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ТРАНСПОРТНОЇ КАТЕГОРІЇ 

Однією з найважливіших завдань, вирішуваних у процесі проектування 

літаків транспортної категорії, є зниження ваги планера. Особливо актуальне 

це завдання для регіональних літаків, що обслуговують транспортні лінії ма-

лої протяжності. 

Існуючі інтегральні методи розрахунку дозволяють досить точно ви-

значити параметри основних силових елементів крила з підкосом при віднос-

но невеликих витратах робочого часу. Однак усім їм притаманний один 

принциповий недолік, пов’язаний з неможливістю визначення навантажень, 

викликаних взаємними деформаціями силових елементів, які найбільше 

впливають на розподіл напруг у зоні кріплення від’ємної частини крила ВЧК 

та підкосу до відсіку фюзеляжу, а також у зоні кріплення підкосу до ВЧК. 

Розробка методу автоматизованого синтезу скінченно-елементних мо-

делей підкосів, для забезпечення синтезу скінченно-елементної моделі крила 

з підкосом, шляхом з’єднання локальних скінченно-елементних моделей 

від’ємної частині кесона крила, центрального відсіку фюзеляжу та підкосу. 

Алгоритм формування структури підкосу крила була реалізована у ви-

гляді програмного забезпечення в обʼєктно-орієнтованому середовищі 

SPACE. 

Синтез скінченно-елементної моделі підкосу здійснюється в чотири 

етапи. На першому етапі здійснюється введення вихідних даних. На другому 

етапі формується масив координат вузлів моделі. На третьому етапі форму-

ється скінченно-елементна модель центрального відсіку підкоса. На четвер-

тому етапі формуються скінченно-елементні моделі вузлів кріплення підкосу 

до ВЧК та фюзеляжу. Для реалізації процесу моделювання був розроблений і 

реалізований у складі класів обʼєктів системи керування базами даних SPACE 

алгоритм синтезу моделі підкосу. Також показана схема обміну даними між 

моделями підкосів, та моделями елементів конструкції планеру, які вони 

зʼєднують, а також з сервером геометрії підкосу. 

Продемонстровано застосування скінченно-елементної моделі підкосу 

для синтезу загальної скінченно-елементної моделі крила з підкосом. Модель 

синтезована для умовного внутрішньо регіонального літака, який має злітну 

вагу 10500 кГ, і містить 2167 вузлів та 3305 скінченних елементів. Тому зага-

льний час синтезу моделі становив 1 робочій день (8 робочих годин), з яких 
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для синтезу моделі підкосу знадобилося 0,5 робочої години. В процесі дослі-

дження технології синтезу була також створена аналогічна модель крила з 

підкосом за допомогою стандартних засобів CAE-системи FEMAP. При цьо-

му загальний час синтезу моделі становив 15 днів (120 робочих годин). А, 

безпосередньо, для синтезу моделі підкосу знадобилося 2 дні (16 робочих го-

дин). 

Із проведеного аналізу можна дійти висновку, що розроблений метод 

дозволяє підвищити якість проектування кесона крила літака транспортної 

категорії, з допомогою збільшення кількості досліджуваних варіантів конс-

трукції і зменшити ймовірність виникнення помилок. 
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