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Työn aiheena on harrastelentokoneen siipirakenteen lujuustarkastelu. Siipirakenne on 
lentokelpoisessa ilma-aluksessa, eikä sitä ole aiemmin lujuustarkasteltu 3D-ympäris-
tössä. Nykyinen siipirakenne lujuustarkasteltiin SolidWorksilla ja sen perusteella tehtiin 
johtopäätökset rakenteen kestävyydestä ja optimoinnista. 
 
Lujuustarkastelu tehtiin elementtimenetelmällä käyttäen SolidWorks-mallinnusohjelman 
simulaatiotyökaluja. Tilaajan toimittamien siipirakenteen osien mittojen, valokuvien ja 
mallitiedostojen perusteella mallinnettiin 3D-kokoonpano, jota kuormitettiin ilmailumää-
räysten mukaisella rajakuormalla. 
 
Lujuusanalyysin tulokset vahvistivat tilaajan esittämiä hypoteeseja siipirakenteen jänni-
tysten jakautumisesta rajakuormalla ja toivat esiin lommahtamiselle alttiita kohtia siipi-
salosta. Simulaatiotulosten perusteella siipirakennetta kevennettiin siipisalon päästä ja 
arvioitiin voivan kestää putoamiskiihtyvyyskertoimen +3,8g:n rajakuorman. Tulosten luo-
tettavuudessa on käyttäjän oma arviointikyky merkittävä tekijä, sillä moniosaisessa si-
mulaatiomallissa on useita virhetekijöitä muun muassa elementtiverkoissa ja tuen-
noissa. Simulaation todettiin havainnollistavan siipirakenteen kriittisimpiä kohtia siipituen 
kiinnityksissä ja olevan toimiva työkalu uuden siipirakenteen suunnittelussa. Uutta siipi-
rakennetta suunniteltaessa tulokset tulisi todistaa empiirisin kokein ilmailumääräysten 
mukaisesti, kuten ainetta rikkovin menetelmin tai lentokokein. 
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1 JOHDANTO 

Työ on yksityisen lentokonerakentajan ja -harrastajan tilaama. Työssä tarkastellaan har-

rastelentokoneen siipirakenteen lujuusominaisuuksia, joiden perusteella arvioidaan alku-

peräinen hypoteesi siipirakenteen kestävyydestä. Siipirakenteen tulee kestää ilmailu-

määräysten mukaiset rajakuormat ilman pysyvää muodonmuutosta. Tulosten perusteella 

siipirakennetta voidaan kehittää, kuten keventää, mikä sallisi suurimman sallitun raken-

teellisen massan rajoissa ottaa kyytiin mahdollisimman paljon polttoainetta ja pidentää 

siten lentoaikaa nykyisestä noin 1,5 tunnista. Tarkasteltava siipirakenne on käytössä len-

tokelpoisessa ilma-aluksessa. Nykyinen siipirakenne on tilaajan kokemuksilla, tiedoilla ja 

taidoilla rakennettu ja arvioitu kestävän normaalit, lennon aikana odotettavissa olevat 

kuormitukset. 

Siipirakennetta ei ole aikaisemmin lujuustarkasteltu 3D-ympäristössä tai koekuormitettu. 

Työn tarkoituksena on tuottaa tilaajalle siipirakenteen 3D-kokoonpanomalli, siihen kuulu-

vat osatiedostot ja simulaatiotulokset. 

Siipirakenteesta tehdään kokoonpanomalli tilaajan toimittamien mittojen, materiaalitieto-

jen, valokuvien ja STEP-mallitiedostojen pohjalta. Simuloinnissa kokoonpanomallia kuor-

mitetaan 3D-ympäristössä käyttäen elementtimenetelmää. Tuloksena saadut jännitykset 

auttavat paikantamaan rakenteen heikkoja kohtia, joita on syytä vahvistaa, ja vahvoja 

kohtia, joista on mahdollista vähentää materiaalia ja keventää rakennetta heikentämättä 

sitä kuitenkaan liikaa. 
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2 HARRASTERAKENTEISET ILMA-ALUKSET 

Harrasterakenteiset ilma-alukset ovat suosiotaan kasvattava harrastus. Tietoisuuden 

kasvaminen ja laadukkaiden rakennussarjojen tuonti markkinoille ovat antaneet siviili-

käyttöön kuluttajille mahdollisuuksia lajin harrastamiseen. Yleisön kiinnostusta ovat he-

rättäneet etenkin hintaluokaltaan edullisimmat, ultrakevyet ilma-alukset. (Tervetuloa il-

mailufoorumiin. 2019; Pope 2017.) 

Suomessa ilmailuharrastukseen mukaan pääsemistä helpottavat eri lupakirjat. Kevyiden 

ilma-alusten lupakirja oikeuttaa toimimaan päällikkönä yleisimmissä yleisilmailukoneissa 

ja on hinnaltaan yksityislentäjän lupakirjaa edullisempi. (Kevyiden ilma-alusten lupakirja. 

2018; Yksityislentäjän lupakirja. 2018.) 

Yksityishenkilöiden harrasterakentaminen on keskittynyt pääasiassa pienimpiin ja ke-

veimpiin ilma-aluksiin. Tällaisia ovat muun muassa liitimet. Näiden suosiota puoltavat 

yleisesti saatavilla olevat edulliset valmistusmenetelmät ja materiaalit sekä harrastajayh-

teisön kokemukset. Pienikokoiset ilma-alukset ovat harrastelijalle helpompia säilyttää, 

huoltaa ja rakentaa. 

2.1 Hyvät lentokoneen rakennustavat 

Yli vuosisadan mittainen kehitys lentokoneiden rakentamisessa pohjautuu hyvän suun-

nittelun lisäksi yritykseen ja erehdykseen. Näitä tehtyjä erehdyksiä ja virheitä on jaettu 

kautta historian muulle yhteisölle. 

Materiaaleista monet teräs- ja alumiinilaadut ovat hyväksi todettuja rakenteiden raaka-

aineita (Pehkonen 2018a). Lentokonerakentamiseen tulee käyttää tutkittuja, hyväksi to-

dettuja, sopivia ja kestäviä materiaaleja. Ilmailukäyttöä varten valmistetut ilmailulaatua 

olevat materiaalit ovat suositeltuja käyttää harrasterakentamisessa. (AIR M5-1. 1996, 2.)  

Rakenteiden valmistusmenetelmien tulee olla yleisesti hyväksyttyjä ja ilmailukäyttöön so-

veltuvia (AIR M5-1. 1996, 2). Rakenteen reiät, joita ei poraamalla voi tehdä, on suotavaa 

tehdä lävistämällä. Lävistämällä on vaikeampaa tehdä monimutkaisia kuvioita, mutta se 

jättää hyvän pinnanlaadun leikatessaan verrattuna laserleikkaukseen. (Pehkonen 
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2018a). Karkeampi pinnanlaatu aiheuttaa kuormituksen alaisena pintaan jännityshuip-

puja, jotka voivat johtaa väsymismurtumaan. 

Harrasterakenteisten ilma-alusten rakenteiden valmistus- ja kiinnitysmenetelmistä niit-

taus on hyvin yleistä. Niittaus on yksinkertainen ja varma kiinnitystapa, jolla saavutetaan 

helposti hyvä valmistuslaatu. Menetelmä ei vaadi lämpökäsittelyä tai laatuun vaikuttavia 

käsittelyjä samalla tavalla kuin hitsaus (Rahkolin 2018; Pere 2012, 19–14; Aerospace 

Rivets. 2019.) 

Kaikkien turvallisuuteen vaikuttavien mekaanisten liitosten tahaton irtoaminen on varmis-

tettava. Liitokset on varmistettava erityisesti kantavissa rakenteissa ja ohjausjärjestel-

mässä. Kantava rakenne on suojattava korroosiolta, kulumiselta ja lahoamiselta sekä sii-

hen on järjestettävä paineentasausreiät. Nesteen kerääntymistä varten on rakenteessa 

oltava nesteen poistumismahdollisuudet. Tarkastus- ja huoltokohteisiin on päästävä kä-

siksi. (AIR M5-1. 1996, 2.) 

Hyvää rakennustapaa on soveltaa myös ilma-alusta koskemattomia ilmailumääräyksiä. 

Tämä voisi tarkoittaa suunnittelun ja rakentamisen osalta esimerkiksi kuormituskertoi-

mien käyttöä eri luokan, tyypin tai lajin ilma-aluksesta, mikäli sen voi todeta selvästi edis-

tävän turvallisuutta. 

2.2 Turvallisuus 

Kaikkien viranomaismääräysten, ilma-alusrakentamisessa hyväksyttyjen tapojen ja ilmai-

lulaadun materiaalien käyttämisen tarkoituksena on edistää turvallisuutta. Lentokoneen 

suunnittelu on jatkuvaa parantamista. Harrasterakentajat ja -lentäjät edistävät kanssa-

harrastajien turvallisuutta jakamalla havaitsemiaan riskitekijöitä, virheitä, puutteita ja on-

gelmia alan foorumeilla (Kurssit. 2019). 

Ilma-aluksen onnettomuustilanteessa riskien vakavuus on poikkeuksetta suuri ja seu-

rauksena voi olla kuolema. Sen vuoksi turvallisuusnäkökohtiin on syytä kiinnittää huo-

miota koko suunnitteluprosessin aikana. Hyvän käytännön kokemuksen ja tiedon jakami-

sella taataan turvallisuus näennäistietoa paremmin (Lentokoneenrakennus ja niillä lentä-

minen on yli satavuotinen taito. 2019).  
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3 PROJEKTIN ILMA-ALUKSEN MÄÄRITTELY 

Siipirakenne kuuluu toimeksiantajan harrasterakenteiseen ilma-alukseen. Tämä ilma-

alus luokitellaan Trafin ilmailumääräyksen sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-

tuksen perusteella C-ryhmän liitimiin. (OPS M2-9. 2011, 2; N:o 216. 2008, 32.) 

C-ryhmän liitimen rakenteellinen massa polttoaine mukaan luettuna on enintään 70 kg. 

Projektin liidin on muu kuin jaloilta lähtevä liidin. (OPS M2-9. 2011, 2; N:o 216. 2008, 33.) 

Tässä tapauksessa potkurimoottorin työntövoima saattaa liitimen liikkeeseen (kuva 1). 

Kuvassa 1 näkyvien siipien siipirakenne on sittemmin muuttunut. Lentoaika täydellä tan-

killa on noin 1,5 tuntia ja matkalentonopeus noin 80 km/h (Pehkonen 2018a). 

 

KUVA 1. Projektin ilma-alus ”Hippunen” koelennolla vuonna 2017 (Österberg 2017, ku-

vakaappaus videolta) 
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4 NYKYINEN SIIPIRAKENNE 

Nykyinen siipirakenne on tilaajan itse rakentama. Siipirakenteessa on neljä pääosaa: sii-

pisalko, siipituki eli streeva, vinotuki ja siipikaaret. Osat ovat enimmäkseen levytyökes-

kuksella valmistettuja, ainepaksuudeltaan 1–2 mm levyosia. Pääosista siipituki ja vinotuki 

ovat ohutseinäputkea. Materiaalina on pääasiassa käytetty ilmailulaatua olevaa 6061-T6 

-alumiiniseosta. Kriittisissä kiinnityskohdissa, tilaajan sanoin ”elämänliitoksissa”, osien 

materiaalina on ruostumaton austenis-ferriittinen duplex-terässeos SAF 2205. (Pehkonen 

2018a.) Tällaisia kiinnityskohtia on siipituen ylä- ja alapäissä sekä rungon kiinnitysle-

vyissä, joihin siiven yläosa kiinnittyy. Käyttökunnossa oleva siipi painaa noin 10 kg (Peh-

konen 2019a), johon sisältyy muun muassa siiven etureuna siipiprofiilin mukaan, siiven 

takalaitalevy, liima, kangaspeite ja maalit (Pehkonen 2018b). Siipirakenne on 4 460 mm 

pitkä, noin 1 metrin leveä ja painaa noin 7 kg. 

Siipisalko on siiven runko, pääsalko, johon kaikki muut osat kiinnittyvät. Siipisalko koko-

naisuutena on rakennettu kahdesta 2 090 mm ja 2 370 mm pitkistä siipisaloista. Mitat 

ovat seurausta toimitettavan levytavaran pituudesta ja siipituen sijoituksesta. Yhteismital-

taan siipisalko on 4 460 mm pitkä. Siipisalko on valmistettu 1 mm paksuisista 6061-T6-

alumiinilevyistä, jotka on lävistetty siten, että lopputulos muistuttaa ristikkorakennetta. 

(Kuva 2 ja 3.) 

 

KUVA 2. Yleiskuva siipirakenteesta 
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Siipituki on alumiinista tehtyä ohutseinäputkea. Putken päissä on alumiinista jyrsityt kor-

vakkeet niitattuna kiinni putkeen. Korvakkeista siipituki kiinnitetään ilma-aluksen runkoon 

ja siipisalkoon. Pituudeltaan siipituki on noin 2 660 mm pitkä, putki on ulkohalkaisijaltaan 

1-3/4 ja seinämä 0,035 in. Alhaalta siipituki on kiinnitetty sokalla 2 mm paksuiseen duplex-

teräslevyosaan rungon pohjaan ja ylhäältä sokalla nivelvarteen, joka on kiinnitetty kierre-

tangolla myös 2 mm duplex-teräslevystä valmistettuun vetolenkkiin. (Kuva 3.) 

 

 

KUVA 3. Lähikuva siipituen yläpään kiinnityksestä 

Vinotuki on siiven sisällä oleva 6061 T6-laadun alumiiniputki, ulkohalkaisija 1-1/4 x 0,035 

in. Vinotuki kiinnittyy siiven tyvestä, eli ilma-aluksen rungon puoleisesta päästä siiven ta-

kakiinnityslevyihin ja toisesta päästään siipisalon kylkeen (kuva 4). Siipisalon sisään on 

niitattu kaksi 1 mm paksuista alumiinilevyosaa tuomaan rakenteelle jäykkyyttä. Tukilevyt 

on sijoitettu sijoitettu vetolenkin taakse (kuva 4) ja siiven tyveen. 
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KUVA 4. Vinotuen kiinnitys siipisalkoon 

Vinotuki on pituudeltaan noin 2 850 mm. Siiven tyvessä eli ilma-aluksen rungon puolei-

sessa päässä on samanlainen tukilevy kuin vetolenkin takana. (Kuva 5.) 

 

KUVA 5. Etualalla siipirakenteen tyvi ja vinotuki sovitettuna siiven sisälle (Pehkonen 

2018a) 
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Siipikaaret luovat siivelle siipiprofiilin. Siipiprofiililla vaikutetaan siiven aerodynaamisiin 

ominaisuuksiin kuten nostovoimaan, ilmanvastukseen ja lento- ja sakkausnopeuksiin. 

(Weltner – Ingelman–Sundberg 2011.) Siipiprofiilin tälle ilma-alukselle on suunnitellut len-

tokonesuunnittelija Aki Suokas. Siipikaaret ovat tilaajan itse valmistamia alumiinisesta, 

niin kutsutusta huonekalulistasta ja ne on sijoitettu 400 mm välein. (Kuva 6). (Pehkonen 

2018a.) 

 

KUVA 6. 2 090 mm pitkä siipisalko ja siipikaaret (Pehkonen 2018a) 

Siipirakenteen osat ovat ohutlevykappaleita tai ohutseinäputkia. Pienen ainepaksuuden 

takia osat taipuvat helposti, etenkin alumiinista valmistetut. Osat on siten sovitettu paikal-

leen asennettaessa ja siksi joidenkin osien pituusmitat eivät ole täsmällisiä. 
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Siipi kiinnitetään ilma-aluksen runkoon etureunalevystä (kuva 7), takakiinnityslevyjen vä-

lissä olevasta vinotuen kiinnikepannasta ja siipituen korvakkeesta. Etureunalevy on ai-

nepaksuudeltaan 1 mm. 

 

KUVA 7. Siiven etureuna, jossa etureunalevy edessä vasemmalla (Pehkonen 2018a) 

Vinotuen kiinnikepanka kiinnitetään niitein takakiinnityslevyihin (kuva 8). Takakiinnitysle-

vyt on niitattu siipisalkoon ja rei’itetty sivuistaan painon säästämiseksi. Ainepaksuudel-

taan takakiinnityslevyt ovat 1 mm. 
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KUVA 8. Vinotuen kiinnitys siiven tyvessä. 

Siipirakenne kiinnitetään etukiinnityslevystä ja vinotuen kiinnikkeestä ilma-aluksen run-

koon M8-ruuveilla ja -muttereilla. Siipituen alapää kiinnittyy rungon pohjassa olevaan ala-

kiinnikkeeseen. (Kuva 9.) 
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KUVA 9. Siiven tyvi kuvattuna SolidWorksissa, siiven kiinnityskohdat merkitty punaisella 

4.1 Siipien lentokelpoisuus 

Ilmailumääräykset asettavat lentokelpoisuusvaatimukset harrasterakenteisille ilma-aluk-

sille. Siiville asetetut vaatimukset koskevat lujuutta, materiaalinvalintaa, epätavallista tä-

rinää ja värähtelyä sekä rakenteen suojaamista. (AIR M5-1. 1996, 1.) 

Siipien lentokelpoisuus todetaan empiirisin tutkimuksin. Siipiä voidaan kuormittaa ainetta 

rikkovin menetelmin, millä varmistetaan teoreettisen laskennan tulokset. Tätä varten val-

mistettaisiin yksi ylimääräinen siipi koetarkoitukseen (Pehkonen 2018b). Vaihtoehtoisesti 

lentokelpoisuus todetaan lentokokeilla. Nykyinen, tutkittava siipirakenne on todettu lento-

kokein lentokelpoiseksi. 
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4.2 Kuormat 

Kuormitustilanteita on kaksi ja ne tarkastellaan staattisina. Kuormat ovat harrasteraken-

teisten ilma-alusten lentokelpoisuusvaatimuksissa ilmoitettuja rajakuormia +3,8g…–1,5g 

(AIR M5-1. 1996, 2.) Positiivisen g:n suunta on maanpintaa kohti. Kuormien oletetaan 

jakautuvan siipikaarien kautta siipikaarien kiinnityskohtiin siipisalon etu- ja takasivuille.  

Yksi siipikaari kiinnittyy siipisalkoon neljästä kohdasta, joista kaksi sijaitsee siipisalon ylä-

reunassa ja kaksi siipisalon alareunassa. Kuorma ei jakaudu siipikaarille tasaisesti (kuva 

10). Tämä johtuu indusoidusta vastuksesta, joka tarkoittaa, että nostovoima jakautuu kol-

midimensionaalisesti siipeen (Induced Drag Coefficient. 2015). Siiven tyvessä ja päässä 

olevilla turbulenttisilla virtauksilla on vaikutus indusoidun vastuksen suurenemiseen, mikä 

heikentää nostetta siipisalon päissä (Winglets. 2015). Siipisalkoon kohdistuva pystysuun-

tainen kuormitus voidaan jakaa siipikaarien lukumäärän perusteella kuvan 10 mukaisesti. 

Edellä mainitun turbulenttisen virtauksen takia siiven tyven ja kärjen kohdalla kuormituk-

sen voidaan katsoa olevan nolla ja niistä keskiosaan päin sijaitsevien seuraavien siipi-

kaarien kohdalla puolet keskempänä olevien kaarien kuormituksesta. (Pehkonen 2019b). 

 

KUVA 10. Rajakuorman jakautuminen siipisalkoon 

Tilanteessa, jossa ilma-aluksella nostetaan äkkinäisesti korkeutta vetämällä ohjaussii-

vekkeet ääriasentoonsa, voidaan siipirakennetta hypoteettisesti kuormittaa rajakuormalla 

+3,8g. Rajakuorma jakautuu vertikaalisena voimana ylöspäin ja horisontaalisena voi-

mana kohti lentosuuntaa (kuva 11). Rajakuormasta 2/3-osaa jakautuu siipisalon yläpin-

taan ja 1/3-osaa alapintaan. Yläpinnan suhdeluvusta jakautuu lentosuunnassa siipisalon 

etureunaan puolet, eli 2/3 x 0,5 = 1/3. Jäljelle jäänyt osa sijoittuu siipisalon takareunaan, 

jossa suhdeluku yksi on indikoimassa voiman jakautumisesta sille kohdalle tasaisesti 

erikseen vähentämättömänä. Näistä ylä- ja alapinnan jakolaskuista kohdistuu 1/5-osa ho-

risontaalisena voimana. Kuvissa käytetty numero yksi ei ole varsinaisesti kerroin tai suh-

deluku, vaan merkintätapa. Siitä käytetään tekstissä tästä eteenpäin nimitystä kerroin 1. 
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Ohjaussiivekkeiden ääriasennon aikaansaama aerodynaaminen virtaus aiheuttaa siipi-

salkoon momentin. Arvioitu momentti on 300 Nm (Pehkonen 2019b). Momentin suunta 

on oikeanpuoleisen siiven päästä kohtisuoraan katsottuna vastapäivään siipisalon pi-

tuusakselin ympäri. Vastaavasti vasemmanpuoleisen siiven päästä katsottuna momentti 

on myötäpäivään. Tässä työssä tarkastellaan oikeanpuoleista siipeä. Momentti jakautuu 

tasaisesti kaikille siipikaarille, paitsi tyveen ja kärkeen johtuen edellä mainituista turbu-

lenttisista virtauksista. 

 

KUVA 11. Kuormien tarkempi jakautuminen siipikaaren kiinnikkeisiin 

Voimien yhteisvaikutuksesta siipi pyrkii taipumaan ilma-aluksen etupuolelle viistosti ylös-

päin. –1,5 g:n rajakuorman tilanteessa, eli ilma-aluksen syöksytilanteessa teoreettisesti 

kriittisin tapaus siipirakenteessa olisi siipituen nurjahtaminen. Putoamiskiihtyvyyden pie-

nestä 1,5 kertoimesta ei oleteta aiheutuvan niin suuria kuormia, että siipituki olisi vaa-

rassa nurjahtaa (Pehkonen 2019b). Tästä syystä tarkastellaan ainoastaan +3,8g:n raja-

kuormatilanne ja mahdolliset lommahdusriskit. 
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Voimien suuruudet ovat mekaniikan II peruslain mukaan laskettavissa kaavalla 1 (Kervi-

nen – Parkkila 2011, 117). 

F = ma      KAAVA 1 

F = voima (N) 

a = g = putoamiskiihtyvyys (m/s2) 

m = massa (kg) 

Lasketaan ilma-aluksen omamassa. Omamassaa tarvitaan laskettaessa siivelle kohdis-

tuvaa painokuormaa +3,8g:n rajakuormatilanteessa. Pilotin oletetaan painavan 100 kg. 

Suurin rakenteellinen massa polttoaineineen on 70 kg. Ilma-aluksen omamassa laske-

taan kaavalla 2. 

m(lentoasu) = msall(rak) + m(pilotti)    KAAVA 2 

m(lentoasu) = ilma-aluksen omamassa (kg) 

msall(rak) = suurin sallittu rakenteellinen massa polttoaineineen (kg) 

m(pilotti) = pilotin massa (kg) 

Ilma-aluksen omamassa on 

m(lentoasu) = 70 kg + 100 kg = 170 kg. 

Omamassa kerrotaan putoamiskiihtyvyyskertoimella 3,8. Tulos vastaa molemmille siiville 

yhteensä kohdistuvaa painokuormaa. Painokuorma lasketaan kaavalla 3. 

m3,8(total) = m(lentoasu) x 3,8    KAAVA 3 

m3,8(total) = +3,8g putoamiskiihtyvyyskertoimen painokuorma (kg) 

m(lentoasu) = ilma-aluksen omamassa (kg) 

+3,8g:n rajakuorma kilogrammoissa on molemmille siiville yhteensä 

m3,8(total) = 170 kg x 3,8 = 646 kg. 

Täysimääräinen painokuorma jaetaan tasaisesti molemmille siiville. Kaavalla 4 saadaan 

yhteen siipeen kohdistuva painokuorma. Jakolaskusta vähennetään käyttökuntoisen sii-

ven paino 10 kg. 
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m3,8(siipi) = (m3,8(total) / 2) – m(siipi)    KAAVA 4 

m3,8(siipi) = +3,8g:n painokuorma yhtä siipeä kohden (kg) 

m3,8(total) = +3,8g:n painokuorma molemmille siiville yhteensä (kg) 

m(siipi) = käyttökunnossa olevan siiven paino (kg) 

Putoamiskiihtyvyyskerroin +3,8g:n painokuorma yhtä siipeä kohden on 

m3,8(siipi) = (646 kg / 2) – 10 kg = 313 kg. 

Rajakuorman voima siipeä kohden on kaavalla 1 laskettuna 

F(+g) = m3,8(siipi) x g = 313 kg x 9,81 m/s2 = 3 070 N. 

Rajakuorman voima jakautuu yhdeksälle kertoimen 1 siipikaarelle kaavalla 5. 

F1(kaari) = F(+g) / 9     KAAVA 5 

F1(kaari) = Kerroin 1:n siipikaareen kohdistuva voima (N) 

F(+g) = rajakuorma +3,8g siipeä kohden (N) 

Kerroin 1:n siipikaareen kohdistuva voima on 

F1(kaari) = 3 070 N / 9 = 341,1 N. 

Kerroin 1:n siipikaareen kohdistuvasta voimasta 1/5-osa jakautuu indusoidun vastuksen 

takia horisontaaliseksi voimaksi siiven etureunaan. Horisontaalinen voima lasketaan kaa-

valla 6. 

F1(hor)= F1(kaari) / 5     KAAVA 6 

F1(hor) = horisontaalinen voima kohti lentosuuntaa (N) 

Horisontaalinen voima kerroin 1:n siipikaarelle on 

F1(hor)= 341,1 N / 5 = 68.22 N. 

Horisontaalinen voima jakaantuu tasaisesti kahdelle kiinnitykselle kohti lentosuuntaa ole-

valle siipisalon sivulle kaavalla 7. 

Fhor1(kiinnitys) = F1(hor) / 2    KAAVA 7 

Fhor1(kiinnitys) = Yhdelle siipisalon sivun kiinnikkeelle jakautuva voima (N) 
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Horisontaalinen voima yhtä kiinnikettä kohden on 

Fhor1(kiinnitys) = F1(hor) / 2 = 34,11 N. 

Kerroin 1:n siipikaareen kohdistuvasta voimasta 2/3-osaa jakautuu indusoidun vastuksen 

vuoksi vertikaaliseksi voimaksi siipikaaren yläkiinnikkeisiin. Yläkiinnikkeisiin kohdistuva 

kokonaisvoima lasketaan kaavalla 8. 

Fylä1(total) = F1(kaari) x 2/3    KAAVA 8 

Fylä1(total) = Siipikaaren yläkiinnikkeisiin kohdistuva vertikaalinen voima (N) 

Siipisalon yläpinnalle jakautuva 2/3-osa kerroin 1:n siipikaaren kokonaisvoimasta on 

Fylä1(total) = 341,1 N x 2/3 = 227,4 N. 

Kerroin 1:n siipikaaren alakiinnikkeisiin jakautuva vertikaalinen voima on 1/3-osa siipikaa-

reen kohdistuvasta kokonaisvoimasta kaavan 9 mukaisesti. 

Fala1(total) = F1(kaari) x 1/3    KAAVA 9 

Fala1(total) = Siipikaaren alakiinnikkeisiin kohdistuva vertikaalinen voima 

Alakiinnikkeiden vertikaalinen voima kerroin 1:n siipikaaressa on 

Fala1(total) = 341,1 N x 1/3 = 113,7 N. 

Kuormien tarkempi jakautuminen siipikaarta kohti on kuvan 12 mukainen. 
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KUVA 12. Kerroin 1:n kuormien jakautuminen siipikaaren kiinnikkeisiin 

Siipisalon päissä oleviin toisiksi viimeisiin siipikaariin kohdistuu puolet kerroin 1:n koko-

naiskuormasta turbulenttisten virtausten vuoksi. Kerroin 1/2:n siipikaareen kohdistuva ko-

konaisvoima lasketaan kaavalla 10. 

F1/2(kaari) = F1(kaari) / 2     KAAVA 10 

F1/2(kaari) = Kerroin 1/2:n siipikaareen kohdistuva voima (N) 

Kertoimen 1/2 siipikaareen kohdistuva kokonaisvoima on 

F1/2(kaari) = 341,1N / 2 = 170,6 N. 

Kerroin 1/2:n kokonaisvoimasta 1/5-osaa jakautuu horisontaaliseksi voimaksi kaavan 11 

mukaan. 
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F1/2(hor) = F1/2(kaari) / 5     KAAVA 11 

F1/2(hor) = horisontaalinen voima kohti lentosuuntaa (N) 

Horisontaalinen kokonaisvoima kerroin 1/2:n lentosuunnan sivun kiinnikkeisiin on 

F1/2(hor) = 170,6 N / 5 =34,12 N. 

Horisontaalinen voima jakautuu tasaisesti kahdelle lentosuunnan puoleiselle kiinnikkeelle 

kaavan 12 mukaan. 

Fhor1/2(kiinnitys) = F1/2(hor) / 2    KAAVA 12 

Fhor1/2(kiinnitys) = Yhdelle siipisalon sivun kiinnikkeelle jakautuva voima (N) 

Horisontaalinen voima yhdelle kiinnikkeelle on 

Fhor1/2(kiinnitys) = 34,12 N / 2 = 17,06 N 

Kerroin 1/2:n yläkiinnikkeille jakautuva vertikaalinen voima on 2/3-osaa kerroin 1/2:n sii-

pikaaren kokonaisvoimasta kaavan 13 mukaisesti. 

Fylä1/2(total) = F1/2(kaari) x 2/3    KAAVA 13 

Fylä1/2(total) = Siipikaaren yläkiinnikkeisiin kohdistuva vertikaalinen voima (N) 

Kerroin 1/2:n siipikaaren yläkiinnikkeisiin kohdistuva vertikaalinen voima on 

Fylä1/2(total) = 170,6 N x 2/3 = 113,7 N. 

Kerroin 1/2:n alakiinnikkeille jakautuva vertikaalinen voima on 1/3-osaa kerroin 1/2:n sii-

pikaaren kokonaisvoimasta kaavan 14 mukaisesti. 

Fala1/2 (total) = F1/2(kaari) x 1/3    KAAVA 14 

Fala1/2 (total) = Siipikaaren alakiinnikkeisiin kohdistuva vertikaalinen voima (N) 

Kerroin 1/2:n siipikaaren alakiinnikkeisiin kohdistuva vertikaalinen voima 

Fala1/2 (total) = 170,6 N x 1/3 = 56,9 N. 

Kuormien tarkempi jakautuminen on kuvan 13 mukainen. 
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KUVA 13. Kerroin 1/2:n kuormien jakautuminen siipikaaren kiinnikkeisiin 

Kuorman jakautumiseen käytetyt kertoimet, vertikaaliset ja horisontaaliset voimat sekä 

momentti ovat tilaajan lentokonerakentamiskokemukseen, tietoon ja arviointikykyyn pe-

rustuvia suhdelukuja, jotka likimäärin vastaavat todellista tilannetta. Näiden tietojen arvi-

oitiin riittävän tämän työn lujuustarkasteluun (Pehkonen 2019b). 
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5 LUJUUSTARKASTELU 

Lujuustarkastelu tehdään SolidWorksin FEM-lisäosalla. FEM on elementtimenetelmä, 

jossa elementtiverkkojen solmupisteiden jännityksiä ja siirtymiä lasketaan numeerisesti 

tietokoneella. Oleellisin osa tarkasteltavista tuloksista on Von Mises -jännitys. Von Mises 

-jännitysteoria sopii sitkeille materiaaleille kuten metalleille, joilla kolmen ulottuvuuden 

kuormitusten aiheuttamat jännitykset ovat verrattavissa materiaalin vetokoekappaleiden 

myötö- ja murtorajoihin. (McGinty 2018.) 

Levyosista tehdään pintamallit geometrisen yksinkertaisuuden vuoksi. Osia ollessa useita 

keventyy ja nopeutuu lujuusanalyysimallin simulointiprosessi. Pintamalleilla ei ole mate-

riaalipaksuutta, joten ne asetetaan jokaiselle osalle erikseen SolidWorksin Shell Manager 

-työkalulla. Ohjelma tekee elementtiverkon kaarevuuteen perustuvalla laskenta-algo-

ritmilla. Elementit ovat kuuden solmupisteen kolmioelementtejä. Umpinaisille osille, joita 

ei voi pintamallintaa vastaamaan riittävän hyvin todenmukaisuutta tai paikoittamaan riit-

tävän hyvin, käytetään kolmiulotteisia paraboloidisia tetraedrielementtejä. Näitä osia ovat 

nivelvarsi, siipituen korvakkeet ja alakiinnike ilma-aluksen runkoon. 

Lujuusanalyysissa käytetyt materiaalit ovat SolidWorksin materiaalikirjastosta. Materiaa-

leiden lujuusominaisuuksista 6061-T6-laadun alumiinilla myötölujuus on 275 MPa, mur-

tolujuus 310 MPa, kimmokerroin 69 GPa ja tiheys 2 700 kg/m3. 6061-T6-laadun alumiinilla 

on suhteellisen korkea murto- ja myötölujuus ja hyvä korroosionkesto ja työstettävyys, 

sopien päämateriaaliksi siipirakenteeseen (Aluminum 6061-T6. 2019). Duplex-teräksen, 

joka materiaalikirjastossa vastaa teräslaatua 1.4462 (X2CrNiMoN22-5-3), myötölujuus on 

650 MPa, murtolujuus 850 MPa, kimmokerroin 200 GPa ja tiheys 7 800 kg/m3. Duplex-

terässeosten erinomainen jännitys- ja väsymiskorroosion kesto tekevät materiaalista so-

pivan myös ilmailukäyttöön (Stainless Steels - Duplex Stainless Steels Properties, Fabri-

cation and Applications. 2019; Pehkonen 2018a). Simulaatiossa materiaalien mallien 

tyyppi on Linear Elastic Isotropic, joka edustaa metallien käyttäytymistä jännitysten alai-

sena. Materiaali on isotrooppinen, jolloin materiaalien ominaisuudet pysyvät vakiona mi-

hin tahansa jännityksen suuntaan. Jännitys ja venymä ovat lineaarisia ja suhteellisia toi-

siinsa. (Linear Elastic Isotropic Model. 2019; Kontio 2019.) 
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Simulointimalli tuetaan siiven kiinnityskohdista ja tyven levyosien sivuista. Runkoon nel-

jällä ruuvilla ja mutterilla kiinnittyvä duplex-teräksestä valmistettu alakiinnityslevy on tu-

ettu rungon kiinnitysrei’istä jäykästi. (Kuva 14.) 

 

KUVA 14. Rungon alakiinnike ja siipituen alakorvakkeen kiinnitys 

Siipirakenteen yläpuolen kiinnitysreiät ovat tuettu pinnan suuntaisesti ja pinnan normaalin 

suuntaisesti (kuva 15). Kiertymät ovat sallittuja. Kuvasta on piilotettu tyven pintojen nor-

maalin suuntaiset tuet kuvan selkeyden vuoksi. Tyven pintojen normaalin suuntainen si-

vuttaistuki simuloi ilma-aluksen rungon tuomaa tukea. 
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KUVA 15. Siipirakenteen yläpuolisten kiinnitysreikien tuenta merkitty vihrein nuolin 

Simulointimallin yksinkertaistamiseksi siipikaarien tuomaa jäykkyyttä jäljitellään ristikkoa 

muistuttavalla levyosalla, joka nimettiin X-henkseliksi. Nämä X-henkselit ovat sijoitettu 

siipikaarien kohdalle siipisalon sisään. Levyosa on ainepaksuudeltaan 1 mm. (Kuva 16.) 

 

KUVA 16. X-henkselit korostettuna vihreällä siipisalon sisällä 
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Siipikaarten kohdalle siipisalkojen etu- ja takasivuun rajataan likimäärin siipikaaren kiin-

nikkeen kokoiset suorakulmion muotoiset pinnat, joihin voimat ja momentti sijoitetaan. 

Elementtiverkon laatu on näin suurelle mallille hyvä. Verkon laatua tarkastellaan Mesh 

Quality Plot -toiminnolla, joka mittaa kolmioelementtien sivujen pituuden suhdetta. Ylei-

sellä tasolla suhdeluvun ollessa alle kymmenen on verkko hyvälaatuinen. Tässä mallissa 

elementtiverkkoa on tihennetty eniten kiinnostavilta alueilta kuten vetolenkistä, alakiinnik-

keestä ja X-henkseleistä parantamaan tulosten luotettavuutta. Siipisalon elementtiverkko 

on myös laadukas. Yksittäiset korkean sivusuhdeluvun omaavat elementit ovat usein le-

vyosien särmien suuntaisesti esimerkiksi tukilevyissä. Ne eivät sijaitse kriittisillä tai erityi-

sen mielenkiinnon alueilla, joten niiden korjaamisen ei arvioida olevan tarpeellista eikä 

siten parantavan tuloksien oikeellisuutta tai luotettavuutta merkittävästi. Globaalisti tiheä 

elementtiverkko myös pitkittää simulointiaikaa suuressa kokoonpanomallissa kohtuutto-

man pitkäksi. Kuvassa 17 vaaleanpunaiset nuolet symboloivat voimia ja vihreät nuolet 

tuentoja. 

 

KUVA 17. Yleiskuva simulaatiomallista 
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Kokoonpanomallia on yksinkertaistettu simulaatiota varten. Simulaatiomallista on täytetty 

useita niittien reikiä, ja pääsalkojen liitoslevyt jätetty mallista kokonaan pois. Vetolenkin 

korvakkeiden välissä oleva alumiininen putki siipisalon läpi kulkevan kierretangon päällä 

on korvattu Rigid link -liittymäehdolla yhdessä kierretangon kanssa. Myös siipisalon poh-

jassa oleva viistetty alumiiniputken pala on jätetty pois. Näiden osien yhdistäminen malliin 

monimutkaistaisi simulaatiomallin elementtiverkotusta, toisi lisää mahdollisia epätark-

kuuksia tuloksiin ja lisää liittymäehtoja tehden mallista raskaamman simuloida. 

Koska pintamallien reunaviivoihin ei voi asettaa liittymäehtoja, täytyi siipituen päätyihin 

tehdä peitepalat korvakkeiden liittämistä varten. Vetolenkistä nivelvarteen kiinnittyvä kier-

retanko ja siipituen korvakkeiden sokat ovat simulaatiomallissa suotavia virtuaaliosia. 

Osien globaali liittymäehto on Bonded, jossa osat ovat sidottuina toisiinsa käyttäytyen 

niin kuin ne olisivat samaa kappaletta. Oletus on siis, että niitit ovat yhtä lujia kuin perus-

aine. Siipisalon sisäpinnoilla on vetolenkille liittymäehto siipisalon sivujen läpäisemättö-

myydeksi. SolidWorksin käyttämä simulaation numeerinen ratkaisumenetelmä on Intel 

Direct Sparse. 

+3,8g:n rajakuormatilanteessa erityisen mielenkiinnon kohteita ovat vetolenkki, siipituki 

ja niiden välinen alue sekä siipisalon sivujen lommahdusriski. Rajakuormatilanne ja lom-

mahdusriskin tarkastelu toteutetaan SolidWorksissa omina analyysitapauksinaan. Lo-

puksi tarkastellaan siipirakenteen kiinnityskohtien tukireaktiot. Simulaatiomallin voidaan 

todeta käyttäytyvän kuten oletettu; siipi taipuu eteen yläviistoon kiertyen vastapäivään 

pituusakselinsa ympäri (kuva 18.) 
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KUVA 18. Yleiskuva siipirakenteesta rajakuormalla +3,8g, muodonmuutokset on skaa-

lattu kymmenkertaiseksi 
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Jännityksiä tarkastellessa selkeät jännityshuiput ovat vetolenkissä siipituen kierretangon 

kiinnityksen ympärillä ja siipituen alakorvakkeeseen kiinnittyvän alakiinnikkeen laipassa. 

Momentti kiertää alakiinnikkeen laippaa, minkä takia laippaan kohdistuu vetoa ja kiinni-

tysreikien ympärille puristusta. Runkoon kiinnittyvässä alakiinnikkeessä erittäin suuri jän-

nityshuippu noin 1552 MPa on hyvin pienellä alueella lentosuuntaan nähden etummaisen 

kiinnitysreiän reunalla. Myös siipituen alakorvakkeen ja alakiinnikkeen sokan reiän sär-

miin kohdistuu suurehko jännitys. Iso Clipping-toiminnolla tarkasteltuna duplex-teräksen 

myötörajan 650 MPa ylittävä alue on pieni (kuva 19). Koska alakiinnikkeen kiinnitysreiät 

ovat jäykästi tuettuja reikien sisäpinnasta, ei reiän särmään kohdistuva jännityshuippu ole 

täysin todenmukainen kiinnityselimien ja rungon joustamisen vuoksi, jolloin jännitys ja-

kaantuu suuremmalle alueelle. Myös tulokset ovat suuressa kokoonpanossa elementti-

verkon virheiden vuoksi likimääräisiä eivätkä siten välttämättä vastaa todellisia jännityksiä 

täsmällisesti. Tällöin myötörajan ylittävä pieni alue ei ole vielä syy todeta rakennetta hei-

koksi. 

 

KUVA 19. Alakiinnike ja siipituen alakorvake, jossa korostettuna 650 MPa ylittävät Von 

Mises -jännitykset 
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Siipisalon kiertyessä toimii se yhdessä siipituen kanssa pitkänä momenttivartena, mikä 

myötävaikuttaa korkeisiin jännityksiin myös muualla laipassa Jännitykset ovat kuitenkin 

materiaalin ominaisuuksien rajoissa siedettävällä tasolla. Suurimmilta osin jännitykset 

ovat kuvaajan mukaan noin 250–450 MPa välillä, eli kuvassa näkyvällä vihreällä alueella 

(kuva 20). Elementtien solmupisteiden resultanttisiirtymät alakiinnikkeessä ovat lähes 

olemattomia, alle 0,70 mm. Täten alakiinnikkeen voi todeta pysyvän lähes liikkumatto-

mana rajakuorman alaisena.  

 

KUVA 20. Alakiinnikkeen Von Mises -jännitykset visualisoituina välillä 45–650 MPa, muo-

donmuutokset skaalattuna kymmenkertaiseksi 
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Siipituessa ja sen korvakkeissa jännitykset ovat hillittyjä. Alle 100 MPa Von Mises-jänni-

tyksillä ei alumiini ole lähellä myötörajaansa 275 MPa. Siipitukeen ja korvakkeisiin koh-

distuu vetojännitys, jonka tämä kokoonpano näyttäisi kestävän hyvin. Siipituki oletetta-

vasti venyy ja siipituen yläpäässä elementtien solmupisteiden suurin resultanttisiirtymä 

on varsin vähäinen, noin 13 mm. 

 

KUVA 21. Siipituen suurin Von Mises -jännitys 

Siipituen korvakkeiden ei oleteta olevan kriittisiä jännitysten pysyessä niissä alle 70 

MPa:n. Siipituen yläpään korvakkeeseen sokalla kiinnittyvään nivelvarteen kohdistuu ve-

toa, jossa Von Mises-jännitys on suurimmillaan noin 215 MPa. Seostetusta valuteräk-

sestä valmistetun nivelvarren oletetaan kestävän kuorman. Vertailun vuoksi nivelvarren 

materiaalin myötöraja SolidWorksin materiaalikirjastossa on noin 240 MPa. 
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Vetolenkkiin välittyy oletettavasti paljon jännitystä siipituen ollessa siihen suoraan yhtey-

dessä. Vinotuen kiinnityspiste saman kierretangon alla vetolenkin kanssa välittää sen 

kautta myös jännityksiä. Vetolenkkiin kohdistuu rajakuormatilanteessa vetoa ja momentin 

kiertäessä myös puristusta sen kiinnityskorvakkeisiin sekä lentosuuntaa vastakkaiselle 

sivulle. Von Mises-jännitystä tarkastellessa vetolenkkiin kohdistuvat jännitykset ovat kor-

keahkoja, joista suurimmat jännitykset ovat levyosan särmäyksissä (kuva 22). 

 

KUVA 22. Vetolenkki ja Von Mises -jännityskuvaaja väliltä 0–300 MPa, muodonmuutok-

set skaalattu kymmenkertaiseksi 
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Rajaamalla jännityskuvaaja näyttämään duplex-teräksen 650 MPa myötörajan ylittävät 

jännitykset, ovat ne erittäin pienellä alueella huippujännityksen ollessa 696 MPa (kuva 

23). Myötörajan ylittäviä solmupisteitä on kaksi kappaletta ja yksi solmupiste on tasan 

myötörajalla. Vetolenkkiin kohdistuu suuria jännityksiä, joissa ollaan hyvinkin lähellä myö-

törajaa. Tulokseen vaikuttavat useat virhetekijät kuten esimerkiksi elementtiverkon tiheys 

ja virtuaaliruuvin lujuusominaisuudet. Vetolenkin elementtien solmupisteiden resultantti-

siirtymät ovat välillä 8–14 mm. Suurimmat venymät ovat nivelvarteen kiinnittyvän kierre-

tangon ympärillä. 

 

KUVA 23. 650 MPa ylittävät Von Mises -jännitykset vetolenkissä, taulukkoon korostettu 

keltaisella kolme suurinta solmupistejännitystä 

  



 

35 

 

Siipisalon ollessa ohut alumiininen levyosa, ovat sen kuvioidut sivut odotettavasti alttiita 

lommahtamaan kuormituksen alla. Siipisalkoa jäykistämässä ovat siipikaarien lisäksi tu-

kilevyt vetolenkin takana ja siiven tyvessä. Siipisalko on kriittinen tarkasteltava, sillä lom-

mahtaminen voi johtaa rakenteen äkkinäisen heikentymiseen. Lommahdustarkastelu teh-

dään SolidWorksilla erillisenä analyysitapauksena samalla +3,8g:n rajakuormalla. Vertai-

lukelpoisuuden takaamiseksi mallissa on sama elementtiverkko, tuennat ja voimat kuin 

jännitys- ja siirtymätarkasteluissa. 

Lommahdustarkastelussa ainoat lommahdusalttiit alueet näyttävät olevan lentosuunnan 

puoleisella siipisalon sivulla. Sivujen ristikkokuvioinnissa ristikon ”sauvat” ovat 10 mm le-

veitä. Siiven tyvestä katsottuna kahden ensimmäisen ristikkoparin elementtien solmupis-

teiden suhteellinen amplitudiresultantti on enimmillään 0,003. Tämä suhdeluku on hyvin 

pieni, mikä tarkoittaa lommahdustilanteessa siirtymien olevan pieniä. Lommahdus voi ta-

pahtua eri tavoin, tarkoittaen että ristikot voivat lommahtaa eri kohdista ja eri suuntaan 

senkin takia, että kuvio on symmetrinen. Lommahdustapauksia valitaan suoritettavan viisi 

kappaletta, jonka tuloksista voidaan päätellä ohjelman numeerisen ratkaisutavan ilmoit-

taman negatiivisen lommahdusvarmuusluvun perusteella, että viidestä tapauksesta kaksi 

ensimmäistä tapahtuisi, mikäli voimien suunta olisi käännetty. Nämä tapaukset jätetään 

siis tarkastelematta. Tapaukset järjestetään tapahtumajärjestyksessä todennäköisin en-

sin. Lommahdustapauksia voi olla siipisalon sivussa myös muualla, mutta kohtuullisuu-

den vuoksi tähän analyysitapaukseen arvioidaan riittävän kolme tapausta. (Kuva 24.) 
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KUVA 24. Kolme lommahdustapausta, muodonmuutokset skaalattu kertoimella 15.  

Kolmelle tapaukselle varmuuskertoimet kertovat varmuuden todennäköisyydestä. Kertoi-

met näissä tapauksissa ovat pieniä ja alle yhden, joten lommahtaminen on odotettavissa 

(taulukko 1). Kertoimet ovat hyvin lähellä toisiaan, mutta pienimmällä voimalla lommah-

taminen tapahtuisi tapauksessa 3. kertoimella 0,10365. Siipisalon sivu siis lommahtaisi 

jo kymmenesosalla rajakuormasta. 
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TAULUKKO 1. Lommahdustapausten varmuuskertoimet 

 

Ristikoiden ollessa ohuita, kapeita ja taipuisia sekä suhteellisen siirtymän ollessa pieni, 

on mahdollista, että lommahtaminen tapahtuu ilman pysyvää muodonmuutosta. Von Mi-

ses-jännitysteoria sopii lineaarisesti venyville isotrooppisille materiaaleille ja kolmen ulot-

tuvuuden kuormitustapauksille, joten täydellä rajakuormalla tarkasteltuna voidaan myö-

törajaan vertaamalla arvioida, tapahtuuko ristikoissa pysyvää muodonmuutosta. Siipi-

salon lentosuunnan puoleiseen sivuun kohdistuu suurimmillaan 177 MPa hyvin pienelle 

alueelle tyvestä katsottuna toisen ristikon oikeaan ylänurkkaan punaisella ympyröityyn 

kohtaan (kuva 25). 6061-T6-alumiinin myötöraja on 275 MPa. Suurilta osin jännitys risti-

koissa on välillä 90–160 MPa. Tulosten perusteella voidaan arvioida siipisalon sivujen 

palautuvan kuormituksen jälkeen alkuperäiseen muotoonsa, eikä plastista muodonmuu-

tosta tapahdu. 
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KUVA 25. Siipisalon sivulle visualisoituna Von Mises -jännitykset välillä 0–275 MPa, muo-

donmuutokset skaalattuna kymmenkertaiseksi 

Siipirakenteen tukivoimat kiinnitysreiässä siiven tyvessä vinotuen päässä ovat X-suun-

nassa taaksepäin 887 N, Y-suunnassa kohtisuoraan alaspäin 145 N ja ilma-aluksen run-

koon kohti Z-suunnassa 522 N. Voimien resultantti 1040N on siten vinosti alas takava-

semmalle. (Kuva 26.) 
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KUVA 26. Siiven tyven takakiinnityksen tukivoimat 

Siiven etureunassa tukivoimat ovat X-suunnassa lentosuuntaa vastaan 630 N, Y-suun-

nassa kohtisuoraan alaspäin 645 N ja Z-suunnassa kohti ilma-aluksen runkoa 4,45 N. 

Voimien resultantti 902 N suuntautuu viistosti taakse alas ja aavistuksen verran rungon 

suuntaan. (Kuva 27.) 
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KUVA 27. Siiven etureunan tukivoimat 

Alakiinnikkeen jännitykset ovat suurimmillaan lentosuuntaan nähden etummaisen kiinni-

tysreiän ympärillä sekä etummaisessa laipassa. Tällöin jäävät taaimmaisten kiinnitys-

reikien tukivoimien resultantit pieniksi, alle 100 N. Koska simulaatiomalli edustaa vain 

yhden siiven siipirakennetta, on oletuksena, että alakiinnikkeen toiseen korvakkeeseen 

kohdistuu myös samankaltaiset tukivoimat. Siitä syystä tarkastellaan vain etummaisten 

kiinnitysreikien tukivoimat. Etummaisessa reiässä tukivoimat ovat X-suunnassa lento-

suuntaan 302 N, Y-suunnassa kohtisuoraan alaspäin 1 310 N ja Z-suunnassa alakiinnik-

keen pituusakselin suuntaisesti 1 970 N (kuva 28). Resultantti 2 380 N suuntautuu viistosti 

alas ilma-aluksen runkoa ja hiukan lentosuuntaa kohti. Taaemman kiinnitysreiän tukivoi-

mat ovat X-suunnassa lentosuuntaa vastaan 576 N, Y-suunnassa 912 N ja Z-suunnassa 

3 570 N. Resultantti 3720 N suuntautuu hieman alas ja lentosuuntaa vastaan sekä voi-

makkaasti taaksepäin kohti ilma-aluksen runkoa (kuva 28). 
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KUVA 28. Alakiinnikkeen etummaisten kiinnitysreikien tukivoimat 

Siipisalon kärkiosaan vetolenkin jälkeen kohdistuvat jännitykset ovat maltillisia, alle 200 

MPa. Kärkeä kohden jännitykset pienenevät indusoidun vastuksen ja pienemmän nos-

teen vuoksi. Ilma-aluksen suurin sallittu rakenteellinen massa polttoaineineen on 70 kg. 

Omapainosta vähennetty massa sallisi siten maksimipainon rajoissa ottaa enemmän 

polttoainetta kyytiin. Siipisalon ainepaksuuden vähentäminen 1 mm:stä 0,5 mm:iin  

1 000 mm:n matkalta siipisalon kärjestä mitattuna vähentää siipirakenteen massaa 330 

g, joka on melko paljon rakenteen painaessa noin seitsemän kilogrammaa. 1 000 mm 

on vain arvaus perustuen jännitysten jakautumiseen siiven kärjessä. Painonpudotus 

vastaisi polttoaineena noin kolmea desilitraa lisää, mikä näin keveässä ilma-aluksessa 

voi pidentää lentoaikaa huomattavasti nykyisestä 1,5 tunnista.  

 

Jännitykset ovat ainepaksuuden vähentämisen jälkeen myös melko maltillisen näköiset, 

alle 200 MPa (kuva 29). Kuvassa 29 etäisyys siipisalon kärjestä punaiseen rajapintaan 

on 1000mm. Rajapinnan vasemmalla puolella ainepaksuus on 0,5 mm ja oikealla puo-

lella 1 mm. Ainepaksuuden vaihtuminen on salossa saumaton, eikä siis liittymäehtoja 

ole ollenkaan. Kaksi ainepaksuudeltaan eri salkoa käyttäytyvät kuin ne olisivat yhtä ja 
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samaa osaa. Solmupisteiden resultanttisiirtymä siipisalon kärjessä on 0,5 mm ainepak-

suudella noin 47 mm, mikä on 12 mm enemmän kuin lähtötilanteessa. 

 

KUVA 29. Siipisalon kärki, Von Mises -jännitykset visualisoituna välillä 0–275 MPa 

Jännityshuiput ovat 2 370 mm ja 2 090 mm pitkien salkojen liitoskohdan nurkassa oike-

alla alhaalla (kuva 30). Suurin solmupisteen Von Mises-jännitys on noin 420 MPa, mikä 

ylittää reilusti 6061-T6-alumiinin myötörajan. Jännityshuiput ovat hyvin pienellä alueella 

ja voivat vaihdella huomattavan paljon elementtiverkon tihentämisellä. Jotta tulos olisi 

vertailukelpoinen alkuperäiseen rakenteeseen, käytetään tässä samaa elementtiverk-

koa kuin alkuperäisessä. Kuvasta voi myös huomata pintamallien pienet geometriset 

epätarkkuudet, kuten reikien epäkeskeisyys ja siipisalkojen liitoskohdan nurkkaan jäävä 

pieni rako. Osien väliset raot tuovat myös epätarkkuutta tuloksiin. Todellisuudessa salot 

liitetään toisiinsa 1 mm paksuisilla levyillä, jotka niitataan kiinni. Ne jakavat niittien 

kautta voimia laajemmalle alueelle, eivätkä jännityshuiput salkojen päätyreunoissa ole 

niin todennäköisiä. Yksinkertaistamisen vuoksi liitoslevyt on jätetty pois. 
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KUVA 30. Yli 275 MPa Von Mises -jännitykset siipisalossa 

Lommahdustarkastelussa kolme todennäköisintä tapausta ovat 0,5 mm paksuisessa sa-

lossa (Kuva 31.). Ne ovat sijoittuneet rajapinnan läheisyyteen. Solmupisteiden amplitudi-

resultantti on suurimmillaan 0,007 eikä siis implikoi suurista siirtymistä.  
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KUVA 31. Kolme lommahdustapausta kevennetyssä rakenteessa 

Lommahdusvarmuuskertoimet ovat hyvin pieniä (taulukko 2). Näillä kertoimilla lommah-

taminen tapahtuisi noin neljästoistaosalla rajakuormasta. Lommahdusalttiilla alueilla Von 

Mises-jännitys pysyttelee alle 100 MPa, joten pysyvä muodonmuutos ei tulosten perus-

teella ole todennäköinen. Tässä muutetun rakenteen analyysitapauksessa huomioidaan 



 

45 

 

vain kolme todennäköisintä lommahdustapausta. Aikaisemmin havaitut lommahdusta-

paukset alkuperäisessä rakenteessa ovat vielä läsnä. 

 

TAULUKKO 2. Lommahdusvarmuusluvut 
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6 TULOSTEN ARVIOINTI 

Tuloksiin täytyy suhtautua varauksella. Kokoonpanon elementtiverkko ei geometrian ra-

joituksista ja käytännön syistä ole jokaisessa rakenteen osassa identtinen, eli elementit 

ovat sivusuhteeltaan erikokoisia, eivätkä siten välttämättä välitä jännityksiä toisiinsa ver-

rattuna yhtä tarkasti viereisiin solmupisteisiin. Näin suuren kokoonpanomallin elementti-

verkosta aiheutuu jonkin verran virhettä. Elementtiverkon tihentäminen ei ole suoraan 

verrannollinen tuloksien luotettavuuteen, mistä implikoi ilmiö, että usein mitä enemmän 

elementtiverkkoa tihennetään, sitä enemmän jännitykset kasvavat. Käyttäjän oma arvi-

ointikyky ja kokemus vaikuttavat siis merkittävästi tuloksien luotettavuuteen. 

Simulaatiomallista on poistettu simulaation yksinkertaistamiseksi osia. Poistetut osat vai-

kuttavat siipirakenteen jäykkyyteen, jännitysten jakautumiseen ja rakenteen käyttäytymi-

seen kuormitustilanteessa. Vetolenkin kiinnityskorvakkeiden siipisalon läpi kulkeva kier-

retanko, jonka ympärillä on alumiiniputki tukemassa ja ottamassa vastaan jännityksiä, 

joustaisi todellisuudessa. Simulaatiomallissa tätä kokoonpanoa on jäljitelty linkittämällä 

toisiaan todellisuudessa tukevat sivut liikkumaan yhdessä, eikä sillä ole joustamisominai-

suuksia. Vetolenkin ja nivelvarren välinen ruuvi kulkee siipisalon pohjaan tehdyn reiän 

kautta, mikä oli hankala saada simulaatiomallissa toimimaan todenmukaisesti, sillä virtu-

aaliosiin ei ole mahdollista asettaa liittymäehtoja tai rajoituksia. Simulaatiomallissa kier-

retanko pääsee leikkaamaan siipisalon pohjan pintaa, eikä kierretangolle tehty reikä ra-

joita siipituen tai vetolenkin siirtymiä. Todellisuudessa kierretanko saattaisi leikata tai tai-

vuttaa siipisalon pohjaa. Siipisalon pohjassa ulkopuolella olevaan viistettyyn alumiiniput-

ken palaan on kierretanko myös kiristetty mutterilla. Tässä tapauksessa siipisalon poh-

jaan kohdistuisi paljon jännityksiä, joista suuri osa keskittyisi melko pienelle alueelle tuki-

palan kohdalle voiden olla altis pysyville muodonmuutoksille pohjan ollessa ainepaksuu-

deltaan vain 1 mm. 

Virtuaaliosat eivät myöskään vastaa täysin todellisuutta. Sokkien kiertymät ja tangentin 

suuntaiset liikkeet ovat estetty mallin toimivuuden vuoksi, sillä malli leviää kuormitetta-

essa muuten avaruuteen. Nivelvarteen kohdistuu siis oletettavasti enemmän jännityksiä 

kuten taivutusta, koska sokka ei pyöri pituusakselinsa ympäri. Sama ilmiö on huomatta-

vissa alakiinnikkeen sokassa missä sokka ei myöskään pyöri ja taivuttaa siis siipitukea 
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oletettavasti enemmän ja kohdistaa alakiinnikkeeseen todellista enemmän jännityksiä, 

jotka pyrkivät taivuttamaan alakiinnikkeen etulaippaa. 

Alakiinnikkeen kiinnitysreikien tuenta vääristää erittäin todennäköisesti todenmukaista ti-

lannetta. Kiinnitysreiät ovat tuettuna jäykästi sisäpinnoiltaan, sillä tuentojen korvaaminen 

virtuaaliruuveilla teki simulaatiosta merkittävästi raskaamman, joka johti simulointiajan pi-

tenemiseen alkuperäisestä muutamasta minuutista yli neljäänkymmeneen minuuttiin. 

Kohtuuttoman ajankulun vuoksi simuloinnin kannalta kevyemmissä tuennoissa pysyttiin. 

Virtuaaliruuveilla ei tilanne välttämättä olisi muuttunut juurikaan todenmukaisemmaksi, 

sillä tähän tarkoitukseen sopivilla Foundation Bolteilla ei ole taipumiseen tai kiertymiseen 

liittyviä ominaisuuksia, vaan ne ovat jäykkiä. Todellisuudessa kiinnityselimet joustavat ei-

vätkä ole täysin jäykkiä. Myös ilma-aluksen runko saattaisi joustaa alakiinnikelevyn kiin-

nityskohdista. Koska siivet ovat symmetrisiä, kohdistuu alakiinnikkeen toiseen korvak-

keeseen myös jännityksiä toisen siiven siipituen kautta, mikä vaikuttaa alakiinnikkeen jän-

nityksiin globaalisti. Tässä simulaatiomallissa tarkastellaan vain yhden siiven siipiraken-

netta. 

Siipikaarien tuomaa lujuutta jäljittelemään tehdyt X-henkselit ovat suunnittelijan paras ar-

vaus todenmukaisuudesta. Todellisessa siipirakenteessa osa siipikaarista kiinnittyy myös 

vinotukeen ja etureunalevyyn. X-henkselit näyttävät pitävän siipisalon muodossaan ei-

vätkä ne lommahda. X-henkseleiden ei arvioida jäykistäneen rakennetta enempää kuin 

siipikaaret todellisuudessa. 

Siipituen mallissa on virhetekijöitä. Pintamalleille ei voi käyttää reunaviivoja liittymäehtoi-

hin, vaan vain ainoastaan pintoja. Tästä syystä siipituen päihin täytyi korvakkeiden liittä-

miseksi mallintaa peitelevyt, joilla on sama ainepaksuus kuin siipituella. Siipituki on tällöin 

hieman jäykempi, millä on vaikutusta jännityksiin ja taivutuksiin siipituen päissä. Pinta-

mallien takia kaikilla kokoonpanomallin osilla ei ole konkreettista ainepaksuutta, mistä 

syystä pienet geometriavirheet ovat läsnä. Kun pintamallin määrittelevät pinnat valitaan 

esimerkiksi mallin sisäpinnalta, geometriavirheitä tulee ainepaksuuden verran. 

Tulokset ovat siis suuntaa-antavia eikä niitä pidä uskoa absoluuttisena totuutena. Saadut 

tulokset kuitenkin näyttävät rakenteessa ne alueet, joihin kohdistuvat suurimmat jännityk-

set ja joista se hypoteettisesti voisi rikkoontua. Korkeimmat jännitykset ovat vetolenkissä 
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ja alakiinnikkeessä, eli siipituen päiden tuennassa. Lujuusanalyysillä voidaan todistaa ti-

laajan tieto ja kokemus näistä siipirakenteen kohdista, joihin materiaaliksi on valittu dup-

lex-terässeos. Siipisalon sivun lommahtaminen pysyvään muodonmuutokseen saakka ei 

Von Mises -jännitysten perusteella ole ilmeistä, joskin sen todennäköisyyttä ei voi sulkea 

täysin pois jännitysten likimääräisyyden vuoksi. Lommahtamiskohdat eivät olleet ennes-

tään tiedossa ja tulosten mukaan lommahtaminen tapahtuisi jo kymmenesosalla rajakuor-

masta. Tätä voidaan pitää siis uutena tietona. 

Siipirakenteessa on lujuusanalyysin perusteella myös mahdollisuuksia parannuksiin. 

Koska ilma-alukselle on määritelty suurin sallittu rakenteellinen massa polttoaineineen, 

vaikuttaa siipirakenteen massa kyytiin otettavan polttoaineen määrään ja polttoaineen 

määrä on suoraan verrannollinen ilma-aluksen lentoaikaan. Rakennetta kevennettiin puo-

littamalla siipisalon ainepaksuus 1 000 mm matkalta siipisalon kärjestä mitattuna. 6061-

T6-alumiinia on saatavilla tässä koossa kelatavarana ja tilaajan arvioiden mukaan tämä 

muutos olisi mahdollista toteuttaa. Siipisalon ainepaksuuden puolittaminen vähentää sii-

pirakenteen painoa 330 g, siipirakenteen massan ollessa noin 7 kg. Tämä painonpudotus 

sallii polttoainetta otettavan 330 g enemmän kyytiin, mikä voi huomattavasti pidentää len-

toaikaa nykyisestä 1,5 tunnista. Tämän vaihtoehtoisen rakenteen voisi uskoa kestävän 

rajakuorman, sillä pienet jännityshuiput siipisalkojen liitoskohtien reunoissa ovat selitettä-

vissä todellisuudessa käytettävillä liitoslevyillä, jotka tasoittavat jännityshuippuja jaka-

malla niitä laajemmalle alueelle. Myöskään lommahdukset eivät vaikuta aiheuttavan py-

syvää muodonmuutosta. 

Normaaleissa lento-olosuhteissa +3,8g:n kuorma siipirakenteeseen on tällä ilma-aluk-

sella erittäin epätodennäköistä, mutta teoriassa mahdollinen. Tämä lujuusanalyysi ei ole 

vankkaa todistetta asettaa ilma-alusta lentokieltoonkaan, sillä siipirakenne on lentokokein 

todettu kestävän normaalit odotettavissa olevat kuormat normaaleissa lento-olosuh-

teissa, eli empiirisin kokein todistettu kestävän käytössä. 
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7 POHDINTA 

Työn tarkoituksena on lujuustarkastella liitimen siipirakenne 3D-ympäristössä ja arvioida 

rakenteen kestävyyttä +3,8g:n rajakuormalla. Tuloksena voidaan todeta siipirakenteen 

kestävän rajakuorman ilman pysyvää muodonmuutosta. Tulosten perusteella uutena tie-

tona ovat lommahdusalttiit kohdat siipisalon sivussa. 

Simulaatiomallin tekeminen on ollut erityisen aikaa vievää ja haastavaa. Lujuustarkaste-

lua alettiin alun perin toteuttaa SolidWorksilla. Lujuusanalyysimallin kanssa olleet ongel-

mat, kuten jännityksien siirtymättömyys viereisiin elementtiverkkoihin, johtivat lujuustar-

kasteluohjelman vaihtumaan ohjaavan opettajan ehdotuksesta Catia V5:een. SolidWork-

silla mallinnettu 3D-kokoonpano oli helppo siirtää sellaisenaan Catiaan STEP-tiedostona. 

Mallinnetun kokoonpanon simulaatiomallin osista tehtiin kuorimalleja määrittelemällä 

osille kuoret ja ainepaksuus. Tämä poikkeaa raportissa käytetystä pintamallista, vaikka 

periaatteessa ovat molemmat kuorirakenteita. Useiden versioiden ja kokeilujen tuloksena 

ei simulointimallia saanut käyttäytymään loogisesti ja todenmukaisella tavalla. Näin 

suurta kokoonpanoa, jossa on vähän yli 30 osaa, on haastavaa ja työlästä saada toimi-

maan oikein. Myöhään keväällä ohjaavan opettajan tuella oli SolidWorksilla todettavissa 

pintamallien toimivan parhaiten ja kevyimmin lujuussimulaatiossa. Simulaation todettiin 

antavan järkeviä tuloksia. Tästä ohjaavan opettajan pintamallikokeilusta polveutuu nykyi-

nen simulaatiomalli. 

Puuttuva tieto myös voimien suuruudesta ja niiden sijoittamisesta selvitettiin vasta myö-

hään keväällä. Simulaatiomallien käyttäytymistä kokeiltiin yksinkertaisilla kuormituksilla. 

Mallin käyttäytyminen on niistä helposti käyttäjän ennustettavissa ja siten luotettavasti 

todennettavissa toimivaksi. Mikäli nämä voimat olisivat olleet aikaisemmin tiedossa, voisi 

olla, että analysoitavia tuloksia olisi ollut jo aiemmin. Simulaatiomalleissa näyttää olevan 

toisinaan epäjohdonmukaisuuksia, jotka liittyvät kokoonpanon osien käyttäytymiseen yh-

densuuntaisella voimalla. Oikeanlaisten kuormitusten määrittäminen olisi voinut korjata 

näitä ja antaa ehkä järkeviä tuloksia. 

Toimiva simulaatiomalli valmistui myöhään kovasta yrittämisestä huolimatta. Aina eivät 

kyvyt ja ponnistukset edistä projektia, mutta sitä suurempi oppimisprosessi tuli käytyä 
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projektin tekijänä läpi. Työssä opittiin kahden eri mallinnusohjelman simulaatiotyökalut, 

joista Catia V5 on harvemmin opetettu ja siksi poikkeuksellinen taito hallita. Kyseistä oh-

jelmaa opettavaa kurssia ei kuluvana lukukaudella ollut tarjolla, joten Catian opettelemi-

nen oli itseopiskelua ohjaavan opettajan tuella, mikä vei paljon aikaa. Lujuusanalyysin 

teko eteni alkuvuodesta melko verkkaisesti, sillä SolidWorksin FEM-lisäosan opetus oli 

vielä kesken eikä tarvittavia oppeja itsenäiseen työskentelyyn vielä ollut.  

Projektin alkuperäinen aihe oli harrastelentokoneen siipirakenteen lujuustarkastelu ja op-

timointi. Projektissa olisi lujuustarkasteltu nykyinen rakenne ja tulosten perusteella suun-

niteltu vaihtoehtoinen rakenne. Vaihtoehtoisen rakenteen olisi pitänyt olla kevyempi, jotta 

polttoainetta olisi voitu ottaa suurimman sallitun rakenteellisen massan rajoissa enem-

män ja näin ollen pidentää lentoaikaa nykyisestä 1,5 tunnista. Lujuusominaisuuksien olisi 

pitänyt olla vähintäänkin yhtä hyvät kuin nykyisessä rakenteessa ja mielellään paremmat-

kin. Projekti osoittautui erittäin työlääksi edellä mainittujen oppien verkkaisesta etenemi-

sestä. Mikäli opit olisivat olleet jo valmiina, olisi aikaa jäänyt kuukausia enemmän vaihto-

ehtoisen rakenteen suunnitteluun ja lujuusanalyyseihin. 

Projekti rajattiin sittemmin vain nykyisen rakenteen lujuustarkasteluun. Nykyisestä raken-

teesta kuitenkin onnistuttiin vähän optimoimaan. Siipisalon kärjestä ainepaksuuden vä-

hentäminen kevensi rakennetta ja sallii enemmän polttoainetta otettavan kyytiin. 0,5 

mm:n paksuista kevyempää siipisalkoa olisi voinut kokeilla vaihtaa pidemmälle etäisyy-

delle ja selvittää, missä vaiheessa alkaa olla ongelmia. Aikaa optimaatiolle oli kuitenkin 

käytännössä vain vajaa viikko, minkä takia optimointi jää pitkälti ajatustasolle. 

Optimointiehdotuksena siiven siipiprofiilin muotoileminen kapeammaksi kärjestä paran-

taisi siiven nosteen tehokasta pinta-alaa ja vähentäisi indusoitua vastusta. Tämä voisi 

ehkä olla toteutettavissa erilaisella, joskaan ei välttämättä kevyemmällä rakenneratkai-

sulla. Toisena optimointikohteena, joka saattaisi olla myös seurausta ensimmäisestä, olisi 

siipisalon sisään kolmas jäykistelevy tai X-henkselit sijoitettuna lommahdusalttiille alueille 

tai siipisalon sivujen uudelleenmuotoilu. Jäykät kiinnitykset alakiinnikkeen reikien sisäpin-

noilla olisi voinut korvata Bearing Support -tyyppisellä tuennalla, mutta tämä ehdotus tuli 

ilmi vasta projektin lopussa ja olisi tarkoittanut lujuustarkastelun ja raportin uudelleente-

kemistä. Tällä tuennalla tukimomenttia ei olisi ja jännityshuiput alakiinnikkeessä todennä-
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köisesti pienemmät. Rakenteen ominaisvärähtelytaajuutta olisi myös mielenkiintoista ver-

rata moottorin käyttökierrostaajuuteen ja selvittää, millä taajuudella tapahtuisi pakkovä-

rähtelyä, joka haittaisi lentämistä ja väsyttäisi rakennetta. 

Opinnäytetyö on ollut erittäin mielenkiintoinen ja opettavainen jo pelkästään aiheensa 

puolesta. Varsinaisella työllä, joka päättyi satojen tuntien yrityksen seurauksena vain 

osaan suunnitellusta, on kuitenkin hopeareunus opittaessa kahden mallinnusohjelman 

FEM-lisäosat, hyviä harrastelentokoneen rakennustapoja ja -materiaaleja sekä aerody-

namiikkaa. Lisäksi työ kehitti omaa lujuusanalyysitulosten kriittistä arviointikykyä. Nykyi-

sen simulaatiokokoonpanon tulosten perusteella sillä on edellytykset jatkojalostukseen 

vaihtoehtoisen siipirakenteen suunnittelemiseksi. Vaikka simulaatiotuloksia ei täsmälli-

siksi saataisikaan, todistettaisiin rakenteen kestävyys kokeellisesti ainetta rikkovin mene-

telmin, joilla voitaisiin todistaa analyysin perusteella tehty hypoteesi. Projektissa tuote-

tuilla malleilla ja tuloksilla on tilaajan harrastustoimintaa edistävä vaikutus analyysitulos-

ten tuodessa uusia kehitysideoita ja inspiraatioita. Mikäli olisi todettavissa, että rakenne 

on tällaisenaan hyvä eivätkä muutokset olisikaan tarpeellisia, ovat tulokset mielenkiin-

toista tietoa, sillä rakennetta ei ole aikaisemmin lujuustarkasteltu 3D-ympäristössä. 
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