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МОДАЛЬНИЙ АНАЛІЗ КОНСТРУКЦІЇ ЛІТАКА 

Динамічна реакція пружного літального апарату з урахуванням різ-

них нелінійних ефектів залишається відкритою проблемою. Літаки транс-

портної категорії (з крилом та фюзеляжем великого видовження) зазнають 

великих (нелінійних) деформацій під дією навантажень, які супроводжу-

ються великими локальними кутами атаки та зміною кутів V-подібності 

крила та оперення. Також, при швидкому прикладенні зовнішніх сил 

з’являться коливальні рухи конструкції літака, які матимуть значний вплив 

на розподіл напружень в конструкції літака.  

Коливання (вібрація) механічної системи, у тому числі і літака, є не-

бажаною проблемою через її небезпечний відмовний вплив на структуру 

системи. Це може бути, як зниження ресурсу, так і небезпечні руйнування 

в наслідок резонансу. Важливо захистити вібруючу конструкцію від вихо-

ду з ладу, щоб запобігти катастрофічним ефектам. Для цього, необхідно 

з’ясувати, за яких обставин виникає резонанс, та намагатися уникати від-

повідних умов експлуатації (наприклад, певного діапазону обертів двигу-

на) [1]. Наземні частотні випробування (НЧВ або GVT) є однією з най-

більш важливих процедур випробувань при сертифікації літака. За допомо-

гою НЧВ аналітики можуть визначити розподіл жорсткості, власні часто-

ти, форми коливань і структурне демпфування кожного компонента літака, 

які необхідні для аналізу флатеру та аналізу динамічних навантажень. То-

му результати НЧВ дуже важливі [2]. Однак, виникає певна проблема, 

оскільки НЧВ літака можливо провести лише після його виготовлення, а 

до цього моменту характер динамічної реакції літака можна визначити 

лише аналітичним шляхом.  

Метою роботи є визначення тонів та частот власних коливань конс-

трукції турбореактивного транспортного літака та пошук оптимальної кі-

лькості тонів необхідної для визначення динамічної реакції літака. 

Частоти власних коливань визначалися для кількох конфігурацій ре-

гіонального транспортного літака типу АН-178. Розглянуто три варіанти 

корисного навантаження (0,5000 кг та 18000 кг) та три варіанти заправки 

паливом (0,31% та 100%). Конструкція літака змодельована за допомогою 

пружно-балкової схематизації. Загалом для опису симетричної конструкції 

літака використано 14 балок. Вантаж моделюється за допомогою зосере-

джених мас рівномірно розподілених вздовж вантажної підлоги фюзеляжу. 
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Паливо моделюється, шляхом відповідної зміни погонних мас крила та по-

гонних моментів інерції. У дослідженні розглянуто по 100 симетричних 

(до частоти 310-360 Hz) та антисиметричних (до 200-225 Hz) тонів для ко-

жної конфігурації літака. Побудова розрахункових моделей та модальний 

аналіз конструкції літака виконані за допомогою програмного паке-

ту IMAD.  

Отримані результати показали, що з ростом маси крила та фюзеляжу 

знижуються частоти власних коливань конструкції для кожного відповід-

ного тону. Більш суттєвий вплив має зміна маси крила. При кількості па-

лива 100% та 31% частота відповідного симетричного тону приблизно на 

10% та 5% нижча, ніж при кількості палива в 0%. Для антисиметричного 

отримано – 9,5% та 4%. При зміні корисного навантаження частоти симет-

ричних тонів знижуються на 1,5% та 3,5% в порівнянні з пустим-

спорядженим літаком для 5000 кг та 18000 кг відповідно. А для антисиме-

тричних – на 1,5% та 3%. Це повʼязано, з тим, що крило має меншу жорст-

кість та є більш чутливим до розподілу маси конструкції. 

Наступним кроком було визначено вплив жорсткості конструкції на 

частоти власних коливань літака, для цього змінювалася жорсткість консо-

лі крила в межах 20 % та 40 % від початкової для моделі з 31 % палива та 

5000 кг корисного навантаження. Розглядалися лише по 50 перших тонів. 

Обчислення показали, що при зменшенні жорсткості конструкції частота 

власних коливань також зменшується.  

Таблиця 1. 

Залежність частоти власних коливань від жорсткості конструкції 

Жорсткість 
Зміна частоти: 

Симетричний спектр Антисиметричний спектр 

60% -9% -8% 

80% -4% -3,5% 

100% 0 0 

120% +3,5% +3% 

140% +6,5% +6,5% 

Зниження жорсткості конструкції має певний негативний вплив: це 

збільшення деформацій та відповідно амплітуд коливань. Також збільшу-

ється кількість тонів та резонансних частот в діапазоні умов експлуатації. 

Тобто, якщо при експлуатації літака виникають коливання з частотою до 

90 Hz, то замість 39 небезпечних тонів (жорсткість 140 %), стане 44 (жорс-

ткість 60 %). А оскільки збільшення жорсткості зазвичай досягається збі-
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льшенням маси (за рахунок товщини деталей та застосування додаткових 

підсилень), яке також призводить до зниження частот коливань, то вигра-

шу в кількості експлуатаційних тонів коливань конструкції може і не бути. 

Варто відзначити, що хоча в звичайних умовах достатньо розглянути 

тони до частоти 30 – 40 Hz [3], але бувають випадки, коли необхідно вра-

ховувати і значно більшу частоту. Таким випадком є дисбаланс двигуна. 

Так, наприклад при відриві лопатки вентилятора, частота обертання якого 

при максимальному крейсерському режимі роботи двигуна становить 

5800 об/хв (96,7 Hz), виникають відповідні коливальні рухи, які можуть 

викликати резонанс. Тому потрібно розглянути та врахувати частоти бли-

зькі до частоти обертання ротора вентилятора. 

Отже, умовою коректного розв'язання задач динамічної аеропружно-

сті є вибір такої розрахункової схеми, яка б достатньо повно відображала 

динамічні характеристики конструкції. Для цього потрібно визначити та 

врахувати усі істотні частоти та тони коливань конструкції літака. Однак, 

критерієм правильності вибору розрахункової схеми є експеримент, а саме: 

дослідження динамічно-подібних флатерних моделей (ДПФМ) в аероди-

намічних трубах, наземні частотні випробування та льотні випробування. 

Тому першочерговим завданням для наступних досліджень є проведення 

такого експерименту та порівняння з розрахунковими даними.   

Список використаних джерел 

1. Basutkar A. Frequency Analysis of Aircraft Wing Using FEM / A. Basutkar, 

K. Baruah, S. K. Kudari. – Singapore: Springer, 2020. – 527–533 с. – 

(Recent Trends in Mechanical Engineering). – (Lecture Notes in Mechanical 

Engineering). 

2. Santhosh K. N. Finite Element Analysis and Vibration Testing of a Simple 

Replicate Beam-Type Aircraft Wing with and without Secondary Structure 

Attached / K. N. Santhosh, Y. Yihun, M. L. Hamid. // Int J Aeronautics 

Aerospace Res.. – 2015. – №2(3). – С. 27–38. 

3. Гевко Б. А. Особливості навантаження крила літака при польоті в тур-

булентному повітрі / Б. А. Гевко, Ю. І. Бондар. // IІ науково-практична 

конференція студентів та молодих вчених «Авіа-ракетобудування: пер-

спективи та напрямки розвитку», Київ, Україна. – 2 грудня 2020. – 

С. 17–19. 

 


