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Реферат 

 

Магістерська дисертація: «Застосування сучасних складальних і 

технологічних баз під час виготовлення відсіків літака», 85 сторінок, 32 

малюнка, більше 20-ти таблиць, 19 посилань. 

Актуальність: застосування сучасних способів базування дозволить 

знизити трудомісткість складання та затрати на технологічну підготовку 

виробництва. 

Мета роботи: розглянути застосування сучасних складальних і 

технологічних баз під час виготовлення відсіків літака. 

Об’єкт дослідження: відсіки фюзеляжу Ф-2 літака Ан-140 

Вихідні дані: 

максимальний діаметр відсіку – 2600 мм; 

точність по стикам – ±0,1мм; 

точність складання по контуру – ±1 мм; 

відсік-аналог – відсік Ф-2 фюзеляжу Ан-140-100; 

пріоритетні складальні бази – отвори. 

Методи дослідження: аналіз публікацій, щодо стану складального 

виробництва і виділення основних тенденцій його розвитку; аналіз 

публікацій присвячених базам (складальним і технологічним) і формування 

адаптивних понять складальних і технологічних баз; аналіз особливостей 

конструкцій із композиційних матеріалів, на основі яких виділяються методи 

складання (складальні бази) які доцільно застосовувати; вибір обладнання 

для призначення обраних складальних баз і складання конструкцій з 

композиційних матеріалів; аналіз сучасних складальних і технологічних баз, 

які застосовуються для виготовлення відсіків літаків; запропоноване сучасне 

обладнання для базування складових частин відсіків, а саме, лазерні трекери, 

інтерферометри, далекоміри; була розроблена схема складання і ув’язки 

відсіку, в якій замість традиційних креслень використовуються електронні 

моделі і сучасне обладнання; розробка технології складання відсіку 

фюзеляжу з використанням в якості складальних баз лише отворів, а саме 

складальних і базових; розробка стартап–проекту для визначення можливості 



ринкової комерціалізації розробленої технології складання відсіку фюзеляжу 

літака. 

Наукова новизна одержаних результатів: 

1. Описано сучасні складальні та технологічні бази, що 

використовуються при виготовленні відсіків. 

2. Описано вплив конструкцій з композиційних матеріалів на 

застосування баз і вибір обладнання для складання. 

Практичне значення одержаних результатів: використання в якості 

складальних баз складальних і базових отворів при складанні відсіків літаків 

дозволить зменшити трудомісткість, за рахунок зменшення ручної праці 

механізованим інструментом, а також витрати на складальне пристосування 

за рахунок спрощення його конструкції. 

Апробація результатів дисертації: науково-практична конференція 

студентів та молодих вчених «Авіа – ракетобудування: Перспективи та 

напрямки розвитку». 

Публікація: Фахове видання. 

Ключові слова: складальні бази, технологічні бази, технологія 

складання, базування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Report 

 

Master's degree dissertation: «Application of modern frame-clamping and 

technological bases is during making of compartments of airplane», 85 pages, 32 

pictures, more than 20-ти tables, 19 references. 

Actuality: application of modern methods of basing will allow to bring 

down lab our intensiveness of stowage and expense on technological 

preproduction. 

Aim of work : to consider application of modern frame-clamping and 

technological bases during making of compartments of airplane.  

Research object: compartments of fuselage of Ф- of 2 airplanes of Ан - 

140. 

A weekend is given:  

- is a maximal diameter of compartment - 2600 mm;  

- it is exactness for to the joints - ±0,1мм; 

- exactness of stowage is - ±1 mm contoured;  

- it is a compartment-analogue - cut off Ф-2 fuselages of Ан-140-100; 

- are priority frame-clamping bases - opening. 

Research methods: analysis of publications, in relation to the state of 

frame-clamping production and selection of basic tendencies to his development; 

analysis of publications devoted to the bases (frame-clamping and technological) 

and forming of adaptive concepts of frame-clamping and technological bases; 

analysis of features of constructions from composition materials, on the basis of 

that the methods of stowage (frame-clamping bases) are distinguished that it is 

expedient to apply; a choice of equipment is for setting of select frame-clamping 

bases and stowage of constructions from composition materials; analysis of 

modern frame-clamping and technological bases that are used for making of 

compartments of airplanes; offer modern equipment for basing of component parts 

of compartments, namely, laser trackers, interferometers, range-finders; there was 

the worked out chart of stowage and tying up of compartment, in that instead of 

traditional drafts electronic models and modern equipment are used; development 

of technology of stowage of compartment of fuselage is with using as frame-



clamping bases only of opening, namely frame-clamping and base; development of 

start - to the project  is for determination of possibility of market 

commercialization of the worked out technology of stowage of compartment of 

fuselage of airplane. 

Scientific novelty of the got results:  

1. Modern frame-clamping and technological bases that is used for making 

of compartments are described.  

2. Influence of constructions is described from composition materials on 

application of bases and choice of equipment for a stowage. 

Practical value of the got results: using as frame-clamping bases of the 

frame-clamping and base opening at the stowage of compartments of airplanes will 

allow to decrease lab our intensiveness, due to reduction of hand lab our by the 

mechanized instrument, and also charges on frame-clamping adaptation due to 

simplification of his construction. 

Approbation of results of dissertation: research and practice conference of 

students and young scientists "Air is a rocket production: Prospects and directions 

of development". 

Publication: Professional edition.  

Keywords: frame-clamping bases, technological bases, technology of 

stowage, basing. 
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Висновки 

 

На підставі виконаних досліджень зроблені наступні висновки: 

1. Перехід від застосування у якості складальних баз поверхонь, а саме 

зовнішньої і внутрішньої поверхні обшивки, до застосування лише отворів, а 

саме СО і БО, під час складання відсіків фюзеляжу дозволить зменшити 

трудомісткість за рахунок усунення необхідності у свердлінні отворів 

ручним МІ, а також зменшити затрати на складальні пристосування за 

рахунок спрощення їх конструкції. 

2. На основі аналізу особливостей конструкцій із КМ, які активно 

застосовуються у літаках закордонних авіабудівних фірм, таких як Airbus і 

Boeing, (але, на жаль, не на вітчизняних) було виявлено, що СО і БО ідеально 

підходять для використання їх у якості складальних баз при застосуванні 

таких конструкцій. 

3. При розробці схеми складання і ув’язки мною було запропоновано 

використати у якості першоджерела інформації ЕМ замість креслення. На її 

основі будуть розроблятись першоджерела ув’язки, а саме УП. В якості 

засобів ув’язки мною пропонується застосовувати обладнання з ЧПУ.  

Ці заходи дозволять: 

- зменшити трудомісткість на 25-30 %; 

- забезпечити необхідну точність; 

- зменшити затрати на оснащення; 

- підвищити продуктивність на 15 %. 

4. В якості обладнання для базування мною було обране сучасне 

лазерне обладнання, а саме лазерний далекомір, лазерний трекер і лазерний 

інтерферометр. Останній, за рахунок можливості контролю положення осей, 

обраний саме з огляду на застосування СО і БО. 

Результати дисертації: 
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апробовані на науково-практичній конференції студентів та молодих 

вчених «Авіа - ракетобудування:Перспективи та напрямки розвитку» з 

публікацією тез; 

опубліковані у формі статті у фаховому виданні. 
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