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REZUMAT. Proiectarea pentru masa minimă este o cerinţă stringentă pentru industria aerospaţială. Chiar dacă în 
prezent se observă o extindere a utilizării metodelor de optimizare a formei și parametrilor geometrici ai pieselor, 
acestea nu au pătruns în aria proiectării conceptuale, care rămâne etapa definitorie pentru configuraţia și 
metoda de fabricaţie a produsului. Articolul prezintă un studiu de caz referitor la contrafișa aripii unui avion 
commuter, cu respectarea tuturor cerinţelor de calcul și fabricaţie. Folosind metode analitice, soluţia cu cea mai 
bună comportare a fost selectată, la final fiind prezentate concluzii și recomandări de proiectare. 

Cuvinte cheie: stabilitatea coloanelor, proiectare pentru masă minimă, contrafișă aripii, analiza multicriterială. 

ABSTRACT. The lightweight design represents a critical requirement for the aerospace industry. Even an 
expansion of the shape and geometrical parameters optimization is observed, these didn’t got in the area of the 
conceptual design, which remains the main phase for configuration and the manufacturing method of the 
product. The paper presents a case study for a commuter aircraft wing strut, respecting all the calculation and 
manufacturing requirements. Using analytical methods the best solution was selected, in the end conclusions 
and design recommendations being made. 

Keywords: stability of columns, lightweight design, wing strut, multicriterial analysis. 

1. GENERALITĂŢI 

Contrafișa aripii (hobana) a fost utilizată de la 
începuturile aviației pentru a reduce efortul în încas-
trarea aripii prin anularea momentului încovoietor. 
La primele monoplane aripa era susținută de fire 
textile (pentru a suporta greutatea proprie a aripii), 
respectiv de fire metalice (pentru a compensa forța 
de portanță) [2]. Contrafișa aripii a fost folosită 
extensiv la aparatele monoplane, fiind și astăzi 
prezentă pe aeronavele de dimensiuni mici și medii 
[3], [6]. Pentru aeronavele de mari dimensiuni și 
viteze mari, pierderile datorate rezistenței aerodina-
mice au dus la renunțarea la acest concept. 

Contrafișa aripii permite o aripă mai suplă, cu un 
profil mai subțire și implicit cu o rezistență aero-
dinamică diminuată și deci o finețe superioară a 
aeronavei. După 1996, NASA a reluat cercetările 
asupra aripii cu contrafișă, după ce un studiu efectuat 
în anii ’80 demonstrase o economie de combustibil 
de 20% față de aripa în consolă, respectiv o creștere 
a razei de acțiune cu 10 – 15% [5]. Studii efectuate 
în 1998 de referința [5], indică o scădere a greutății 
aripii cu 15 – 30% față de aripa în consolă, funcție 
de plasarea motoarelor (sub aripă sau la capătul 
aripii), concluzionând că aripa cu contrafișă poate 
revoluționa eficiența avioanelor de transport moderne. 

Cercetările efectuate de [7] indică o reducere de 
masă de 18% și o economie de combustibil de 15% 
comparativ cu aripa în consolă. În același studiu se 
propune un sistem de descărcare a contrafișei aripii 
pentru cazul de încărcare critic, când contrafișa este 
solicitată la compresiune, fiind susceptibilă de cedare 
elastică. În [8] se analizează influența poziționării 
contrafișei aripii asupra fenomenelor aeroelastice, cu 
concluzia amplasării acesteia la 50 – 80% din semi-
anvergura aripii. 

Într-un studiu publicat de [4] se raportează cifre 
similare: 19% reducerea masei aripii, dar și scăderea 
masei maxime la decolare față de soluția aripii în 
consolă, subliniindu-se că problematica introducerii 
contrafișei aripii trebuie tratată integrat din punct de 
vedere structural și aerodinamic, cu ajutorul Opti-
mizării Multidisciplinare (MOD – Multidisciplinary 
Design Optimization). 

 

 
 

Fig. 1. Avion cu contrafișă aripă [11]. 
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2. CERINŢE ALE CONTRAFIȘEI ARIPII 

Coloanele solicitate la compresiune sunt larg 
întâlnite și în industria civilă și navală (catarge). În 
industria aeronautică coloanele sunt utilizate la 
suportul podelei pasageri, fără a avea însă restricții 
de natură aerodinamică [10]. În cazul contrafișei 
aripii, forțele aerodinamice sunt cele de rezistență la 
înaintare (deoarece se utilizează doar profile simetrice). 
Datorită formei profilului, contrafișa poate flamba 
doar în direcția perpendiculară pe coarda profilului, 
în timp ce rezistența la înaintare acționează în lungul 
profilului. Prin urmare studiul stabilității elastice a 
contrafișei este independent de forțele aerodinamice. 

Contrafișa aripii trebuie să răspundă unor cerințe 
contradictorii (fig. 2): rezistență și stabilitate (pre-
supune momente de inerție maxime), masă (aria 
secțiunii minime), respectiv rezistență la înaintare 
minimă (impune o secțiune transversală minimă). 
Aceste cerințe se pot satisface doar printr-un proces 
de proiectare/ calcul iterativ. 

Condițiile de rezistență impun menținerea tensi-
unilor în material sub valorile admisibile pentru 
solicitările de întindere și compresiune. O cerință de 
rezistență specifică structurilor primare din industria 
aeronautică (structuri a căror cedare duce la eveni-
mente catastrofice) este cea a dublării traseelor de 
eforturi – principiul redundanței structurale (fail safe). 

Din punct de vedere geometric, contrafișa trebuie 
să fie integrată într-un profil aerodinamic. Structura 
va fi realizată din duraluminiu, fiind de tip lonjeron 
cheson. Separarea traseelor de eforturi trebuie să se 
materializeze în două lonjeroane distincte, care să 
poate prelua individual cel puțin 60% din solicitarea 
maximă. 

Cerințele de fabricație și exploatare includ: posi-
bilitatea fabricării prin îndoire (suprafețe riglate), 
posibilitatea nituirii, inspectabilitatea, reparabilitatea 
și mentenabilitatea [9]. 

 

 
 

Fig. 2. Cerințe ale contrafișei aripii. 

3. CALCULUL ÎNCĂRCĂRILOR 

În conformitate cu cerințele regulamentului CS23, 
cazurile de calcul extreme pentru calculul contrafișei 
aripii sunt resursa pozitivă (nz = –3,2 g, evoluția cu 
factor de sarcină pozitiv) cu rezervorul de com-
bustibil din aripă gol și aterizarea dură, nz = 3,25 g 
(cu rezervorul de combustibil din aripă plin). În 
primul caz, contrafișa este solicitată la întindere, iar 
în cel de-al doilea la compresiune și implicit la 
pierderea stabilității (flambaj). 

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. Dia-
grama de încărcare a contrafișei este ilustrată în 
figura 3. În urma calculului analitic, valorile forței 
axiale din contrafișă sunt determinate cu relația (1): 
V1 = –55,7 kN (resursă pozitivă) și V2 = 139,5 kN 
(aterizare dură).  

  (1) 

Din condiția de rezistență la flambaj, momentul 
de inerție necesar al secțiunii este dat de relația (2), 
având valoarea de 2,3 × 106 mm4 (E = 73 GPa, coe-
ficientul siguranță = 1.1). 

   (2) 

 

 
 

Fig. 3. Schema încărcării contrafișei. 

4. CONCEPTE EVALUATE 

În vederea obținerii condițiilor de rezistență pre-
zentate anterior, s-a generat un număr de concepte a 
căror preselecție a fost făcută pe criteriile redun-
danței structurale, ale fabricației și exploatării. Con-
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ceptele au fost generate având ca cerință centrală 
dublarea traseelor de eforturi (fig. 4), pentru fiecare 
din acestea determinându-se momentul de inerție 
după axa Y și masa structurală. Soluțiile constructi-
ve au constat în elemente portante distincte carenate 
(exemplu: C01 și C07), elemente portante concen-
trice carenate (C02 și C03) sau lonjeroane formate 
din bordul de fugă și cel de atac, rigidizate cu profile 
auxiliare. 

 

 
 

Fig. 4. Lonjeroanele contrafișei aripii. 
 

 
 

Fig. 5. Conceptele C01 – C03. 
 

 
 

Fig. 6. Conceptele C04 – C06. 
 

Direcțiile de proiectare au fost: utilizarea profilelor 
standardizate, utilizarea cu preponderență a niturilor 
solide în locul celor trase, utilizarea unui număr 
minim de nituri, dispunerea materialului astfel încât 
să se obțină momentul de inerție maxim și utilizarea 
carenajului aerodinamic și cu rol portant. În cazul 
lonjeroanelor obținute din profile nituite s-a urmărit 
plasarea inimii profilelor interioare cât mai apropiate 

pentru a putea avea ferurile de capăt corespunzătoare 
cât mai apropiate de axa neutră, în situația în care un 
lonjeron cedează. Conceptele evaluate sunt reprezen-
tate în figurile 5, 6 și 7. Conceptul C08 este identic cu 
conceptul C04, cu excepția găurilor de ușurare cu 
margine ambutisată practicate în profilele centrale. 

 

 
 

Fig. 7. Conceptele C07 și C08. 

5. REZULTATE ȘI DISCUŢII 

Rezultatele pentru masa structurală și momentul de 
inerție sunt reprezentate în graficele din figurile 8 și 9.  

 

 
 

Fig. 8. Momentul de inerție pentru conceptele analizate. 
 

Se observă că soluțiile C02 și C05 prezintă cele 
mai mari momente de inerție, în timp ce conceptele 
C06 și C08 prezintă masa cea mai mică.  

 

 
 

Fig. 9. Valorile masei pentru conceptele analizate. 
 

Pentru a obține o caracterizare globală a concepte-
lor, s-a analizat raportul dintre momentul de inerție și 
masă (fig. 10). Se observă că pentru conceptul C06 se 
obține valoarea maximă, deci acest concept ar 
răspunde cel mai bine condițiilor de rezistență și masă. 



CREATIVITATE, INVENTICĂ, ROBOTICĂ 

 

Buletinul AGIR nr. 1/2016 ● ianuarie-martie 14

Tabelul 1 

MI MT SCO MEN COS Pcte Nivel m Δp Δp' ϒ 

MI 0,5 0,5 1 1 1 4 1 4 3 0 4,60 

MT 0,5 0,5 1 1 0,5 3,5 2 3 2,5 0,5 3,17 

SCO 0 0 0,5 0,5 0,5 1,5 4 1 0,5 2,5 0,70 

MEN 0 0 0,5 0,5 1 2 3 2 1 2 1,22 

COS 0 0,5 0,5 0 0,5 1,5 5 0 0,5 2,5 0,50 
 

Tabelul 2 

C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 

Crit. ϒi Ni ϒixNi Ni ϒixNi Ni ϒixNi Ni ϒixNi Ni ϒixNi Ni ϒixNi Ni ϒixNi Ni ϒixNi

MI 4,6 7 32,2 9 41,4 8 36,8 8 36,8 10 46 8 36,8 8 36,8 8 36,8 

MT 3,17 8 25,4 8 25,4 9 28,5 9 28,5 6 19,0 10 31,7 5 15,85 10 31,7 

SCO 0,7 9 6,3 8 5,6 8 5,6 10 7 10 7 10 7 8 5,6 9 6,3 

MEN 1,22 10 12,2 10 12,2 10 12,2 10 12,2 5 6,1 4 4,88 10 12,2 10 12,2 

COS 0,27 7 1,9 7 1,9 7 1,9 10 2,7 10 2,7 10 2,7 7 1,89 7 1,89 

Total 77,95 86,45 85,02 87,23 80,82 83,08 72,34 88,89 
 
 

Pentru o analiză globală a conceptelor generate, 
s-a realizat o analiză multicriterială, având ca și 
criterii momentul de inerție (MI), masa totală (MT), 
simplitatea constructivă (SCO), mentenabilitatea 
(MEN) și costurile de fabricație (COS). Rezultatele 
sunt centralizate în tabelele 1 și 2 (ierarhizarea crite-
riilor și scorul final al conceptelor).  

 

 
 

Fig. 10. Momentul de inerție raportat la masă. 
 

 
 

Fig. 11. Ferura de joncțiune pentru C04. 
 

 
 

Fig. 12. Ferura de joncțiune pentru C02. 

În urma analizei multicriteriale [1], conceptul C08 a 
obținut scorul maxim, urmat de conceptele C04 și C02. 
Aceste concepte au fost continuate cu proiectarea de 
detaliu pentru analiza cu elemente finite a ferurilor de 
joncțiune cu aripa, respectiv cu structura fuselajului. 
Conceptele C04 și C08 utilizează feruri de joncțiune 
identice. Conceptul redundanței structurale este păstrat 
până la capătul contrafișei, incluziv la nivelul bolțurilor 
de fixare pe structură (fig. 11). În cadrul conceptului 
C02 ferurile se joncționează distinct de cele două 
tronsoane, fiind interpuse până la nivelul bolțului de 
joncțiune (fig. 12).  

6. CONCLUZII 

În cadrul acestui articol s-a prezentat proiectarea 
conceptuală și selecția conceptului pentru a fi continuat 
în cadrul proiectării și calculului de detaliu pentru 
contrafișa aripii unui avion de dimensiuni medii. S-a 
arătat că în condițiile în care cerințele inițiale sunt 
contradictorii, proiectarea conceptuală și o analiză 
multicriterială poate ajuta la găsirea unui concept care 
să ofere cea mai bună combinație de parametri. Rezul-
tatele sunt însă determinate de experiența colectivului 
de proiectare și de abilitatea acestuia de a genera 
concepte fezabile. Acest deziderat este de asemenea 
contradictoriu, deoarece proiectanții experimentați sunt 
mai puțin creativi, înclinând să propună doar soluții pe 
care le-au testat în cadrul proiectelor anterioare. 

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

− soluțiile cu raportul maxim dintre momentul de 
inerție și masa structurală au fost cele cu plasarea 
materialului cel mai departe de axa neutră; 
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− conceptul cu țevi individuale este cel mai greu 
(C07), în timp ce conceptul cu lonjeroane C 
simetrice (C06) este cel mai ușor; 

− doar prin practicarea găurilor de ușurare se 
poate obține o reducere de masă de 7.3%, pentru o 
scădere cu 1.5% a momentului de inerție; 

− cu ajutorul proiectării conceptuale, se pot iden-
tifica soluții care să respecte cerințele de siguranță 
dar și cele de fabricație, în condițiile păstrări unei 
mase structurale minime. 

Cercetări viitoare se recomandă a se efectua pentru 
a verifica posibilitatea optimizării secțiunii contrafișei 
aripii cu ajutorul soluțiilor software dedicate. 
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