-1 -12 607 -6 304

Rys. 24. Schemat stabilizatora z lokalizacją obciążanych żeber
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Następnie wyznaczone obciążenie zostało rozłożone po rozpiętości wzdłuż 
pięciu cięciw w postaci sił skupionych przykładanych w węzłach. Wartości obciążeń 
żeber i sił węzłowych zamieszczono w tabelach 17-20.

Tabela 17

Przyjęte obciążenia poszczególnych cięciw stabilizatora dla przypadku n = 9

Cięciwa: C1 C2 C3 C4 C5

Ps [N] 18 911 15 128 11 346 7 564 3 782

nw 16 16 16 16 11

Pw [N] 1 182 946 709 473 344

Tabela 18

Przyjęte obciążenia poszczególnych cięciw stabilizatora dla przypadku n = -3

Cięciwa: C1 C2 C3 C4 C5

Ps [N] -6 304 -5 043 -3 782 -2 521 -1 261

nw 16 16 16 16 11

Pw [N] -394 -315 -236 -158 -115

Tabela 19

Przyjęte obciążenia poszczególnych cięciw stabilizatora dla przypadku n = 7

Cięciwa: C1 C2 C3 C4 C5

Ps [N] 14 708 11 767 8 825 5 883 2 942

nw 16 16 16 16 11

Pw [N] 919 735 552 368 267

Tabela 20

Przyjęte obciążenia poszczególnych cięciw stabilizatora dla przypadku n = -1

Cięciwa: C1 C2 C3 C4 C5

Ps [N] -2 101 -1 681 -1 261 -840 -420

nw 16 16 16 16 11

Pw [N] -131 -105 -79 -53 -38

gdzie: Ps — obciążenie poszczególnej cięciwy;
  nw — ilość węzłów cięciwy;
  Pw — siła przypadająca na jeden węzeł cięciwy.
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Na rysunku 25 zilustrowano warunki brzegowe dla obciążonego stabilizatora 
dla przypadku n = 9. Kolorem niebieskim zaznaczono wektory sił skupionych, 
przyłożone do węzłów wybranych cięciw o wartościach Pw zgodnie z tabelami 
17-20. Kolorem czerwonym zaznaczono węzły utwierdzone. Stabilizator samolotu 
F-16 jest zamocowano do kadłuba za pomocą pojedynczej osi obrotu. Dodatkowo 
wprowadzono drugi punkt zamocowania tuż poniżej osi w celu wyeliminowania 
mechanizmu. Węzłom mocującym odebrano po sześć stopni swobody.

Rys. 25. Warunki brzegowe dla stabilizatora zadane do obliczeń numerycznych

Na kolejnych rysunkach przedstawiono rozkłady naprężeń i przemieszczeń ob-
liczone z wykorzystaniem systemu MSC Nastran. Załączono wyniki dla przypadku 
n = 9. Wyniki dla wszystkich przypadków zamieszczono w tabeli 21.

Rys. 26. Rozkład przemieszczeń stabilizatora
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Tabela 21

Maksymalne wartości przemieszczeń i naprężeń w analizowanych przypadkach obciążenia skrzydła

Masa samolotu [kg] 12 474

Przeciążenie podczas lotu 9 -3 7 -1

Przemieszczenia [mm] 42 17 41 4,7

Naprężenia zredukowane [MPa] 192 80 187 21

Naprężenia maksymalne główne [MPa] 192 33 184 8,9

Naprężenia minimalne główne [MPa] -79 -79 -77 -21,4

Rys. 27. Naprężenia maksymalne główne w pokryciu stabilizatora

Rys. 28. Naprężenia minimalne główne w pokryciu stabilizatora
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Kadłub

Do zasadniczych obciążeń kadłuba zalicza się:
— reakcje — (siły skupione lub ciągłe) wywołane obciążeniem działającym 

na części samolotu zamocowane na kadłubie, m.in. skrzydło, usterzenie, 
zespół napędowy, podwozie itp.,

— siły masowe (ciężkości i bezwładności) — ładunków i agregatów wypo-
sażenia umieszczonych w kadłubie oraz siły (ciągłe) pochodzące od masy 
własnej konstrukcji,

— siły ciśnienia w kabinach ciśnieniowych, zbiornikach paliwa, kanałach 
powietrznych silnika,

— siły aerodynamiczne — działające na pokrycie kadłuba.

W obliczeniach numerycznych kadłuba uwzględniono tylko obciążenie po-
chodzące od stacjonarnych sił aerodynamicznych. Obciążenia aerodynamiczne 
wyliczono z wykorzystaniem tego samego schematu jak w przypadku obliczeń 
skrzydeł. Obliczenia numeryczne kadłuba wykonano tylko dla masy samolotu 
m = 12 474 kg.

Ze względu na to, że samolot F-16 posiada kadłub nośny należy uwzględnić 
jego udział w wytworzeniu siły nośnej. Siła nośna wytworzona przez kadłub wy-
nosi zatem:

 kadl
kadl

nos

,z
SP P
S

= ⋅  (7)

gdzie: Pkadł — siła nośna wytworzona przez kadłub;
  Skadł — powierzchnia kadłuba.

Do obliczeń numerycznych przyjęto uproszczenie, że całkowita siła nośna 
wytworzona na kadłubie została przyłożona tylko do ośmiu wybranych, równo-
miernie rozłożonych wręg siłowych kadłuba. Kolejnym uproszczeniem jest roz-
kład obciążenia. Założono, iż jest ono równomierne wzdłuż długości. W tabeli 22 
zamieszczono wartości wyznaczonych obciążeń działających na cały samolot (Pz) 
i kadłub (Pkadł) według warunków z obwiedni obciążeń. Obliczenia wykonano dla 
wybranych współczynników przeciążeń n oraz od burzliwej atmosfery.
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Tabela 22

Wyznaczone obciążenia działające na kadłub

n Q [N] Pz [N] Pkadł [N]

Obwiednia obciążeń  
dla m = 12 474 kg

9

122 370

1 101 329 628 449

-3 -367 110 -209 483

7 856 590 488 793

-1 -122 370 -69 828

Obwiednia obciążeń  
od podmuchu

4,72
122 370

577 035 329 272

-2,72 -332 296 -189 617

Następnie wyznaczone obciążenie zostało rozłożone po długości kadłuba 
na ośmiu wręgach siłowych w postaci sił skupionych przykładanych do węzłów. 
Lokalizację obciążonych wręg pokazano na rysunku 29. Wartości obciążeń wręg 
oraz sił węzłowych zamieszczono w tabelach 22-27.

Rys. 29. Schemat kadłuba z lokalizacją obciążonych wręg

Tabela 22

Przyjęte obciążenia poszczególnych wręg kadłuba dla n = 9

Wręga: W01 W04 W11 W22 W30 W35 W41 W45

Ps [N] 78556 78556 78556 78556 78556 78556 78556 78556

nw 24 19 19 45 25 32 32 32

Pw [N] 3273 4135 4135 1746 3142 2455 2455 2455
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Tabela 23

Przyjęte obciążenia poszczególnych wręg kadłuba dla n = -3

Wręga: W01 W04 W11 W22 W30 W35 W41 W45

Ps [N] -26185 -26185 -26185 -26185 -26185 -26185 -26185 -26185

nw 24 19 19 45 25 32 32 32

Pw [N] -1091 -1378 -1378 -582 -1047 -818 -818 -818

Tabela 24

Przyjęte obciążenia poszczególnych wręg kadłuba dla n = 7

Wręga: W01 W04 W11 W22 W30 W35 W41 W45

Ps [N] 61099 61099 61099 61099 61099 61099 61099 61099

nw 24 19 19 45 25 32 32 32

Pw [N] 2546 3216 3216 1358 2444 1909 1909 1909

Tabela 25

Przyjęte obciążenia poszczególnych wręg kadłuba dla n = -1

Wręga: W01 W04 W11 W22 W30 W35 W41 W45

Ps [N] -8728 -8728 -8728 -8728 -8728 -8728 -8728 -8728

nw 24 19 19 45 25 32 32 32

Pw [N] -364 -459 -459 -194 -349 -273 -273 -273

Tabela 26

Przyjęte obciążenia poszczególnych wręg kadłuba dla n = 4,72

Wręga: W01 W04 W11 W22 W30 W35 W41 W45

Ps [N] 41159 41159 41159 41159 41159 41159 41159 41159

nw 24 19 19 45 25 32 32 32

Pw N] 1715 2166 2166 915 1646 1286 1286 1286
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Tabela 27

Przyjęte obciążenia poszczególnych wręg kadłuba dla n = -2,72

Wręga: W01 W04 W11 W22 W30 W35 W41 W45

Ps [N] -23702 -23702 -23702 -23702 -23702 -23702 -23702 -23702

nw 24 19 19 45 25 32 32 32

Pw [N] -988 -1247 -1247 -527 -948 -741 -741 -741

gdzie: Ps – obciążenie poszczególnej wręgi;
  nw – ilość węzłów wręgi;
  Pw – siła przypadająca na jeden węzeł wręgi.

Na rysunku 30 zilustrowano warunki brzegowe dla obciążonego kadłuba 
dla przypadku n = 9. Zaznaczono wektory sił skupionych przyłożone do węzłów 
wręg o wartościach Pw zgodnie z wartościami z tabel 22-27. Kolorem czerwonym 
zaznaczono węzły utwierdzone — kadłub zamocowano w węzłach okuć skrzydła. 
Węzłom mocującym odebrano sześć stopni swobody.

Rys. 30. Warunki brzegowe i obciążenie kadłuba zadane do obliczeń numerycznych

Na dalszych rysunkach zamieszczono rozkłady naprężeń i przemieszczeń ob-
liczone z wykorzystaniem systemu MSC Nastran. Pokazano wyniki dla przypadku 
n = 9. Wartości dla wszystkich przypadków podano w tabeli 28.
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Tabela 28

Maksymalne wartości przemieszczeń i naprężeń dla analizowanych obciążeń kadłuba

Masa samolotu [kg] 12 474

Przeciążenie podczas lotu 9 -3 7 -1 4,72 -2,72

Przemieszczenia [mm] 90 30 70 10 47 27

Naprężenia zredukowane [MPa] 248 82 193 27 130 74

Rys. 31. Przemieszczenia pokrycia kadłuba

Rys. 32. Naprężenia zredukowane w pokryciu kadłuba
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5. Wnioski z analiz

Na podstawie wyników zbiorczych zamieszczonych w tabeli 10 można zauważyć, 
że największe przemieszczenia i naprężenia występują dla przypadku obciążenia 
maksymalnego (n = 9). Końcówka skrzydła przemieszcza się wtedy o 122 mm. 
Największe naprężenia o wartości 93 MPa występują na siódmym dźwigarze (D07) 
w połowie odległości pomiędzy żebrami Z1 a Z2. Wartość tego naprężenia stanowi 
33% umownej granicy plastyczności dla materiału PA7 R0,2 = 370 MPa. Dźwigar 
posiada zatem jeszcze znaczny zapas wytrzymałości statycznej. Należy podkreślić, 
że w analizie nie uwzględniono mas podwieszeń i struktury, które w rzeczywistości 
znacznie odciążają skrzydło. Obciążenia przyjęte do analiz są zatem większe niż 
rzeczywiste.

W przypadku usterzenia pionowego największe przemieszczenia i naprężenia 
występują dla obciążenia od brutalnego sterowania na wysokości H = 0 m (tabela 
15). Końcówka usterzenia przemieszcza się wtedy o 117 mm w bok. Największe 
naprężenia o wartości 361 MPa występują na trzecim dźwigarze (VD03) w poło-
wie odległości pomiędzy żebrami VZ2 a VZ3. Po założeniu, że jest on zbudowany 
z duralu PA7 o granicy plastyczności Rr = 370 Mpa, posiada on stosunkowo nieduży 
zapas wytrzymałości statycznej.

Dla usterzenia poziomego największe przemieszczenia i naprężenia występują 
dla przypadku przeciążenia n = 9 (tabela 21). Końcówka stabilizatora przemieszcza 
się wtedy o 42 mm. Największe naprężenia o wartości 192 MPa występują w miej-
scu mocowania osi obrotu stabilizatora do dźwigara. Wartość tego naprężenia 
stanowi 40% umownej granicy plastyczności dla materiału OT 4-1 Rr = 470 MPa. 
Elementy siłowe stabilizatora posiadają zatem jeszcze znaczny zapas wytrzymałości 
statycznej.

W przypadku kadłuba największe przemieszczenia i naprężenia występują przy 
przeciążeniu n = 9 (tabela 28). Przód kadłuba przemieszcza się wtedy o 90 mm do 
góry. Największe naprężenia o wartości 248 MPa występują w żebrach Z1 skrzydeł 
pomiędzy wręgami W28 i W29. Wartość tego naprężenia stanowi 67% umownej 
granicy plastyczności dla materiału PA7 R0,2 = 370 MPa. Żebro posiada więc wy-
starczający zapas wytrzymałości statycznej.

We wszystkich przypadkach występujące naprężenia nie zagrażają bezpie-
czeństwu konstrukcji, jako że ich wartości są poniżej granicy plastyczności danego 
materiału. Maksymalna wartość naprężeń to 361 MPa dla dźwigara statecznika 
pionowego. Po założeniu, że jest on zbudowany z duralu PA7 o granicy plastycz-
ności Rr = 370 Mpa, zapas wytrzymałości statycznej byłłby niewielki. Zamieszczone 
tu wyniki uzyskano dla pierwszej wersji modelu, który w przyszłości musi być 
opracowany znacznie dokładniej i skrupulatnie zweryfikowany w kwestii zasto-
sowanych materiałów i masy konstrukcji. Wartości naprężeń i przemieszczeń na 
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pewno nie są ostatecznie dokładne i stanowią jedynie pewne przybliżenie wartości 
faktycznych. Pominięcie obciążeń masowych i przyjęcie wyłącznie obciążenia 
aerodynamicznego stawia konstrukcję w bardziej niekorzystnej sytuacji dla wy-
miarującego przypadku obciążenia. Nie uwzględniając mas, nie bierze się pod 
uwagę sił odciążających konstrukcję ze względu na kierunek działania przeciwny 
do kierunku sił aerodynamicznych. W związku z tym otrzymane tu rezultaty są 
najprawdopodobniej znacznie zawyżone. Jednakże uzyskanie wyników spełnia-
jących wymagania przy zaostrzonym reżimie obliczeniowym świadczy o tym, iż 
rzeczywiste naprężenia eksploatacyjne na pewno nie wytężą materiału w sposób 
zagrażający bezpieczeństwu konstrukcji.

Artykuł wpłynął do redakcji 28.03.2007 r. Zweryfikowaną wersję po recenzji otrzymano w kwietniu 
2007 r. 
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Fem model of F-16 airframe for strength analysis as a part of a research program 
aiding introduction of a new multirole aircraft into service

Abstract. In the paper, the whole process of preparing the discrete model of F-16 multirole aircraft
is presented. The model for strength FEA analysis was developed in CAD/CAE environment. The
elaborating process included such operations like: virtual recreating an external and internal geometry, 
generating mesh of elements for airframe structure, inserting the material data, identifying material 
properties of elements. The structure model was used then to perform the numerical static analysis
to estimate the material effort and determine structure displacements under loads defined in flight
envelope.
Keywords: airframe model, strength analysis, F-16 aircraft, construction strength 
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