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REZUMAT. Contrafișa aripii este un organ vital pentru integritatea structurală a aeronavei. Se prezintă etapele 
majore ale unui proiect având ca obiectiv proiectarea și calculul stabilităţii unei contrafișe aripă cu păstrarea 
condiţiei de masă minimă. Utilizând iteraţiile de proiectare și calcule cu metoda elementelor finite s-a obţinut o 
configuraţie acceptată pentru proiectarea de detaliu. În articol se prezintă evoluţia stabilităţii elastice pe 
parcursul iteraţiilor de proiect, împreună cu concluzii și recomandări. 

Cuvinte cheie: stabilitate elastică, proiectare pentru masă minimă, contrafișă aripă, metoda elementelor finite. 

ABSTRACT. The wing strut is a critical element for the structural integrity of an aircraft. The main phases of a 
project having as objective of design and calculation of a lightweight wing strut stability are presented. Using the 
design/ finite elements method iterations, a final configuration was accepted for further detail design. Within the 
paper, the evolution of the elastic stability is presented, together with conclusions and recommendations. 
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1. GENERALITĂŢI 

Aripa avioanelor poate fi încastrată (aripă în 
consolă) sau aripă cu contrafișă. Acestea din urmă 
sunt utilizate pentru a obține o aripă mai suplă și 
implicit o structură mai ușoară. Soluțiile pentru 
contrafișe sunt multiple; astfel se întâlnesc avioane 
cu aripă situată deasupra fuselajului (majoritatea 
soluțiilor, contrafișa solicitată la întindere) sau aripă 
joasă (cu contrafișă solicitată la întindere datorită 
sarcinii suplimentare pe aripă – exemplu: avioanele 
agricole). De asemenea, se întâlnesc avioane cu o 
contrafișă, cu două (cele ultraușoare bilonjeron), sau 
chiar cu contrafișe rigidizate suplimentar împotriva 
pierderii stabilității. La aeronavele ușoare, contrafișa 
aripii este realizată din semifabricat extrudat, profilat 
aerodinamic, în timp ce, pentru aeronavele de di-
mensiuni medii, contrafișa are o structură distinctă, 
putând stoca și combustibil. 

Între preocupările recente în domeniul aeronavelor 
comerciale cu aripă cu contrafișă se remarcă re-
ferința [2] în care se afirmă că, față de o aripă în 
consolă, eficiența aerodinamică este îmbunătățită 
substanțial datorită creșterii anvergurii și reducerii 
unghiului de săgeată a aripii. După referința [1], 
contrafișa aripii oferă un potențial de reducere a 
masei structurale cu 13% și a necesarului de 
combustibil cu peste 25%, ceea ce o face o alter-
nativă competitivă cu aripa în consolă. 

Articolul prezintă un studiu de caz privind obținerea 
configurației structurale pentru o contrafișă aripă de 
masă minimă, având ca și criteriu comportarea la 
stabilitatea elastică. 

2. CERINŢE ALE CONTRAFIȘEI  

Principala solicitare a contrafișei aripii este cea 
de pierdere a stabilității, cazul critic fiind acela al 
aterizării dure, cu rezervoarele de combustibil din 
aripă pline. Pentru a anula momentul aripii în în-
castrare, atât aripa cât și contrafișa trebuie să aibă 
articulații cilindrice cu axele paralele (fig. 1). Această 
configurație transformă contrafișa aripii într-un 
element al structurii primare, cedarea acesteia con-
ducând la un eveniment catastrofic [4]. Acest tip de 
amplasament al articulațiilor structurale este cel mai 
favorabil pentru apariția flambajului la forțe de 
compresiune. O amplasare diferită a articulațiilor 
conduce la anularea efectului favorabil al contrafișei 
asupra aripii sau la introducerea momentului în-
covoietor în articulațiile contrafișei [3]. 

 
 

Fig. 1. Solicitarea principală a contrafișei. 
 

Forța critică de flambaj local și general trebuie să 
fie superioară forței maxime de compresiune, 
multiplicată cu coeficientul de siguranță. O altă 
cerință pentru contrafișă este aceea de masă minimă 
împreună cu stabilitatea la fenomenele aeroelastice, 
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asemenea oricărui alt element al structurii primare a 
aeronavei [5]. 

3. MODELUL NUMERIC 

Aeronava studiată are masa maximă la decolare 
de 6500 kg, anvergura de 22 m și viteza maximă de 
355 km/h, având capacitatea de 18 pasageri. Contra-
fișa aripii are o lungime de 3760 mm, fiind supusă unei 
forțe axiale de compresiune maximă de 111,4 kN. 

Modelul de elemente finite a fost realizat cu 
elemente bidimensionale quadratice (quad shell) cu 
mărimea de 5,0 mm. Materialul utilizat a fost dur-
aluminiul 2024 (E = 73 GPa, coeficient de contracție 
transversală ν = 0,33). 

În conformitate cu figura 2, condițiile la limită în 
articulații au fost: toate translațiile și rotațiile 
corespunzătoare axelor X și Y  blocate (articulația 
inferioară), respectiv translațiile corespunzătoare 
axelor Y și Z și rotațiile corespunzătoare axelor X și 
Y  blocate (articulația superioară). Elementele de 
conexiune între articulații și elementele contrafișei 
au respectat dimensiunile ferurilor de joncțiune 
(fig. 3), fiind conectate în găurile bolțurilor de pe 
contrafișă (fig. 4). Contrafișa constă dintr-un carenaj 
aerodinamic, rigidizat cu două profile longitudinale 
din tablă ambutisată (fig. 5). 

 

 
  

Fig. 2. Condițiile la limită. 
 

 
 

Fig. 3. Ferura contrafișei. 

 
 

Fig. 4. Modelul de elemente finite. 
 

 
 

Fig. 5. Secțiunea contrafișei. 

4. ITERAŢII DE PROIECTARE 

Iterațiile de proiectare au urmărit obținerea unei 
configurații care să reziste forței maxime de com-
presiune, cu condiția unei mase structurale minime. 
O altă condiție a fost aceea a păstrării la minim a 
numărului de componente și de elemente de asamblare. 

 

 
 

Fig. 6. Conceptul de bază (C.0). 
 

Conceptul de bază (inițial) a utilizat tablă de 
grosime 1.2 mm, având masa de 14.7 kg. Acest model 
a prezentat flambaj local în zona nerigidizată a 
bordului de fugă, la o forță critică de 59.1 kN (fig. 6). 
Pentru a mări forța critică de flambaj, grosimea tablei a 
fost progresiv crescută până la 2.2 mm (conceptul 
C.A), obținând masa de 20.4 kg și un flambaj general 
pentru o forță critică de 164 kN (fig. 7).  
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Pentru a doua iterație (C.B) s-au adăugat două 
rigidizoare longitudinale (lise) de dimensiuni 30 × 
× 20 × 1.2 mm, masa conceptului ajungând la 21.8 kg 
(fig. 8). Modul de cedare a fost flambajul general, cu 
o forță critică de flambaj de 160 kN.  

Deoarece forța critică de flambaj a conceptului 
C.B a fost mult superioară valorii forței maxime din 
exploatare de (111 kN), s-a procedat la reducerea 
progresivă a grosimii tablei, la 1.8, 1.2 și 1.0 mm, 
obținându-se masa de 19.5, 16.1 și 15.0 kg, respectiv 
forța critică de flambaj de 152, 129 și 97 kN (fig. 8). 
Pentru conceptele C.C și C.D cedarea a fost de flambaj 
general iar pentru ultimul cea de flambaj local în 
zona nerigidizată a bordului de fugă. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7. Prima iterație  
de proiect (C.A). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 8. A doua iterație de proiect (C.B). 
 

 
 

Fig. 8. Iterațiile C.C, C.D și C.E. 

Ultimele iterații (C.F și C.G) au constat în înlo-
cuirea celor două lise cu alte patru lise de dimensiuni 
reduse (20 × 20 × 1.0 mm), pentru două valori ale 
grosimilor tablei: 1.2 și 1.0 mm, obținându-se masa 
de 15.8 și 14.7 kg. Cedarea a fost de flambaj general 
(C.F.), respectiv de flambaj local (C.G) pentru forța 
critică de 131 kN și 123 kN (fig. 9). 

Plecându-se de conceptul inițial de 14,7 kg și o 
forță critică de flambaj de 59 kN, s-a ajuns la un con-
cept de masă identică și o forță critică de flambaj de 
123 kN. 

 

 
 

Fig. 9. Iterațiile C.F și C.G. 

5. REZULTATE ȘI DISCUŢII 

Iterațiile de proiectare au avut ca țintă forța de 
111 kN și masa minimă.  

 

 
 

Fig. 10. Forța critică de flambaj. 
 

Din figura 10 se observă că forța critică de flambaj 
a cunoscut după oscilațiile mari din cadrul primelor 
concepte o stabilizare către final, în timp ce masa 
structurală a cunoscut o creștere semnificativă la pri-
mele iterații (din încercarea de a mări forța critică de 
flambaj), urmate de o stabilizare în jurul valorii de 
15 kg (fig. 11). 

Ultimul concept (C.G) oferă un coeficient de 
siguranță de 1.11, pentru o masă finală de 14.7 kg la 
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o lungime a contrafișei de 3.75 m. Aceasta prezintă  
o grosime de tablă de 1.0 mm, fiind dimensionată 
din condiția de flambaj local. 

 

 
 

Fig. 11. Masa structurală. 

6. CONCLUZII 

În urma celor prezentate anterior, se pot formula 
următoarele concluzii: 

− obținerea compromisului între forța critică de 
flambaj impusă și masa minimă se poate realiza prin 
proiectare iterativă;  

− stabilitatea elastică trebuie privită în ansamblu, 
atât flambajul global cât și cel local putând fi criterii 
de dimensionare;  

− dacă flambajul global se controlează prin mo-
mentul de inerție al secțiunii, flambajul local se 
controlează prin rigidizoare longitudinale (lise);  

− dacă pentru fuselaj lisele se recomandă să se 
plaseze la aprox. 150 mm, pentru contrafișa aripii 
pasul determinat a fost de aprox. 70 mm; 

− prin dublarea numărului liselor (de dimensiuni 
mai mici) se poate obține o masă mai mică pentru 
aceeași forță critică de flambaj. 
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