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МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЖОРСТКОСТІ КРИЛА 

ТРАНСПОРТНОГО ЛІТАКА 

В умовах проектної невизначеності та часової лімітації циклів проек-

тування на перше місце виходять чисельні методики розрахунку парамет-

рів міцності. Ці методики вимагають створення розрахункових алгоритмів 

на основі математичних моделей об’єкта проектування [1].  

Метою роботи є алгоритм визначення жорсткості крила крило вели-

кого подовження (λ ≥ 8) дозвукового літака транспортної категорії. Алго-

ритм методики заснований на взаємодії аеродинамічної (АМ) і пружною 

(ПМ) моделей літака, які інтегровані в єдину технологію, що забезпечує 

процес визначення жорсткості крила, що скорочую термін циклів проекту-

вання [2]. 

Алгоритм представлено як вирішення m параметричних задач     
 , 

які виконуються на структурних компонентах математичних моделей. Ви-

рішена пряма та задачі визначення навантажень на крило з урахуванням 

статичної аеропружності. Вирішені зворотна задача визначення параметрів 

жорсткості крила по заданим деформаціям. Завданням аеродинамічній мо-

делі є отримання аеродинамічних навантажень та визначення їх розподілу 

по поверхні моделі літального апарату.   

Досліджено вплив статичної аеропружності (СА) на зовнішні наван-

таження крила [2]. Алгоритм обліку ефектів СА засновано на припущен-

нях: значення похідної   
  змінні за розмахом крила та визначаються по 

функції           на заданому куті атаки α для відповідного перерізу 

крила; розглядаються зміни положення відносних центрів тиску    в зале-

жності від зміни місцевих кутів атаки; поворот перерізів крила відбуваєть-

ся в перпендикулярній площині навколо осі  жорсткості OZj.  
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