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Streszczenie. w pracy omówiono metodykę pomiarów i rejestracji obciążeń w locie statku powietrz-
nego o konstrukcji kompozytowej, przedstawiono podstawowy cel rejestracji obciążeń w locie. dalej 
odniesiono się do dotychczasowej praktyki przeprowadzania takich pomiarów oraz ograniczeń wy-
stępujących na etapie akwizycji danych i sposobów ich kompensacji. Następnie omówiono czujniki  
i aparaturę pomiarową do badania obciążeń, w tym różnego typu cyfrowe rejestratory sygnałów oraz 
krosownice sygnałów. Przy omawianiu czujników skupiono się na akcelerometrach, tensometrach 
i wzmacniaczach sygnałów, czujnikach indukcyjnych przemieszczeń, czujnikach wychyleń sterów  
i modemach transmisji telemetrycznej.
szeroko przedstawione zostało zagadnienie dotyczące spektrum obciążeń, metod jego wyznaczania 
oraz sposobu aplikacji. zaprezentowany materiał bazuje na doświadczeniach z badań zmęczeniowych 
szybowców kompozytowych, ale wskazuje na wiele analogii natury konstrukcyjnej i obliczeniowej 
pomiędzy grupami szybowców oraz lekkich samolotów kompozytowych. zwrócono uwagę na pro-
blem zapisu spektrum obciążeń i w tym kontekście omówiono specjalną metodę zapisu spektrum 
obciążeń, otwierającą drogę do odtworzenia stochastycznego charakteru obciążeń na stanowisku 
badawczym. innym problemem jest ekstrapolacja zmierzonego spektrum obciążeń, ponieważ na 
podstawie pomiaru obejmującego kilkanaście lub kilkadziesiąt godzin lotu trzeba wygenerować 
spektrum obciążeń obejmujące np. 1000 godzin lotu. Na zakończenie przedstawione zostały metody 
akwizycji danych pomiarowych dla spektrum obciążeń.
Słowa kluczowe: lotnictwo, statek powietrzny, spektrum obciążeń, kompozyty, pomiary obciążeń  
w locie statku powietrznego

Spis ważniejszych oznaczeń
nz —  współczynnik obciążeń,
Pz —  siła nośna,
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Q —  ciężar,
MP —  tablica przejść,
KH —  skumulowana liczba obciążeń,
PO —  poziom obciążenia,
ZMP —  zbiorcza tablica przejść,
Mn —  moment gnący działający w płaszczyźnie normalnej do cięciwy skrzydła,
Tn —  siła tnąca działająca w płaszczyźnie normalnej do cięciwy skrzydła,
Mt —  moment gnący działający w płaszczyźnie cięciw,
Tt —  siła tnąca działająca w płaszczyźnie cięciw,
Ms —  moment skręcający działający w płaszczyźnie prostopadłej do osi podłużnej   

   skrzydła,
SOE —  spektrum obciążeń eksploatacyjnych,
u —  ugięcie bagnetu dźwigara,
nz

* —  współczynnik obciążenia obliczany na podstawie wskazań akcelerometru,
g —  przyspieszenie ziemskie,
c1, c2 —  stałe.

1. Wstęp

Podstawowym celem rejestracji obciążeń w locie jest zebranie danych niezbęd-
nych do weryfikacji obliczeń konstrukcyjnych i określenia zapasów bezpieczeństwa  
w odniesieniu do wytrzymałości statycznej oraz, co ważniejsze, danych niezbęd-
nych do określenia trwałości zmęczeniowej testowanego statku powietrznego, czyli 
spektrów obciążeń.

w dotychczasowej praktyce, w odniesieniu do szybowców lub lekkich samolo-
tów, najczęściej rejestracji podlegał jeden parametr — współczynnik obciążeń nz. 
wiadomo jednak, że na strukturę konstrukcyjną płatowca oddziałuje złożony stan 
obciążeń (rys. 1), zatem posługiwanie się współczynnikiem obciążeń jako jedynym 

rys. 1. siły i momenty obciążające skrzydło kompozytowe
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parametrem definiującym obciążenia jest równoznaczne z przyjęciem założenia, 
że wszystkie obciążenia (momenty gnące, momenty skręcające, siły tnące oddzia-
łujące na strukturę) są wzajemnie skorelowane i stanowią funkcję współczynnika 
obciążeń. Jest to oczywiste uproszczenie, na które godzono się z powodu różnych 
ograniczeń występujących zarówno w procesie akwizycji danych pomiarowych, 
jak też modelowania obciążeń struktury płatowca na stanowisku do badań zmę-
czeniowych.

w przeszłości głównymi ograniczeniami na etapie akwizycji danych były:
 małe pojemności pamięci rejestratorów sygnałów;
 niska częstotliwość próbkowania mierzonego sygnału i często niedosta-

teczna rozdzielczość pomiaru sygnału;
 duże gabaryty czujników pomiarowych (np. akcelerometrów) i rejestrato-

rów;
 rozbudowana sieć okablowania łączącego czujniki pomiarowe z rejestra-

torami.
Natomiast głównymi ograniczeniami na etapie stanowiskowych badań zmęcze-

niowych były systemy automatyki sterowania układami siłowymi, umożliwiające 
np. realizację jedynie uporządkowanych sekwencji obciążeń zamiast sekwencji 
o charakterze stochastycznym, jak ma to miejsce w warunkach rzeczywistych. inną 
wadą systemów automatyki sterowania była trudność synchronizacji poszczególnych 
kanałów siłowych, tak aby zadawane obciążenia, np. momentem gnącym i momen-
tem skręcającym, były podobne do rzeczywistych obciążeń eksploatacyjnych (tzn. 
aby ich przebiegi czasowe były podobnie skorelowane).

wymienione ograniczenia próbowano w różny sposób kompensować. opis 
stosowanych metod zawarto w rozdziałach od 3 do 5. dotyczy on takich proble-
mów, jak:

 wybór elementu reprezentatywnego dla badanej struktury, co pozwalało 
na ograniczenie zakresu badań. w przypadku szybowców kompozytowych 
było to z reguły skrzydło lub dźwigar skrzydła;

 sposób odwzorowania złożonego stanu obciążeń skrzydła na stanowisku 
badawczym, gdy spektrum obciążeń zawiera informację jedynie o statystyce 
zmian współczynnika obciążeń;

 metody pomiaru i rejestracji współczynnika obciążeń: pierwsza — polegająca 
na pomiarze przyspieszeń w środku masy płatowca, oraz druga — polegająca 
na określeniu skutków oddziaływania obciążeń poprzez pomiar deformacji 
konstrukcji. Pierwsza metoda jest najprostsza w realizacji, ale jak wykazano  
w tekście — jest mniej uniwersalna niż druga, gdyż nie jest skuteczna  
w przypadku działania na płatowiec obciążeń naziemnych lub obciążeń 
od liny holowniczej;

 sposób na efektywne wykorzystanie małej pamięci rejestratora w badaniach 
obciążeń (stosowanie próbkowania sygnału z dużą częstotliwością, ale 
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zapis do pamięci jedynie wartości ekstremalnych z pewnych przedziałów 
czasowych, np. jednosekundowych);

 metoda wyznaczania spektrum obciążeń poprzez tworzenie obwiedni 
tablic przejść sygnału obciążenia oraz ich ekstrapolację.

Postęp technologiczny spowodował, że niedawne ograniczenia w wielu przypad-
kach nie stanowią już dziś dużego problemu. w szczególności zanikły ograniczenia 
związane z akwizycją danych pomiarowych. dlatego w pracy dotyczącej metodyki 
pomiarów i rejestracji obciążeń w locie można dziś postawić cele ukierunkowane 
na nową jakość.

są nimi:
 wielopunktowa rejestracja złożonych stanów obciążeń konstrukcji, tak 

aby możliwa była identyfikacja wszystkich składowych obciążenia w róż-
nych miejscach konstrukcji (patrz rys. 1). dobór położenia czujników 
pomiarowych (tensometrów lub ekstensometrów) winien być skorelowany 
z obliczeniami wysiłku konstrukcji za pomocą Mes;

 przekaz telemetryczny danych pomiarowych do rejestratora, pozwalający 
na uniknięcie nadmiernej ilości okablowania;

 równoległa rejestracja obciążeń i wychyleń sterów, umożliwiająca dokład-
niejsze zbadanie źródeł obciążenia (które z nich są skutkiem manewrów, 
a które skutkiem podmuchów atmosferycznych).

w stosunku do metalowych struktur konstrukcyjnych samolotu struktury 
kompozytowe charakteryzują się większym zakresem odkształceń oraz wpływem 
temperatury na właściwości reologiczne. te cechy muszą być uwzględnione przy 
doborze środków oraz metod pomiaru obciążeń.

2. Czujniki i aparatura pomiarowa do badania obciążeń

2.1. Rejestratory

obecnie na rynku dostępnych jest wiele typów rejestratorów cyfrowych, które 
nadają się do zastosowania w pomiarach obciążeń. Jednym z dostępnych urządzeń 
jest rejestrator firmy aPek — typ aL154re03w7.16 (rys. 2).

Jest to urządzenie 16-kanałowe, z przetwornikiem 16-bitowym. zakres napięć wej-
ściowych: 0-4 V. częstość próbkowania jest ustawiana w zakresie od 2 ms do 65000 ms. 
wbudowany akumulator umożliwia do czterech godzin rejestracji. odczyt danych  
i komunikacja z komputerem realizowana jest przez emulowany port UsB  
z zastosowaniem firmowego oprogramowania. wbudowana pamięć rejestratora jest  
w stanie pomieścić około 1,5 mln danych 2-bajtowych.

w przypadku gdy liczba kanałów pomiarowych jest duża — firma aPek oferuje 
system złożony z multipleksera aL154rX01.2, zintegrowanego z przetwornikiem 
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analogowo-cyfrowym (rys. 3). w tym przypadku do dyspozycji jest 128 kanałów  
o rozdzielczości 12-bitowej. Podczas pracy urządzenie to jest podpinane do przeno-
śnego komputera za pomocą złącza rs232. częstość próbkowania pojedynczego ka-
nału wynosić może od 200 do 65000 ms. zakres napięć wejściowych: –5 do 5 V.

rys. 2. widok rejestratora aL154re03w7.16

rys. 3. 128-kanałowy Multiplexer aL154rX01.2

rejestratory aPek wykorzystywane były wielokrotnie w badaniach spektrów ob-
ciążeń szybowców, realizowanych na Politechnice warszawskiej. są to stosunkowo tanie  
i niezawodne urządzenia — reprezentujące jednak nieco przestarzałą technologię.

Najnowszym osiągnięciem instytutu techniki Lotniczej i Mechaniki stosowanej 
Pw (itLiMs) jest rejestrator cyfrowy, opracowany przez mgr. inż. k. suprynowicza 
(rys. 4). dane techniczne tego rejestratora są następujące:

 8 wejść sygnałów analogowych o mierzonym poziomie napięć 0-3,3 V;
 10-bitowa rozdzielczość pomiaru;
 maksymalna częstotliwość próbkowania 400 kHz przy rejestracji sygnału 

z jednego kanału;
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 2 wejścia cyfrowe;
 zapis na kartę pamięci o pojemności 4 GB;
 możliwość zewnętrznego wyzwalania pomiaru i zsynchronizowanego 

pomiaru za pomocą kilku współpracujących rejestratorów;
 licznik impulsów dający możliwość pomiaru i zapisu wartości prędkości 

obrotowej za pomocą czujnika magnetycznego lub transoptora szczelino-
wego;

 wymiary 37×27,5×5,5 mm, masa 6 g łącznie z pamięcią.
oprócz miniaturowych wymiarów i bardzo dobrych parametrów użytkowych 

największą zaletą tego rejestratora jest możliwość spinania i synchronizacji kilku 
rejestratorów tego typu, co znacznie zwiększa liczbę kanałów pomiarowych.

2.2.  Krosownice sygnałów

Jednym z podstawowych aspektów badań eksperymentalnych, a tym samym badań 
obciążeń samolotu, jest konieczność podglądu rejestrowanych wartości np. w celu 
kalibracji rejestrowanego sygnału. Niektóre rejestratory, np. aL154re03w7.16, zapew-
niają taką możliwość na swoim ekranie. w przypadku miniaturowych rejestratorów 
pozbawionych ekranu do tego celu może posłużyć tzw. krosownica sygnałów (rys. 5). 
Jest to skrzynka zawierająca przyłącza czujników pomiarowych oraz przełącznik 
umożliwiający wyprowadzenie sygnału z każdego kanału z osobna na port podglądu. 
do tego portu podczepiany jest zwykły woltomierz cyfrowy. Ponadto w portach przy-
łączeniowych krosownicy podawane jest stabilizowane napięcie niezbędne do pracy 
czujników, co znacznie upraszcza i porządkuje system okablowania. Port wyjściowy 
krosownicy jest podłączany odpowiednim kablem do rejestratora. Użycie krosownicy 
jest wygodne, gdyż umożliwia szybkie przyłączenie lub odłączenie każdego czujnika 
i rekonfigurację układu czujników bez konieczności lutowania kabli.

rys. 4. rejestrator cyfrowy nowej generacji
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2.3.  Czujniki pomiarowe

Akcelerometry

w rozdziale wstępnym napisane zostało, że pomiar odkształceń konstrukcji jest 
preferowaną metodą przy rejestracji obciążeń. Badania obciążeń w locie wiążą się 
jednak z koniecznością skorelowania zmierzonych sygnałów ze współczynnikiem 
obciążeń samolotu wyznaczonym na podstawie pomiaru przyspieszeń. do tych 
potrzeb opracowane zostały w 2010 r. przez mgr. inż. i. siwickiego z itLiMs minia-
turowe, wieloosiowe akcelerometry bazujące na układach scalonych firmy advantech 
(rys. 6). ich zakresy pomiarowe zależne są od typu zastosowanego układu scalonego.  
w przypadku zastosowania tych czujników do badań w locie występuje problem 
właściwego doboru tego zakresu, tzn. znalezienia kompromisu między dużym za-
kresem pomiarowym a rozdzielczością pomiaru. w badaniach obciążeń szybowców 

rys. 5. Przykład 4-kanałowej krosownicy sygnałów pomiarowych

rys. 6. dwuosiowy akcelerometr konstrukcji i. siwickiego
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wykorzystywano najczęściej zakres ±5 g. w sporadycznych przypadkach obciążeń 
impulsowych działających np. na elementy podwozia zakres ten okazywał się zbyt mały. 
z tego względu stosowane były równolegle czujniki o zakresie ±50 g lub ±100 g.

akcelerometry tego typu były wykorzystywane między innymi do badania posta-
ci flatteru skrzydła szybowca kompozytowego, celowo wzbudzanego w locie. w takim 
przypadku były one mocowane w specjalnej aerodynamicznej obudowie (rys. 7)  
i rozmieszczane w wytypowanych miejscach na skrzydłach. kable przyłączeniowe 
przyklejane były plastrami do powierzchni skrzydeł.

rys. 7. obudowa akcelerometru przystosowana do zamocowania na powierzchni skrzydła

Tensometry i wzmacniacze sygnałów

typowy sposób pomiaru odkształceń struktury konstrukcyjnej polega na wy-
korzystaniu tensometrów. z uwagi na dokładność pomiaru preferowane są układy 
pełnego mostka oporowego.

do pomiaru odkształceń struktur kompozytowych konieczne jest użycie 
tensometrów o odpowiednio długiej bazie pomiarowej, dostosowanej do rodzaju 
splotu tkanin użytych do wytworzenia skorup kompozytowych (rys. 8). zalecane 
jest, aby co najmniej 70% powierzchni tensometru przylegało do pasm włókien 
ukierunkowanych wzdłuż osi czynnej tensometru.

rys. 8. kwalifikacja tensometrów do pomiaru odkształceń struktur kompozytowych
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do pomiarów w locie mogą być wykorzystane wzmacniacze tensometryczne 
przystosowane do zasilania bateryjnego. ze względu na możliwe zakłócenia prefe-
rowane jest, aby kable przyłączeniowe do mostka tensometrycznego były możliwie 
krótkie. z tego względu w badaniach obciążeń struktur płatowców, realizowanych 
w itLiMs, do każdego mostka tensometrycznego stosowane są indywidualne 
wzmacniacze stałoprądowe, a do rejestratora przesyłany jest kablem ekranowanym 
sygnał wzmocniony. w tym przypadku długość kabla nie ma już tak istotnego 
znaczenia. Przykład wzmacniacza stałoprądowego typu Ba660 firmy Vishay za-
mieszczono na fotografii (rys. 9). zakres napięcia zasilania: 12 do 24 V. Jego zaletą 
jest możliwość automatycznego zerowania mostka (poprzez zwarcie odpowiednich 
styków), co znacznie usprawnia proces pomiarów. wadą urządzenia jest wysoka cena  
i trudnodostępność.

rys. 9. stałoprądowy wzmacniacz mostków tensometrycznych Ba660 firmy Vishay

alternatywnym, nieco mniej zaawansowanym i znacznie tańszym rozwiązaniem 
jest wzmacniacz skonstruowany przez mgr. inż. i. siwickiego z itLiMs (rys. 10). 

rys. 10. stałoprądowy wzmacniacz mostków tensometrycznych konstr. i. siwickiego
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Urządzenie wymaga tzw. zasilania symetrycznego napięciami (–12V GNd +12V) 
pobieranymi z dwóch spiętych szeregowo akumulatorów. zerowanie oraz dobór 
wzmocnienia sygnału realizowany jest mikropotencjometrami.

wzmacniacze i. siwickiego znalazły zastosowanie między innymi w ukła-
dzie pomiaru sił w ruchomym laboratorium aerodynamicznym, zbudowanym 
w itLiMs.

Czujniki indukcyjne przemieszczeń

w przypadkach pomiaru dużych przemieszczeń wygodne jest zastosowanie 
czujników indukcyjnych (rys. 11 i 12).

rys. 11. czujnik indukcyjny przemieszczeń liniowych (o zakresie 6 mm) ze wzmacniaczem firmy 
PeLtroN (warszawa)

rys. 12. indukcyjny czujnik przemieszczeń liniowych o zakresie pomiarowym 5 mm firmy rs

tego rodzaju czujnik był używany między innymi w badaniach ugięcia bagnetu 
dźwigara skrzydła szybowca Pw-5. w konstrukcji tych czujników obserwowany 
jest znaczny postęp i miniaturyzacja. wadą są stosunkowo duże gabaryty wzmac-
niacza/generatora niezbędnego do pracy czujnika.
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Czujniki wychyleń sterów

rejestracja wychyleń sterów przy pomiarach obciążeń samolotu umożliwia 
przeanalizowanie, które z zarejestrowanych obciążeń jest wynikiem manewru 
pilota, a które generowane jest przez podmuchy atmosferyczne.

tradycyjnie do badań wychyleń powierzchni sterowych stosowane są prze-
tworniki potencjometryczne (rys. 13).

rys. 13. Potencjometryczne przetworniki wychyleń sterów

rys. 14. czujnik prędkości kątowej i. siwickiego — itLiMs

Przetworniki te są przyklejane do powierzchni skrzydła (lub statecznika) oraz 
ruchomej powierzchni sterowej za pomocą plastrów dwustronnie klejących. konse-
kwencją takiej lokalizacji jest konieczność ciągnięcia okablowania od sterów aż do 
rejestratora mocowanego np. w kabinie samolotu. dla osiągnięcia takiego samego 
celu wystarczyłoby, aby zamiast wychyleń powierzchni sterowych, rejestrować 
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wychylenia drążka lub pedałów. w takim przypadku okablowanie mogłoby być 
zredukowane. Przeszkodą jest jednak trudność zamocowania przetworników 
potencjometrycznych bezpośrednio przy osiach obrotu urządzeń sterowniczych. 
taka ingerencja w mechanizmy sterowania mogłaby spowodować ryzyko wystą-
pienia blokady i naruszenie poziomu bezpieczeństwa samolotu, a przez to mogłaby 
napotkać sprzeciw państwowego nadzoru lotniczego.

dlatego w przypadkach, gdzie istotny jest nie tyle pomiar bezwzględnych wartości 
wychyleń urządzeń sterowniczych, lecz wychwycenie momentu, w którym wychy-
lenie nastąpiło — zastosowanie mogą znaleźć czujniki prędkości kątowej. Mogą one 
bowiem być mocowane bezpośrednio do elementu obracanego (np. dźwigni drążka 
sterowniczego) bez tworzenia ruchomych mechanizmów układu pomiarowego.  
takiemu zastosowaniu sprzyjają miniaturowe wymiary urządzenia. Przykład czujnika 
prędkości kątowej — konstr. i. siwickiego — pokazano na rysunku 14.

Modemy transmisji telemetrycznej

w przypadkach gdy doprowadzenie danych pomiarowych do rejestratora 
za pomocą kabli jest utrudnione — konieczne może się okazać zastosowanie te-
lemetrycznych modułów pomiarowych. w badaniach prowadzonych w itLiMs 
wykorzystywano system telemetryczny firmy conrad electronic (rys. 15). Jest to 
urządzenie posiadające osiem wejść analogowych i osiem wyjść cyfrowych. roz-
dzielczość sygnału to 8 bitów.

rys. 15. system telemetryczny firmy conrad electronic

spośród innych rozwiązań dostępnych na rynku można wymienić moduły 
serii adam, produkowane przez firmę advantech (rys. 16).

Problemem podstawowym telemetrii jest ograniczona częstotliwość próbko-
wania (np. w modułach adam jest to maksimum 10 Hz).
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3. Spektrum obciążeń — metody wyznaczania  
oraz sposób aplikacji

3.1.  Uwagi wstępne

Niniejszy materiał dotyczy problematyki badań zmęczeniowych szybowców 
kompozytowych. w grupie szybowców oraz lekkich samolotów kompozytowych 
występuje wiele analogii natury konstrukcyjnej i obliczeniowej. rezultatem tych 
analogii jest między innymi to, że w Niemczech w badaniach trwałości zmęcze-
niowej stosowane jest to samo standardowe spektrum obciążeń dla obu grup 
statków powietrznych. Jednym z podstawowych zagadnień problematyki badań 
zmęczeniowych jest wyznaczenie spektrum obciążeń eksploatacyjnych. opisuje 
ono statystykę zmian współczynnika obciążeń, który jest definiowany w sposób 
przedstawiony na rysunku 17. współczynnik ten zależny jest od działających 

rys. 16. Moduł telemetryczny firmy advantech

rys. 17. dopuszczalny zakres współczynnika obciążeń szybowca
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przyspieszeń, a jego dopuszczalne wartości mieszczą się dla większości szybowców 
w granicach <–3; +6>.

Na rysunku 18 przedstawiono zestaw aparaturowy używany do badań spektrum 
obciążeń szybowca Pw-5. szczególną funkcję w tym zestawie spełnia rejestrator 
cyfrowy. do niedawna głównym problemem związanym z rejestratorem cyfrowym 
była jego ograniczona pojemność pamięci, która zmuszała do poszukiwania wyra-
finowanych metod rejestracji spektrum obciążeń.

rys. 18. aparatura do pomiaru współczynnika obciążeń

zastosowanie GPs-a umożliwia skojarzenie zarejestrowanych obciążeń  
z parametrami trajektorii lotu, a także z rodzajem terenu. Na rysunku 19 przedsta-
wiona jest trajektoria lotu na tle mapy wektorowej terenu. trajektoria ta została wy-
znaczona podczas konkurencji: „trójkąt prędkościowy” przez jednego z zawodników 
szybowcowych Mistrzostw Polski 2007, latającego na szybowcu z zabudowanym 
rejestratorem obciążeń.
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3.2.  Zapis spektrum obciążeń

Głównym problemem badań zmęczeniowych jest odwzorowanie rzeczywistego 
przebiegu obciążeń na stanowisku badań zmęczeniowych. Jak wiadomo, obciążenia  
w locie mają charakter stochastyczny. Prowadząc analizę statystyki zmian obcią-
żenia, można uzyskać uporządkowane spektrum obciążeń (rys. 20). Przez wiele 

rys. 19. wykorzystanie GPs-a w badaniach obciążeń w locie

rys. 20. sposób odwzorowania obciążenia rzeczywistego w postaci uporządkowanego spektrum 
obciążeń
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dziesięcioleci tego rodzaju spektra złożone z bloków stałoamplitudowych cykli ob-
ciążeń były stosowane w badaniach zmęczeniowych. takie rozwiązanie jest jednak 
niedoskonałe; powstaje tu np. problem kolejności realizacji bloków obciążeń. dlatego 
opracowano specjalną metodę zapisu spektrum obciążeń, otwierającą drogę do 
odtworzenia stochastycznego charakteru obciążeń na stanowisku badawczym.

chodzi tu o tzw. tablice przejść i tablice półcykli obciążeń (rys. 21). w celu 
utworzenia tablicy przejść sygnał obciążenia jest redukowany do postaci ciągu 
lokalnych ekstremów i dyskretyzowany do pewnej liczby poziomów obciążenia 
(na rysunku 21 dla przejrzystości zaznaczono ich jedynie 12). Następnie w tablicy 
zawierającej tyle wierszy i tyle kolumn, ile jest poziomów obciążenia, rejestrowane 
i sumowane są poszczególne przejścia sygnału obciążenia [4]. tablicę taką można 
sporządzać w systemie „on line”.

rys. 21. zasady tworzenia tablicy przejść i tablicy półcykli obciążeń
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szczególną formą tablicy przejść jest tablica półcykli obciążeń, a do jej utwo-
rzenia niezbędne jest zastosowanie specjalnego algorytmu zliczania pełnych cykli 
obciążenia. Najbardziej efektywny jest tu algorytm rainflow counting [1], którego 
zasada przedstawiona jest w dolnej części rysunku 21. w przypadku tworzenia tablicy 
półcykli obciążeń wymagana jest znajomość całej historii sygnału obciążenia.
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3.3.  Odtwarzanie sekwencji obciążeń

zaletą obu tablic w stosunku do tradycyjnego sposobu zapisu spektrum obciążeń 
jest to, że nie jest gubiona informacja o poziomach odniesienia dla poszczególnych 
przyrostów obciążeń. Podczas zapisu do tablic tracona jest jednak informacja  
o sekwencji obciążeń. w prostym przypadku zadanie jej odtworzenia jest łatwe 
i polega na obiegu komórek tablicy przejść zgodnie z algorytmem pokazanym na 
rysunku 22.

rys. 22. trajektoria obiegu komórek tablicy przejść przy odtwarzaniu sekwencji obciążeń
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dla przykładu wzięto zamkniętą pętlę zdarzeń. wychodząc z dowolnego punktu 
oznaczonego na przekątnej symbolem × (czyli tzw. ogniska), można dokonać peł-
nego obiegu komórek tablicy w sposób jednoznaczny. w przypadku złożonym, gdy  
w jednym wierszu lub kolumnie tablicy jest zapisanych wiele przejść — pomocnym 
narzędziem są metody probabilistyki, a w szczególności łańcuchy Markowa. Używa-
jąc tablic przejść do odtwarzania sekwencji obciążeń, mamy do czynienia z ukrytym 
łańcuchem Markowa, w którym każdy stan jest parą (s, k); gdzie s to poziom ob-
ciążenia, a k oznacza kierunek zmian i przyjmuje wartości binarne. Natura procesu 
generującego ciąg wartości obciążeń jest bowiem taka, że poszczególne zmiany są 
zawsze naprzemienne: jeśli w poprzednim kroku obciążenie zmalało, to w kolejnym 
wzrośnie. Ukryte łańcuchy Markowa są szeroko stosowane m.in. w dziedzinie text 
mining, rozpoznawania mowy, biometrii itd. typowymi algorytmami, służącymi 
do ich parametryzacji, są algorytmy Viterbiego i Bauma-welcha [2].

Na rysunku 23 zamieszczono schemat blokowy algorytmu realizowanego przez 
program odtwarzania sekwencji obciążeń. ostatnia operacja („rozmycie” tablicy przejść  
z wygenerowanej sekwencji) jest opcjonalna i wykorzystywana zostaje w procedu-
rze ekstrapolacji zmierzonego spektrum obciążeń. operacja „rozmywania”, czyli 
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redystrybucji, przenosi w sposób losowy zliczone wartości do komórek sąsiednich  
w ramach kwadratu o boku 5 × 5 komórek (patrz rys. 27).

3.4.  Analiza liczb przyrostów obciążenia

Posiadając narzędzie do odtwarzania sekwencji obciążeń, można przystąpić do 
dalszych analiz spektrum obciążeń zapisanego w postaci tablicowej i uzyskać tzw. 
przyrostowe spektrum obciążeń (powszechnie używane). Na rysunku 24 przedsta-
wiono schemat blokowy obróbki danych, prowadzący do utworzenia takiego spek-
trum. standardowa liczba poziomów obciążeń w tablicy wynosi 32. zawiera się w niej  
z pewną nadwyżką cały zakres zmienności współczynnika obciążeń.

rys. 23. algorytm programu do przybliżonego odtwarzania sekwencji obciążeń



165Metodyka pomiarów i rejestracji obciążeń w locie statku powietrznego...

3.5.  Ekstrapolacja spektrum obciążeń

Podstawowym zadaniem procesu wyznaczania spektrum obciążeń do badań 
zmęczeniowych jest ekstrapolacja zmierzonego spektrum obciążeń. Problem polega 
na tym, że sesja pomiaru spektrum obciążeń trwa znacznie krócej niż docelowy okres 
użytkowania szybowca i na podstawie pomiaru spektrum obciążeń obejmującego 
kilkanaście lub kilkadziesiąt godzin lotu trzeba wygenerować spektrum obciążeń 
obejmujące np. 1000 godzin lotu. do tego celu konieczna jest analiza statystyczna 
spektrów obciążeń z poszczególnych lotów.

Na wykresie zamieszczonym na rysunku 25 zaznaczono wartości średnie 
liczb wystąpień poszczególnych przyrostów obciążenia oraz wartości zwiększone 
o trzy odchylenia standardowe. widać, że różnica między nimi wynosi około jed-
nego rzędu. zwraca uwagę również fakt, że podczas sesji pomiarowej obejmującej 
w danym przypadku 7 lotów termicznych, maksymalny zarejestrowany przyrost 
współczynnika obciążeń wyniósł 10 poziomów, podczas gdy teoretycznie mógłby 
wynieść 28. w trakcie sesji pomiarowych bardzo rzadko zdarza się bowiem, aby 
w normalnym (nieakrobacyjnym) lataniu wystąpiły skrajne wartości obciążeń. 
Powstaje zatem problem, jak ekstrapolować zmierzone spektrum obciążeń.

Na rysunku 26 przedstawiono rozwiązania trywialne: wykorzystanie funkcji 
aproksymującej dane pomiarowe lub przeskalowanie danych pomiarowych poprzez 

rys. 24. algorytm wyznaczania przyrostowych spektrów obciążeń
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rys. 25. sposób przygotowania danych do ekstrapolacji zmierzonego spektrum obciążeń. zastosowane 
oznaczenia: MP — tablica przejść; KH — skumulowana liczba obciążeń; PO — poziom obciążenia; 

ZMP — zbiorcza tablica przejść

rys. 26. Najprostsze sposoby ekstrapolacji zmierzonego spektrum obciążeń
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rozciągnięcie skali ∆nz; nietrudno jednak się domyślić, że wiążą się one z szeregiem 
niedoskonałości.

Na rysunku 27 przedstawiono autorski sposób ekstrapolacji [3] z wykorzysta-
niem stochastycznej redystrybucji wartości tablicy przejść uzyskanej z pomiarów  
i przygotowanej według schematu z rysunku 25. odnosi się on do przypadku lotów 
wykonywanych według tego samego scenariusza (np. lotów szkolnych po tzw. kręgu 
nadlotniskowym). w takim przypadku tablice przejść z poszczególnych lotów mają 
podobne rozkłady wartości. istota stochastycznej ekstrapolacji polega na tym, że mając 
tablicę przejść z kilku takich lotów, tworzy się repliki tej tablicy z rozmytymi wartościa-
mi, a następnie sumując n-replik wejściowej tablicy przejść, można uzyskać spektrum 
obciążeń ekstrapolowane na n-krotnie większą liczbę lotów. istotnym problemem jest 
tu dobór właściwych rozkładów prawdopodobieństwa w operacji „rozmywania”.

rys. 27. ekstrapolacja stochastyczna zmierzonego spektrum obciążeń

symulację takiego algorytmu przeprowadzono, przyjmując następujące quasi-
normalne rozkłady prawdopodobieństwa w operacji redystrybucji: 0,1; 0,2; 0,4; 0,2; 0,1 
lub 0,15; 0,2; 0,3; 0,2; 0,15 (identycznie w kolumnach i wierszach). Powyższe rozkłady 
prawdopodobieństwa przyjęto na podstawie własnych doświadczeń w analizowaniu 
danych pomiarowych. Na rysunku 28 przedstawiono efekty stochastycznej ekstrapola-
cji spektrum obciążeń dla lotów termicznych: u góry w postaci tablicy przejść i na dole  
w postaci tablicy półcykli obciążeń. dla porównania zamieszczono obok tablicę 
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przejść spektrum obciążeń o nazwie kosMos2 (obejmujące wszystkie rodzaje 
lotów), używane w badaniach zmęczeniowych w Niemczech [4]. w spektrum tym 
nie uwzględnia się przyrostów obciążeń mniejszych niż ±4 poziomy (gdyż traktuje 
się je jako nieistotne).

rys. 28. tablicowa postać zmierzonego i ekstrapolowanego spektrum obciążeń
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rys. 29. zestawienie przyrostowych spektrów obciążeń dla różnych metod ekstrapolacji
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Na rysunku 29 zestawiono spektra przyrostowe dotyczące różnych metod 
ekstrapolacji: obu wspomnianych wcześniej metod trywialnych i ekstrapolacji 
stochastycznej. zaznaczono także dane pomiarowe przeliczone na 1000 godzin lotu 
(wartości średnie i wartości powiększone o trzy odchylenia standardowe). dla po-
równania zamieszczono dwa referencyjne standardowe spektra obciążeń stosowane 
w badaniach zmęczeniowych szybowców w Polsce i w Niemczech (wspomniane 
wcześniej spektrum kosMos2 [4] oraz spektrum stafieja [5]), które są obwiednią 
spektrów wszystkich możliwych misji lotniczych, a nie tylko lotów termicznych.

3.6.  Uwagi końcowe

zapis spektrum obciążeń w formie tablicy przejść stanowi efektywną metodę 
kompresji danych pomiarowych. Umożliwia przeprowadzenie dwóch operacji klu-
czowych dla badań zmęczeniowych szybowców i innych statków powietrznych:

 ekstrapolację zmierzonego spektrum obciążeń;
 odtworzenie przybliżonej sekwencji obciążeń, bazując na teorii łańcuchów 

Markowa.
do określenia faktycznych wartości przyrostów obciążeń niezbędne jest zasto-

sowanie procedury zliczania pełnych cykli obciążeń, a efektywnym narzędziem jest 
program wykorzystujący algorytm rainFlow counting. w procedurach ekstrapolacji 
z użyciem stochastycznej redystrybucji wartości tablicy przejść ważną sprawą jest 
dobór właściwych rozkładów prawdopodobieństwa. wymaga to zgromadzenia 
dostatecznie dużej liczby danych dotyczących spektrum obciążeń zarejestrowanego 
w długim okresie użytkowania danego typu szybowca.

4. Współczynnik obciążeń a odwzorowanie  
stanu obciążeń skrzydła

Na elementy płata nośnego działają siły aerodynamiczne i masowe oraz siły  
w punktach mocowania (patrz rys. 1). Powodują one obciążenia sprowadzające się 
do momentu gnącego Mn i siły tnącej Tn, działających w płaszczyźnie normalnej 
do cięciwy skrzydła, momentów Mt i siły tnącej Tt w płaszczyźnie cięciw oraz mo-
mentu skręcającego Ms, działającego w płaszczyźnie prostopadłej do osi podłużnej 
skrzydła. zbiór wartości Mn, Tn, Mt, Tt, Ms jest nazywany stanem obciążeń skrzydła. 
są to zmienne losowe.

odnosząc się do informacji zawartych we wstępie, autorzy pragną podkreślić, 
że odwzorowanie wszystkich możliwych stanów obciążeń skrzydła na stanowisku 
prób zmęczeniowych jest praktycznie niemożliwe do realizacji. z tego względu w 
badaniach trwałości zmęczeniowej skrzydeł stosuje się zazwyczaj metodę uprosz-
czoną. Polega ona na tym, że wartości sił i momentów sił działających na skrzydło 
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wiąże się jednoznacznie ze współczynnikiem obciążeń nz. Bazując na krzywej 
obciążeń dopuszczalnych, określa się stany obciążeń skrzydła dla ekstremalnych 
wartości współczynnika obciążeń nz (tzn. dla dopuszczalnych wartości obliczenio-
wych dodatniego i ujemnego obciążenia).

z reguły te ekstremalne wartości współczynnika obciążeń odpowiadają przypad-
kowi podmuchów (punkty B’ oraz G’ krzywej obciążeń dopuszczalnych) (rys. 30) 
i są obciążeniami wymiarującymi konstrukcję.

rys. 30. ekstremalne wartości współczynnika obciążeń na krzywej obciążeń dopuszczalnych

system obciążający skrzydło w próbie zmęczeniowej musi zapewnić odwzoro-
wanie na stanowisku badawczym stanów obciążeń dla nz_max i nz_min, tworzących 
warunki brzegowe dla sił i momentów sił. wewnątrz zakresu zmienności stany 
obciążeń wynikają z cech kinematycznych systemu obciążenia skrzydła na stano-
wisku badawczym. Należy przy tym dążyć do tego, aby pośrednie stany obciążeń 
na stanowisku badawczym (np. dla nz = 1) odpowiadały najczęściej występującym 

rys. 31. orientacja osi układu współrzędnych związanych z płatowcem
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stanom obciążenia skrzydła rzeczywistego podczas lotu poziomego. w ten sposób 
zamiast zbioru spektrów poszczególnych składników Mn, Tn, Mt, Tt, Ms rozpatrywane 
jest wyłącznie spektrum podstawowego parametru wymiarującego konstrukcję, czyli 
współczynnika obciążeń nz, opisującego wartość przyspieszenia (wyrażoną jako krot-
ność przyspieszenia ziemskiego) działającego wzdłuż osi z, normalnej do toru lotu  
i leżącej w płaszczyźnie symetrii płatowca (rys. 31).

5. Akwizycja danych pomiarowych do spektrum obciążeń

w badaniach kompozytowych szybowców skrzydło jest traktowane jako element 
reprezentatywny dla całej konstrukcji pod względem wartości przenoszonych przez 
nie obciążeń oraz wpływu na bezpieczeństwo lotu. z tego względu zagadnienie 
pomiaru spektrum obciążeń eksploatacyjnych (soe) szybowca sprowadza się 
przede wszystkim do pomiaru spektrum obciążeń skrzydła. obciążenia skrzydła 
mogą być określane dwojako: przez pomiar odkształceń, będących skutkiem 
działających obciążeń, lub pośrednio przez pomiar działających przyspieszeń 
wzdłuż osi z prostopadłej do płaszczyzny skrzydeł. Pomiar odkształceń może być 
realizowany za pomocą tensometrów naklejonych na pasy dźwigara skrzydła lub 
na ściankę dźwigara, bądź przez pomiar ugięć dźwigara w jego części bagnetowej 
między węzłami połączenia skrzydła-kadłub. w badaniach opisanych w niniejszej 
pracy do porównania obu metod pomiaru soe zastosowano system przedstawiony 
na rysunku 32. obiektem badawczym był szybowiec Pw-5.

rys. 32. rozmieszczenie czujników wykorzystywanych do pomiaru współczynnika obciążeń na 
szybowcu Pw-5

do pomiaru ugięć bagnetu dźwigara wykorzystano czujnik indukcyjny prze-
mieszczeń liniowych zamocowany w sposób pokazany na rysunku 33. zapis sy-
gnałów z akcelerometru i czujnika ugięcia przeprowadzano za pomocą rejestratora 
cyfrowego.
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5.1.  Współczynnik obciążeń a wartość mierzonego odkształcenia

z analiz teoretycznych wynika, że podczas lotu swobodnego szybowca sygnały 
akcelerometru i czujnika ugięć bagnetu dźwigara skrzydła są ze sobą skorelowane. 
Na ogół występuje między nimi liniowa zależność, zatem przy określaniu współ-
czynnika obciążeń może być wykorzystany dowolny spośród tych dwóch sygnałów. 
Brak korelacji między sygnałami występuje w przypadku obciążeń naziemnych oraz  
w przypadku startu wyciągarkowego. Podczas postoju na ziemi sygnał akcelerometru 
odpowiada współczynnikowi nz = 1, natomiast sygnał z czujnika ugięcia bagnetu 
dźwigara wykazuje ujemną wartość współczynnika obciążeń (spowodowaną zgina-
niem od ciężaru skrzydła). Przy starcie wyciągarkowym zanik korelacji pomiędzy 
analizowanymi sygnałami powodowany jest dużą zmianą kąta przyłożenia siły 
holowania.

w innych przypadkach — np. lotu holowanego za samolotem — zależność 
między ugięciem bagnetu dźwigara a współczynnikiem obciążeń też jest liniowa, 
ale nieco inna niż w locie swobodnym, ze względu na zmieniony rozkład siły nośnej 
na skrzydle spowodowany przez inny układ sił i momentów sił działających na szy-
bowiec, niezbędny do zapewnienia równowagi po przyłożeniu siły do zaczepu ho-
lowniczego szybowca. Pewna zmiana zależności między ugięciem bagnetu dźwigara  
a współczynnikiem obciążeń zachodzi również w przypadku otwarcia hamulców 
aerodynamicznych, ponieważ zmienia się dystrybucja siły nośnej wzdłuż rozpię-
tości skrzydła.

rzeczywisty związek między współczynnikiem obciążeń a ugięciem bagne-
tu dźwigara pokazano na przykładzie sygnałów zarejestrowanych podczas pię-
ciominutowego lotu szybowca Pw-5 po starcie za wyciągarką (rys. 34 i 35). w 

rys. 33. sposób pomiaru ugięcia bagnetu dźwigara z wykorzystaniem czujnika przemieszczeń 
liniowych
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trakcie tego lotu wykonywano ewolucje polegające na dynamicznym oddawaniu 
i ściąganiu drążka sterowniczego w celu wywołania dużych zmian współczynnika 
obciążenia. Na wykresach posłużono się następującymi oznaczeniami: u — ugięcie 
bagnetu dźwigara wzdłuż osi z [mm] (dodatnie, gdy skrzydła wyginają się w dół);  
nz* — współczynnik obciążenia, obliczany na podstawie wskazań akcelerometru.

współczynnik nz* jest zdefiniowany tu jako stosunek az przyspieszenia działają-
cego wzdłuż osi z układu związanego z szybowcem do przyspieszenia ziemskiego g.  
w oznaczeniu użyto symbolu * w celu odróżnienia obliczonej w ten sposób war-
tości współczynnika obciążenia od wartości wynikającej z zastosowania definicji 
podawanej w przepisach Jar, gdzie współczynnik obciążenia wyrażany jest jako 
stosunek siły nośnej do ciężaru szybowca

 
 

.z
z

Pn
Q

=
 

(5.1)

rys. 34. zapis ugięcia bagnetu dźwigara

rys. 35. Przebieg współczynnika obciążeń, obliczony na podstawie wskazań akcelerometru
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wartości nz oraz nz
* pokrywają się, poza wspomnianymi przypadkami obciążeń 

naziemnych lub startów wyciągarkowych, oraz różnią się nieznacznie w przypadku 
lotu holowanego za samolotem lub w przypadku wysunięcia hamulców aerodyna-
micznych. w opisywanym dalej przykładzie analizy spektrum obciążeń szybowca 
Pw-5 różnice te pominięto, ponieważ ich wartość okazała się nieistotna.

zależność ugięcia bagnetu dźwigara u oraz współczynnika obciążeń nz
* dla ca-

łego przebiegu rozpatrywanego lotu została przedstawiona na wykresie (rys. 36).

rys. 36. wykres zależności nz
* — u dla całego przebiegu lotu

zaznaczono na nim obszary dotyczące obciążeń naziemnych oraz obciążeń 
podczas holu wyciągarkowego. obszary te określono drogą eliminacji danych 
dotyczących tych faz lotu.

rys. 37. wykres zależności nz
* — u dla lotu swobodnego
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eliminacja punktów fazy rozbiegu i dobiegu oraz fazy holu wyciągarkowego 
pozwala na wyznaczenie zależności funkcyjnej między wartościami ugięcia dźwigara 
u oraz współczynnika nz

* (który w tym przypadku jest równy współczynnikowi 
obciążeń nz) (rys. 37).

stosunek zn
u

∆
∆

 jest zależny od aktualnego obciążenia powierzchni nośnej.  

w rozpatrywanym przypadku jego wartość wynosiła: 13,55 [mm ].zn
u

−∆
= −

∆

5.2.  Wyznaczanie spektrum obciążeń z danych pomiarowych

zarejestrowane przebiegi współczynnika obciążeń nz podlegają obróbce nu-
merycznej pozwalającej na wyznaczenie spektrum obciążeń w całym locie lub jego 
poszczególnych fazach. Główne etapy tej obróbki to: standaryzacja sygnału, filtracja 
sygnału i zapis w postaci sekwencji lokalnych ekstremów, wyznaczenie tablicy 
przejść lub tablicy półcykli obciążeń. w niniejszej pracy w procesie standaryzacji 
sygnału obciążenia przyjęto tę samą zasadę, jaką zastosowali autorzy opracowania 
uniwersalnego, standardowego spektrum obciążeń szybowców, motoszybowców  
i lekkich samolotów kosMos [4]. chodzi tu o dyskretyzację sygnału obciążenia na 
32 poziomy obciążeń, przy czym największej dopuszczalnej wartości współczynnika 
obciążeń przypisywany jest poziom 3; z kolei największej wartości ujemnej współ-
czynnika obciążeń przypisywany jest poziom 31. Poziomy 1, 2 oraz 32 traktowane 
są jako rezerwowe, na wypadek gdyby w trakcie użytkowania przekroczone zostały 
dopuszczalne obciążenia. w ten sposób w tablicy przejść (lub tablicy półcykli 
obciążeń) komórki o indeksach (3; 31) oraz (31; 30) odpowiadają ekstremalnym, 
dopuszczalnym skokom obciążenia od nz_min do nz_max (lub na odwrót), czyli 
przejściom o 28 poziomów.

standaryzacja polega na przypisaniu określonego poziomu obciążeń (PO) do 
wartości współczynnika obciążenia (nz) według wzoru:

 
 

const.z
z

POPO n
n

∆= ⋅ +
∆  

(5.2)

w przypadku szybowca Pw-5 dopuszczalne wartości współczynnika obciążeń 
wynoszą odpowiednio +6 i –3 (tab. 1).

tabela 1
standaryzacja obciążenia

Lp. Przeciążenie dopuszczalne Poziom obciążenia

1 -3 31

2 +6 3
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z zamieszczonych tu par danych dla tego szybowca wynika następująca za-
leżność:

 1 3,112 21,772.z z
z

POPO n c n
n

∆= ⋅ + = − ⋅ +
∆  (5.3)

Posługując się ugięciem bagnetu dźwigara u [mm] jako sygnałem wejścio-

wym oraz wartością gradientu zn
u

∆
∆

 wyznaczoną w podrozdziale 5.1, zależność 
ta przybiera postać:

 
 ( )1 2 111,048 ( ) 18,56,z

z

nPOPO u u c u u
n u

∆∆= ⋅ ⋅ − + = ⋅ − +
∆ ∆  (5.4)

gdzie u1 oznacza wartość ugięcia bagnetu dźwigara przy nz = 1, a c2 jest poziomem 
obciążenia odpowiadającym nz = 1. w obu równaniach wartość PO jest zaokrąglana 
do liczby całkowitej.

Proces filtracji sygnału i wyznaczania tablicy przejść zobrazowano na rysunku 38.  
w przypadku lotu, do którego odnosi się rysunek 35, rezultatem realizacji punktów 
1, 2, 3, 4 procedury wyznaczania soe jest tablica przejść przedstawiona na rysun-
ku 39. w celu zwiększenia przejrzystości zapisu — komórki o zerowej wartości 
pozostawiono niewypełnione.

rys. 38. Filtracja sygnału i wyznaczanie tablicy przejść
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z uzyskanej tablicy przejść wynika, że największa liczba przejść sygnału obciąże-
nia zaszła między 18 a 19 poziomem obciążenia. odpowiada to oscylacjom wartości 
współczynnika obciążenia względem wartości nz = 1. Ponadto największe zagęsz-
czenie rozkładu wartości komórek występuje wzdłuż linii przyległych do przekątnej 
„zerowej”. odpowiada to małym zmianom poziomów obciążenia. Mimo że ich udział  
w ogólnej liczbie zmian obciążeń jest bardzo znaczny, w konstrukcjach kompozyto-
wych nie mają one istotnego wpływu na trwałość zmęczeniową szybowca. dlatego 
w standardowych spektrach obciążeń kosMos1 oraz kosMos2, stosowanych 
do prób zmęczeniowych w Niemczech, wartości tych komórek tablicy przejść są  
w dalszym ciągu obróbki danych zerowane (odpowiednio: trzy komórki najbliż-
sze przekątnej lub cztery komórki najbliższe przekątnej) [7]. zerowanie komórek 
sąsiadujących z „zerową” przekątną jest specyficznym rodzajem filtracji sygnału 
stosowanym do wyznaczania spektrum testowego i programu prób zmęczeniowych 
realizowanych na stanowisku badawczym.

suma wszystkich przejść sygnału obciążenia w rozpatrywanym locie wyniosła 
566. Gdyby wyzerować w górę i w dół po trzy komórki sąsiadujące z przekątną 
„zerową” — liczba przejść sygnału obciążenia wyniosłaby 9. tak więc, stosując 
kryteria przyjęte przy opracowaniu spektrum obciążeń kosMos1, na stanowisku 
badań zmęczeniowych rozpatrywany lot byłby symulowany dziewięcioma przej-
ściami obciążeń.

rys. 39. tablica przejść uzyskana z lotu, do którego odnosi się rysunek 35
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tablice przejść MP z poszczególnych lotów można ze sobą dodawać, tworząc 
zbiorcze tablice przejść zMP (zbiorcze soe). im większą liczbę lotów lub większy 
sumaryczny czas lotów obejmuje taka tablica, tym pełniejsza jest informacja o soe, 
jakie było podczas użytkowania danego statku powietrznego. Niektóre obciążenia 
(zwłaszcza wartości ekstremalne) zdarzają się bowiem bardzo rzadko i im więk-
szy jest sumaryczny czas lotów uwzględnianych w badaniu soe, tym większa jest 
szansa, że takie obciążenie zostanie ujęte w zarejestrowanym spektrum. wartości 
komórek tablicy obliczane są z zależności:

 , , ( ),i j i j
k

ZMP MP k=∑  (5.5)

gdzie: k = 1, 2, 3,... jest numerem porządkowym lotu.

6. Wnioski

zaprezentowana w artykule metodyka pomiaru i rejestracji obciążeń w locie 
została oparta na przykładzie szybowca Pw-5. w podobny sposób można badać 
statki powietrzne tej klasy co motoszybowce czy lekkie samoloty [4]. Przykłady 
takich analiz dotyczących kompozytowych struktur nośnych szybowców można 
znaleźć w pracy [8]. ich podstawowym celem — o czym wspomniano we wstępie 
— jest określenie spektrum obciążeń i trwałości zmęczeniowej testowanego statku 
powietrznego. Przedstawiona metodyka doskonale się do tego nadaje.

Ponadto okazuje się, że istnieje potrzeba zastosowania oraz adaptacji za-
prezentowanej metodyki, na przykład w badaniach zmęczeniowych samolotów  
o konstrukcji metalowej oraz ich zespołów konstrukcyjnych, poprzez wykorzystanie 
jednej z opisanych w artykule metod określenia spektrum obciążeń [9]. Przytoczony 
przykład dotyczy analizy trwałości zmęczeniowej połączenia skrzydło-centropłat 
samolotu MiG-29 i zawiera opis wyznaczenia spektrum obciążeń dla tego samolotu  
z wykorzystaniem tablicy przejść i tablicy półcykli. innym przykładem zastosowania 
tej metody jest praca dotycząca badania spektrum obciążeń usterzenia poziomego 
samolotu MiG-29 [10].

Artykuł wpłynął do redakcji 28.12.2011 r. Zweryfikowaną wersję po recenzji otrzymano w czerwcu 
2012 r.
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M. rodzewicz, P. Leszczyński

Methods of measurement and registration of loads on the fly of the composite 
construction aircraft

Abstract. The study developed a methodology of measurement and registration of loads in-flight of the 
composite structures aircraft, shows a basic purpose of the registration of loads on the fly. The reference 
was made to the previous practice of carrying out such measurements and constraints on the stage 
of data acquisition and methods for their compensation. it then discusses sensors and measuring 
equipment for testing loads, including various types of digital recorders and matrix of signals. when 
discussing the sensors, it focuses on accelerometers, strain gauges of signal amplifiers, inductive 
displacement sensors, sensors of rudder deflections and telemetric transmission modems.
issue has been widely shown on the spectrum of loads, methods of its determination and application 
method. Presented material is based on the issues of fatigue tests of composite gliders, but emphasizes 
the many analogies of structural and calculation nature between the groups of gliders and light 
composite aircrafts. attention was drawn to the problem of recording the loads spectrum, and in 
this context there is discussed a special method to record the loads spectrum opening the way to 
reproduce the stochastic nature of the loads on the test bench. another problem is the extrapolation 
of the measured the loads spectrum, because on the basis of measurements including several or 
dozens of hours of flight, the loads spectrum including eg 1000 hours of flight must be generated. 
in conclusion, data acquisition method for the loads spectrum was presented.
Keywords: aviation, aircraft, loads spectrum, composites, measurements of loads aircraft in flight




