
 

 

Skridimo svoris 600 kg 

Vieno sparno ilgis 4,15 m 

Sparno styga 1,35 m 

Vieno sparno svoris 40 kg 

Atsargos koeficientas 1,5 

Eksploatacinė perkrova +4 ir -2.66 

Priekinio lonžerono aukštis 0,165 m 

Galinio lonžerono aukštis 0,098 m 

Apkrova tenkanti priekiniam lonžeronui 65 % 

Apkrova tenkanti galiniam lonžeronui 40 % 

 

(Pagal „Lengvų lėktuvų projektavimas“ Z. Kižys, R. Kalinauskas 1998) 
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Skaičiuojant apkrovą bėginiam metrui vienose knygose įskaičiuojamas kabinos plotis į sparnų ilgį, kitose 

ne. Imu mažiau dėkingą atvejį, kai kabinos plotis neįskaičiuojamas. 
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Didžiausias lenkimas ties spyrio pajungimo vieta, skaičiuojam lenkimo momentą šiame taške. 
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Kadangi aliuminio atsparumas tempimui ir gniuždymui vienodas, tai toliau skaičiuoju tik su Mmax+. 

Skaičiuoju lenkimo momentą tenkantį priekiniam lonžeronui (galinis skaičiuojamas analogiškai). 
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(Pagal „Medžiagų atsparumas“ F. Mikuckis 2008) 

Maksimalūs skerspjūvio norminiai įtempiai: 
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+(�) pusė lonžerono aukščio 0,0825 m. 

Iš žinyno 6061T6 yield strength 240 MPa. 

�%�&� išsireiškiam per (N m) 299*9,8=2930 [N m]. 

Skaičiuojam lonžerono skerspjūvio inercijos momento vertę: 
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Kad būtų paprasčiau skaičiuoti, tariam, kad lonžerono sienelė nieko nelaiko, viską laiko lentynos. 

 

Lonžerono lentynos padarytos iš lygiašonių Al kampukų. 

Išskaidom kampukus, į poras stačiakampių simetriškai nutolusių nuo centro. Pagal vadovėlines formules 

užrašom lentynų inercijos momentus. 
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Imam kampuką 3/4x3/4x1/8, metrais būtų a=3,175*10-3 m, b=1,905*10-2 m. 

Suskaičiuojam inercijos momentą Ix=2,61*10-6 m4. (Paskaičiavus matosi, kad vien horizontalios kampuko 

dalies užtenka) 

Tiktų ir 3/4x3/4x1/16 - Ix=1,38*10-6 m4. 

 

Tie patys reikalavimai tik ieškant vamzdinio lonžerono vamzdžio skersmens ir storio. 

Vamzdžio inercijos momentas: 
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D-Išorinis, d-vidinis skersmuo. 

 


