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TIIVISTELMÄ 
 

PIK-21 Super-Sytky on Finnair Oy:n entisen projekti-insinöörin Kai Mellénin 
suunnittelema puurakenteinen experimental-luokan lentokone. Etuliite ”PIK” tu-
lee sanoista polyteknikkojen ilmailukerho, ja numero 21 on suunnitelmalle 
myönnetty järjestysnumero. Alkuperäisessä prototyypissä on käytetty siipiprofii-
lina NACA 64–212-profiilia. Sen sakkausominaisuudet ovat äkilliset hitailla no-
peuksilla ja sen takia siihen on kehitetty erilaisia modifikaatioita. Yksi näistä on 
Harry Riblettin suunnittelema etureunan modifikaatio jonka on tarkoitus paran-
taa profiilin nostovoimakerrointa ja sakkausominaisuuksia. 

 
Tämä tutkintotyö esittelee PIK-21 Super-Sytkyä experimental-lentokoneena ja 
käsittelee alkuperäiseen suunnitelmaan tehtäviä muutoksia ilmailumääräysten 
näkökulmasta. Lisäksi työssä esitellään alkuperäiseen siipiprofiiliin tehty em. 
modifikaatio, joka parantaa siiven nostovoimakerrointa ja sakkausominaisuuksia 
hitaissa lentonopeuksissa. Kone siis muuttuu hieman alkuperäisestä ideastaan ja 
siitä tulee sopivampi harrastekäyttöön. 
 
Analyysien tekemiseen on käytetty Winfoil–ohjelmaa, jolla pystytään piirtä-
mään siipiprofiili koordinaateista ja analysoimaan sitä virtausmekaniikan näkö-
kulmista eri kohtauskulmilla sekä vertailemaan kahden eri siipiprofiilin suori-
tuseroja.  
 
Tuloksista huomataan, kuinka modifioitu siipiprofiili parantaa koneen nosto-
voimakerrointa hitaissa nopeuksissa vaikuttamatta kuitenkaan merkittävästi vas-
tuskertoimeen. Tällä saadaan PIK-21:lle paremmat ominaisuudet huvi- ja harras-
tekäyttöön. 
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ABSTRACT 
 

PIK-21 Super-Sytky is a wooden built experimental airplane originally designed 
by Mr. Kai Mellén, a former project engineer for Finnair. He originally used 
NACA 64-212 profile as a wing profile though it had unpredictable stall charac-
teristics at low speeds. Several modifications have been made to improve the 
profiles flying characteristics. One of them is a leading edge modification de-
signed by Mr. Harry Riblett. It was made specifically to increase lift and to im-
prove stall behaviour at low speeds.  

 
 

This presentation introduces PIK-21 Super-Sytky as an experimental aircraft and 
describes the benefits from Mr. Riblett’s modification to the original wing pro-
file. Detailed structural analysis for the strenght of the wing and fuselage needed 
for applying construction permit have been excluded; though a superficial ex-
amination for moment coefficient has been done in paragraph 15.1. Kilometres 
per hour (km/h) instead of knots (kts) have been used as units to describe speed 
for elucidation. 

 
Drawing of the profiles was done by given coordinates and using a program 
named Winfoil by Malcolm Hardy. All the flow mechanical analysis have also 
been made with this program. This presentation is strictly limited to theoretical 
comparison. Although results may slightly vary from actual wind tunnel testing 
or from flight test programs, it gives a good vision of the advantages brought by 
the modified profile. 
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experimental-luokan yksipaikkainen lentokone. Osia on alun perin alkanut ra-

kentaa hämeenlinnalainen puuseppä Juho Paaso, jolta osat on siis ostettu. Hän 

on rakentanut siipikaaret eri profiililla, jonka pitäisi parantaa siiven sak-

kausominaisuuksia. Tästä sain ajatuksen selvittää ja analysoida miten, ominai-

suudet teoriassa paranevat. 

 

Haluaisin kiittää Juho Paasoa kärsivällisestä vastailusta loputtomiin kysymyk-

siini, koneen suunnittelijaa Kai Melléniä ja Ilmailuliiton experimental-

lajipäällikköä Jorma Sucskdorffia haastatteluista, australialaista Malcolm Har-

dya Winfoil-ohjelman lahjoittamisesta käyttööni sekä työni ohjaajaa Heikki Aal-

toa rakentavista kommenteista. 
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1. JOHDANTO 
 

Tämän työn tarkoituksena on esitellä PIK-21 Super-Sytkyä lentokoneena, sen 

ensimmäisen prototyypin vaiheita aina ensilentoon saakka, sekä esitellä alkupe-

räiseen siipiprofiiliin tehty modifikaatio ja selvittää, kuinka se kasvattaa koneen 

nostovoimakerrointa, parantaa sakkausominaisuuksia sekä muuttaisi koneen len-

to-ominaisuuksia paremmin harrastekäyttöön sopivaksi. Modifikaation on suun-

nitellut amerikkalainen Harry Riblett. Varsinaiseen rakennuslupaan vaadittavat 

yksityiskohtaiset lujuustarkastelut siiven uudelle profiilille ja rungolle on jätetty 

pois, mutta kappaleessa 15.1 on momenttikertoimen muutoksesta pintapuolinen 

selvitys. Nopeuden yksikkönä on työssä käytetty solmujen (kts) sijasta kilomet-

rejä tunnissa (km/h) asian hahmottamiseksi paremmin. 

 

Profiilit on piirretty olemassa olevien koordinaattien mukaan, ja niiden lento- ja 

virtausmekaanisia ominaisuuksia analysoitu käyttäen hyväksi australialaisen 

Malcolm Hardyn Winfoil ©–nimistä ohjelmaa. Tutkimuksessa käydään ensin lä-

pi lentokoneen aerodynamiikkaan vaikuttavia suureita ja voimia, perehdytään 

molempiin siipiprofiileihin ja niiden ominaisuuksiin ja lopuksi esitetään muu-

tokset ja suorituserot. Työssä on pyritty esittelemään asiat ja tulokset yksinker-

taisina ja ymmärrettävässä muodossa. 

 

Vaikka tämä tutkimus rajoittuu ainoastaan teoreettiseen tarkasteluun, antaa se 

hyvän kuvan modifioidun profiilin eduista hitaissa nopeuksissa PIK-21:lle ja ai-

ottuun käyttötarkoitukseen. Tuulitunnelitestauksissa tai koelento-ohjelmassa 

saadut tulokset saattavat hieman poiketa tässä työssä esitetyistä arvoista. 
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2. EXPERIMENTAL-LENTOKONEET 
 

Experimental-lentokoneet ovat kokeellisia ilma-aluksia, joista ilmailun katso-

taan syntyneen 1900-luvun alussa. Kaikki tehdasrakenteiset ja sarjatuotannossa 

olevat lentokoneet kuuluvat prototyyppivaiheessa experimental-luokkaan. Eu-

roopan ilmailuviranomaisen EASA:n perustamissopimuksen Liite II /10/ määrit-

telee nykyisin experimental-luokkaan kuuluvat ilma-alukset seuraavasti:  

”Ilma-alukset, joihin ei sovelleta 4. artiklan 1. kohtaa, ovat ilma-aluksia, joiden 
tyyppihyväksyntätodistusta tai lentokelpoisuustodistusta ei ole annettu tämän 
asetuksen ja sen täytäntöönpanosääntöjen mukaisesti ja jotka kuuluvat johonkin 
seuraavista luokista: 

1.  Ilma-alus, jolla on selkeä historiallinen merkitys ("lentävä museoko-
ne"), joka liittyy a) osallistumiseen merkittävään historialliseen ta-
pahtumaan, tai b) huomattavaan vaiheeseen ilmailun kehityksessä, tai 
c) merkittävään asemaan jäsenvaltion asevoimissa, ja joka täyttää 
yhden tai useamman seuraavista perusteista: a) ilma-aluksen alkupe-
räisestä tyyppisuunnittelusta on yli 40 vuotta; b) ilma-aluksen tyypin 
valmistaminen on lopetettu ainakin 25 vuotta sitten; c) jäsenvaltiois-
sa on edelleen rekisteröitynä vähemmän kuin 50 alkuperäiseltä suun-
nittelultaan samanlaista ilma-alusta. 

2. Ilma-alus, joka on erityisesti suunniteltu tai muutettu tutkimus-, ko-
keilu- tai tieteellisiin tarkoituksiin ja jota valmistetaan todennäköises-
ti hyvin rajoitettu määrä. 

3. Ilma-alus, josta vähintään 51 prosenttia on rakentanut harrasteraken-
taja tai voittoa tavoittelematon amatööriyhdistys omiin tarkoituksiin-
sa ja ilman kaupallisia tavoitteita. 

4.               Ilma-alus, joka on alun perin suunniteltu vain sotilastarkoituksiin. 

5. Enintään kaksipaikkaiset lentokoneet, joiden sakkausnopeus tai va-
kaa lentonopeus laskuasussa on enintään 35 solmua kalibroitua ilma-
nopeutta ja jonka suurin hyväksytty lentoonlähtömassa on enintään: 
a) 300 kg yksipaikkaisten maalentokoneiden osalta; tai b) 450 kg 
kaksipaikkaisen maalentokoneiden osalta; tai c) 330 kg yksipaikkai-
sen amfibiolentokoneen tai vesilentokoneen osalta; tai d) 495 kg kak-
sipaikkaisen amfibiolentokoneen tai vesilentokoneen osalta edellyt-
täen, että toimiessaan sekä vesi- että maalentokoneena se alittaa tar-
vittaessa molemmat suurinta hyväksyttävää lentoonlähtömassaa kos-
kevat rajoitukset. 
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6. Liitimet, joiden rakenteellinen massa yksipaikkaisina on alle 80 kg 
tai kaksipaikkaisina alle 100 kg, mukaan lukien jaloilta lähtevät ko-
neet. 

7. Miehittämätön erityislaatuinen ilma-alus, jonka toimintamassa on al-
le 150 kg. 

8. Muut ilmailussa käytettävät laitteet, joiden kokonaismassa ilman oh-
jaajaa on alle 70 kg.”  

 

PIK-21 Super-Sytky täyttää kohdat 3 ja 5 ja kuuluu siis harrasterakenteisten il-

ma-alusten experimental-luokkaan. 

Experimental-lentokoneiden ylläpito on halvempaa, koska ne eivät vaadi lento-

konemekaanikon lupakirjan omaavaa ihmistä konetta huoltamaan, vaan ilmai-

lumääräyksen AIR M5-3:n mukaan omistaja saa huoltaa koneensa itse.      

/LIITE 4./ Vastaavasti koneen käyttö on rajoitettu, esimerkiksi kaupallinen len-

totoiminta kyseisillä koneilla ei ole sallittua. 

Harrasterakenteisten ilma-alusten rakentamista koskevat määräykset löytyvät 

lentoturvallisuushallinnon julkaisemasta ilmailumääräykset–kokoelmasta osasta 

AIR M5-2 ja lentokelpoisuusvaatimukset osasta AIR M5-1.                       

/LIITE 2; LIITE 3; 9/ 

 

3. PIK-21 SUPER-SYTKY 

Pik-21 Super-Sytky on suomessa suunniteltu yksipaikkainen experimental-

lentokone. Lyhenne ”PIK” tulee sanoista polyteknikkojen ilmailukerho, joka on 

Teknillisen korkeakoulun lentokonetekniikan oppilaista ja opettajista koostuva 

kerho. Numero 21 on PIKin myöntämä järjestysnumero, joka myönnetään ker-

hon piirissä tehdyille diplomitöille ja lentokonesuunnitelmille niiden aloittamis-

järjestyksessä. /13/ Kappaleissa 3.1 – 3.3 käsitellään ensimmäisen prototyypin 

historiaa ja rakentamista aina ensilentoon saakka ja kappaleessa 3.4 kerrotaan 

rakennussuunnitelmaa koskevat muutokset ilmailumääräysten kannalta. 
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3.1 Historia  

Jukka Raunion kirjassa Lentäjän näkökulma III /5/ on kerrottu Super-Sytkyn 

taustoista ja historiasta seuraavasti: Koneen on suunnitellut Kai Mellén. Hän 

mieltyi Formula V -luokkaan suunniteltuun Monnet Soneraihin Oshkoshin expe-

rimental tilaisuudessa Yhdysvalloissa vuonna 1973 ja osti sen piirustukset itsel-

leen. Piirustukset saatuaan hän tuli kuitenkin toisiin aatoksiin ja päätti rakentaa 

samanlaisen koneen suomalaisille tutusta ja halvasta materiaalista, puusta. ”Su-

per-sytky” -nimi juontaa Ilkka Lounamaan 1950-luvun lopussa suunnittelemaan 

PIK-18 ”Sytkyyn”, joka oli saanut odotettua laimeamman vastaanoton. Sitä moi-

tittiin hitaaksi kentänkiertolaitteeksi, jolla matka ei taitu. Koneen perusideaa ei 

ymmärretty tai se ei yksinkertaisesti kelvannut.  

Mellén halusi kuitenkin osoittaa, että samoilla lähtökohdilla kuin PIK-18 Sytky 

– Volkswagen-moottori ja puurakenne – voitaisiin rakentaa huomattavasti nope-

ampi ja ärhäkkäämpi lentokone. Suunnitelman päätavoitteeksi muodostui suori-

tuskyky per hinta -suhde. Formula V–luokan Volkswagen-moottori oli varsi-

naista lentomoottoria monin verroin halvempi sekä ostaa että käyttää. 

Suunnittelu alkoi vuoden 1973 lopulla. Formula V–luokan säännöt asettivat tiu-

kat reunaehdot; voimalaitteen koko oli rajoitettu 1600 cm3, siipipinta-ala sai olla 

maksimissaan 7,2 m2, ja jopa pyörän koko määräytyi tätä kautta. Mellén valitsi 

pienisivusuhteisen (3,87), tasaleveän ja pinta-alaltaan 7,2 m2 siiven profiiliksi 

NACA 64–212:n, jonka vastuskuoppa oli sopivilla pienen nostovoimakertoimen 

arvoilla. Profiili oli sama kuin koneen esikuvassa Monnet Soneraissa, ja siiven 

kärkiväliksi tuli 5,30 m.  

Päätavoitteena ollut suuri nopeus vaati tarkan ja yksityiskohtaisen muotojen 

suunnittelun. Vastus minimoitiin huolellisella ilmanoton, kuomun, laskutelineen 

ja muiden ulkonevien osien sovituksella ja suunnittelulla. Rungon Mellén suun-

nitteli niin ahtaaksi kuin säännöt sallivat. Hyvä potkurihyötysuhde edellytti 

pientä jouhevasti kaartuvaa poikkipintaa potkurikehän takana. Tämä asetti rajoi-

tuksia moottorin ja apulaitteiden sijoitukseen. Rakenne mitoitettiin FAR-23-

lentokelpoisuusvaatimusten utility-luokan mukaisesti. Suurin positiivinen kiih-

tyvyysmonikerta oli näin ollen 4,4 g ja puuskakuormituksella korjattuna  
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noin 5 g. Siivestä tehtiin yksisalkoinen eli laatikkosalko, joka oli varustettu kah-

dellatoista vakiokaarella ja kahdella vankemmalla tyvikaarella. Pintavaneri oli 

paksuudeltaan etureunassa 1,5 mm, tyvessä 2,5 mm, keskellä 2,0 mm ja kärjessä 

1,5 mm. Ohjainpinnasta tuli koko jättöreunan mittainen, ja siiven painoarvioksi 

Mellén laski 55 kg. Runko koottiin kuudesta runkokaaresta, pituusjäykisteistä ja 

pintavanerista. Tyhjän koneen painoarvio asettui 200 kg:aan ja suurimman len-

toonlähtömassan (MTOW, maximum take-off weight) arvio oli 320 kg. Suunnit-

telutunteja kertyi arviolta tuhat. 

 
3.2 Ensimmäinen prototyyppi  

Raunion kirjan /5/ mukaan Mellén sai PIK-21:n (kuva 1) rakennusluvan 

4.4.1975. Rakentamiseen kului 14.3.1975 – 14.1981 välisenä aikana yhteensä 

noin 3070 tuntia, joista puutyöt veivät arviolta 1000 tuntia, metallityöt noin 700 

ja asennukset 800 tuntia. Loppu kului jigeihin, muovitöihin, maalaukseen jne. 

Rakennuspaikkoina olivat Finnairin Oy:n Ilmailuopiston väestönsuoja ja loppu-

kokoonpanon osalta silloisen Karair Oy:n halli numero 5.  

 

 

Kuva 1 PIK-21 Super-Sytkyn prototyyppi OH-XTM /17/ 
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Rungon metalliosien koneistuksessa Mellén sai apua työnantajaltaan Finnair 

Oy:lta, ja siellä maalattiin myös ulkomaalauksen pintakerros. PIKiläiset tekivät 

koneen muovisen kuomun Helsingin teknillisessä korkeakoulussa Otaniemessä, 

ja siitä tuli läpinäkyvä, joskin optisesti heikkolaatuinen.  

Rakennusmateriaalit löytyivät pääasiassa kotimaasta. Punkatalo Oy toimitti puu-

tavaran ja Craftwood Oy vanerit. Liimana Méllen käytti Araldit Standard-

kaksikomponenttiliimaa. Pääteline tehtiin Imatran Oy:n MS 416–jousiteräksestä 

ja kannusjousi Åminneforsin vastaavasta. 40 litran polttoainesäiliö valmistettiin 

alumiinista ja päätelineen akselit duralumiinista. Korvakkeiden materiaalina oli 

SAE 4130 -teräs ja putkien pääosin DIN 1.7734.4. Valmiina ostettiin Monnet 

Sonerain lujitemuoviset pyöräsuojat ja potkurin napa, potkuri sekä muu standar-

ditavara kuten pyörät, jarrut, mittarit ja radio. Koneen rekisteritunnukseksi tuli 

OH-XTM.  

Rakennuksen aikana kävi ilmi, että piirustuksiin suunniteltu tavanomainen ohja-

ussauva istuimen alta vietyine vääntöputkineen ei tulisi mahtumaan koneeseen 

rungon ahtauden vuoksi. Suunnitelmia oli muutettava ja Mellén päätyi ohjaa-

mon oikealle laidalle vedettyyn sivusauvaohjaukseen, joka oli ainoa mahdolli-

suus.  

 

3.3 Ensilento  

Raunio jatkaa kirjassaan /5/ kertomalla koneen ensilennosta seuraavasti: Kone 

punnittiin tammikuussa 1981. Mellén arvioi koneen painoksi 200 kg, joka osoit-

tautui tarkaksi, koska vaaka näytti 198,65 kg. Tyhjäpainopiste oli 13 mm arvioi-

tua edempänä. Koneen painopisteen etummaisin laskettu asema aerodynaami-

sesta keskijänteestä (mean aerodynamic chord, MAC) lennolla oli 22.6 % MAC 

ja takimmaisin 28.4 % MAC.  

Moottori saatiin koekäyttökuntoon maaliskuun 1981 alussa. Säätöjen ja viimeis-

telytöiden jälkeen Mellén vei koneen ensilennolle. Tämä tapahtui aamuvarhai-

sella 16.5.1981. Paikka oli Helsinki-Vantaan lentoaseman kiitotie 15. Lähtöaika 

oli 06.35 ja laskuaika 07.00. Tuuli oli suunnasta 100 astetta 7  
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solmua. Super-Sytky irtosi lyhyen lähtökiidon jälkeen kiitotien pinnasta 80 

km/h:n nopeudella, ja Mellén ohjasi sen nousuun 170 km/h:n nopeudelle. Kone 

tuntui liukkaalta ja stabiililta.  

Matkanopeus 3200 rpm:n kierroksilla asettui 210 kilometriin tunnissa ja oli 

matkalennossa hieman nokkapainoinen. Siivekejarrutus oli olematon ja sivupe-

räsintä ei kaarroissa tarvittu. Pituusohjaus tuntui sopivalta, sivuperäsin herkältä 

ja suuremmissa nopeuksissa koko jättöreunan pituiset siivekkeet kävivät jäy-

kemmiksi. Muutosten arvoisiksi ei Mellén näitä ohjausominaisuuksia arvioinut. 

Super-Sytky sakkasi 80 km/h:n mittarinopeudella kallistuen siivelleen. Laskussa 

ei tarvittu tavanomaista kannuspyöräkoneen käsittelyä kummempaa, kunhan 

muisti sivuperäsimen herkkyyden. Kone istui kenttään määrätietoisesti, eikä 

maavaikutus vaikuttanut koneeseen samalla lailla kuin alatasoisiin laipattomiin 

vastineisiinsa. V-kulmaton keskitaso antoi myös hyvät sivutuuliominaisuudet. 

Tuliterä PIK-21  oli vetonaulana PIK:n 50-vuotisnäyttelyssä Otaniemessä, ja sen 

jälkeen Mellén on kiertänyt sillä monet Jämi Fly-In-tapahtumat, joka on vuosit-

tain Jämijärvellä järjestettävä lennätystapahtuma. Nykyään kone sijaitsee Tam-

pere-Pirkkalan lentokentällä olevassa hallissa ja on yhä lentokuntoinen. 

 

3.4 Rakentaminen ja muutokset piirustuksiin 

PIK-21 on harrasterakenteinen ilma-alus. Sille ei ole olemassa sarjatuotannossa 

olevaa rakennussarjaa, vaan osat rakennetaan ja kootaan puhtaasti piirustusten 

perusteella. Harrasterakenteista ilma-alusta ei myöskään tyyppihyväksytä, vaan 

sille annetaan rajoitettu lentokelpoisuustodistus tai lupa ilmailuun. /LIITE 3/  

Ilmailumääräys AIR M5-2 kohdan 4 mukaan rakentamiselle tarvitaan kuitenkin 

Ilmailuhallinnon myöntämä rakennuslupa. Rakennuslupahakemukset osoitetaan 

Suomen Ilmailuliittoon (SIL), joka lähettää sen omalla lausunnollaan varustettu-

na edelleen Ilmailuhallintoon. Ilmailuhallinnon ja SIL:n välisen sopimuksen 

mukaan SIL valvoo suomessa tapahtuvaa ilma-alusten harrasterakentamista ja 

antaa lisäohjeita jos katsoo ne tarpeellisiksi. /LIITE 3/ 
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PIK-21 on alun perin suunniteltu ja laskettu NACA 64–212-siipiprofiilille. Täs-

sä työssä esitellään tälle profiilille modifikaatio, jonka tarkoitus on parantaa ko-

neen lento-ominaisuuksia. Muutokset alkuperäisiin piirustuksiin on huomioitava 

rakennuslupaa haettaessa. SIL:n experimental-lajipäällikön Jorma Sucksdorffin 

/15/ mukaan rakennuslupahakemukseen on liitettävä selvitys muutoksista sekä 

liitettävä laskennallinen ja rakenteellinen lujuustarkastelu siivelle ja rungolle, tai 

vaihtoehtoisesti esitys siitä, miten se aiotaan tehdä.  

Tämä tutkimus on rajattu käsittelemään ainoastaan modifikaation tuomia etuja 

lento-ominaisuuksiin, joten yksityiskohtainen lujuustarkastelu on jätetty pois. 

Todettakoon kuitenkin, että siipiprofiilin muutos on pieni ja PIK-21 on alun pe-

rin tehty Teknillisen korkeakoulun diplomityönä, joten lujuuslaskennat ja tarkas-

telut ovat alkuperäisessä suunnitelmassa hyvin tarkkaan tehdyt.  

 

3. LENTOKONEEN SIIVEN GEOMETRIA 
 

Siiven muotoa kuvataan erilaisten mittojen ja näiden välisten suhteiden avulla 

(kuva 2). Mitat ja suhteet on valittu siten, että niistä riippuvina voidaan kuvata 

siiven eri aerodynaamisia suureita, jotka vaikuttavat siiven kokoon ja lento-

ominaisuuksiin. /2/ 

 

   
 
Kuva 2 Siiven mittoja kuvaavia suureita /18/ 
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Siipeä kuvataan mm. seuraavilla mitoilla ja suureilla: 
 

• kärkiväli s (span) 

• jänne c (chord) 

• siipipinta-ala A (wing area) 

• V-kulma (dihedral) 

• kiertokulma (torsion) 

 
Siipiprofiilia kuvataan seuraavilla mitoilla ja suureilla (kuva 3): 

 
 Kuva 3 Siipiprofiilin mittoja kuvaavia suureita /19/ 
 
 

• 1 jänneviiva johtoreunasta jättöreunaan (chord line) 

• 2 jänne (chord) 

• 3 keskiviiva (mean camber line) 

• 4 maksimikäyristys ja sen paikka (maximum camber) 

• 5 profiilin maksimipaksuus ja sen paikka (maximum thickness) 

• 6 johtoreuna ja sen säde (leading edge, leading edge radius) 

• 6 jättöreuna (trailing edge) 

 
PIK-21:ssä siiven muoto on suorakulma ja spesifikaatiot ovat seuraavat: /8/ 

 
 Kärkiväli:   5,260 m 

 Jänne:  1,368 m (64–212),  1,383 m (64–212 mod.) 

 Pinta-ala:  7,20 m2 (64–212),  7,27 m2 (64–212 mod.) 

 Aspect ratio:   3,84 (64–212),  3,81 (64–212 mod.) 

 V-kulma:  0° 

 Kierto:  0° 
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Siipiprofiilin modifikaatio siis pidentää siiven jännettä c 15 mm, lisää siiven 

pinta-alaa A 0,07 m2 ja pienentää hoikkuutta (aspect ratio), 3,84:stä 3,81:een. 

Tämä lisää indusoitua vastusta, josta kerrotaan tarkemmin luvussa 8.1. Kärkiväli 

pysyy samana, kuten myös kierto ja v-kulma.  

 

4. LAMINAARI JA TURBULENTTI VIRTAUS 
 
Termi ”laminaari virtaus” kuvaa tilannetta, jolloin ilma virtaa ohuina kerroksina 

siiven pinnan läheisyydessä häiriöttä, eli ilmapartikkelit eivät liiku kerroksista 

toiseen korkeus- eivätkä sivusuunnassa. Virtaus on laminaari yleensä siiven joh-

toreunassa ja tilanteissa, joissa siiven pinta on hyvin sileä. Normaalisti ilmavir-

ran osuessa siiven johtoreunaan on virtaus laminaari, mutta siirtyessään kohti 

jättöreunaa se muuttuu turbulentiksi eli pyörteiseksi. Kohtaa, jossa virtaus muut-

tuu laminaarista turbulentiksi, kutsutaan muutoskohdaksi eli transitiokohdaksi. 

Siipiprofiileissa virtaus pyritään pitämään laminaarisena mahdollisimman pit-

källe jättöreunaa kohti. /2; 4/ 

 
Alla olevassa kuvassa 4 on kuvattu virtauksen transitiokohtaa laminaarisessa 

profiilissa ja ”tavallisessa” profiilissa. 

 

 
Kuva 4 Laminaarinen ja turbulentti virtaus siiven pinnalla /20/ 
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Laminaaria ja turbulenttia virtausta voidaan hyvin havainnollistaa myös esimer-

kiksi keittiön hanan avulla (kuva 5). Kun avataan hana pienelle, on virtaus ta-

saista, läpinäkyvää ja säännöllistä – laminaarista. Kun hanaa avataan suurem-

malle, virtaus kasvaa, muuttuu sameaksi ja epäsäännölliseksi eli turbulenttiseksi.  

    

            
 
Kuva 5 Laminaari ja turbulentti virtaus hanasta 
 
 

Kirjan Lentokoneen aerodynamiikka ja lentomekaniikka mukaan ”edellä kuvatut 

ilmiöt ovat samoja sekä nesteillä, että kaasuilla. Laminaari ja turbulentti virtaus 

erotetaan toisistaan sen vuoksi, että niillä on erilainen vaikutus lentokoneen kit-

kavastukseen ja siipiprofiilin sakkaukseen.” /2/ 

 

5. REYNOLDSIN LUKU 
 

Reynoldsin luku on tärkeä dimensioton suhdeluku virtausmekaniikassa. Se ku-

vaa ilmaosaseen kohdistuvien hitausvoimien ja kitkavoimien suhdetta. Sen ke-

hitti englantilainen virtausmekaniikan insinööri Osborne Reynolds (1842 - 

1912) tutkiessaan nesteiden virtausta putkissa /14/. Tutkimuksissaan hän havait-

si, että nesteen hidas virtausnopeus on laminaarista ja nopea turbulenttista. Ko-

keilemalla erikokoisia putkia erilaisilla nesteillä hän löysi arvon, jota kutsutaan 

kriittiseksi Reynoldsin luvuksi (Re). Kriittisen Reynoldsin luvun alapuolella vir-

taus on laminaarinen ja vastaavasti turbulentti tätä korkeammilla luvuilla. /2/ 
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Reynoldsin luku määritellään kaavalla  
 

Re v c
ν
⋅

=    (1) 

 
jossa v on nopeus, c on karakteristinen pituus, eli siiven jänteen pituus, ja ν  on 

ilman kinemaattinen viskositeetti. Kinemaattinen viskositeetti ilmalle merenpin-

nan tasossa on 6 215 10 /m sν −≈ ⋅ . /2/ 

 
Kirjan Lentokoneen aerodynamiikka ja lentomekaniikka /2/ mukaan kitkallinen 

virtaus kappaleen läheisyydessä ja kappaleeseen kohdistuvat aerodynaamiset 

voimat riippuvat Reynoldsin luvusta. Reynoldsin luvun arvojen ollessa pieniä on 

rajakerros kauttaaltaan laminaari, ja suurilla arvoilla rajakerros on suurelta osin 

turbulentti. Se, onko virtaus siiven ympärillä laminaari vai turbulentti, riippuu 

nopeudesta, ilman tiheydestä ja viskositeetista ja siiven jänteen pituudesta. Rey-

noldsin luku muodostuu näiden parametrien yhteisvaikutuksesta. Tyypillisesti 

lentokoneiden siipien Reynoldsin luvut ovat alueella , kun 

karakteristisena pituutena käytetään profiilin jännettä c. /2/ 

6 7Re 1 10 .....5 10= ⋅ ⋅

 
 
PIK-21:n lentokäsikirjasta saadaan koneen nopeusskaalalle seuraavat arvot: /8/ 

 

Sakkausnopeus  75 km/h (20,83 m/s) 

Lähestymisnopeus 130 km/h (36,11 m/s)  

Matkanopeus  170 km/h - 210 km/h (47,22 m/s – 58,33 m/s) 

Maksiminopeus 240 km/h (66,67 m/s) 

 
 

Yhtälön 1 mukaan ja lentokäsikirjassa ilmoitettujen nopeuksien (muutettuina 

metreiksi sekunneissa m/s) perusteella saadaan profiileille laskettua seuraavat 

Reynoldsin luvut: 
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64–212 profiili: 

 
 

6
6 2

6
6 2

6
6 2

6
6 2

6
6 2

2 0 , 8 3 / 1, 3 6 8R e 1, 8 9 9 7 1 0
1 5 1 0 /

3 6 ,1 1 / 1, 3 6 8R e 3 , 2 9 3 2 1 0
1 5 1 0 /

4 7 , 2 2 / 1, 3 6 8R e 4 , 3 0 6 5 1 0
1 5 1 0 /

5 8 , 3 3 / 1, 3 6 8R e 5 , 3 1 9 7 1 0
1 5 1 0 /

6 6 , 6 7 / 1, 3 6 8R e 6 , 0 8 0 3 1 0
1 5 1 0 /

m s m
m s

m s m
m s

m s m
m s

m s m
m s

m s m
m s

−

−

−

−

−

⋅
= =

⋅

⋅
= =

⋅

⋅
= =

⋅

⋅
= =

⋅

⋅
= =

⋅

⋅

⋅

⋅

⋅

⋅
 

 
 

 
64–212 modifioitu profiili: 

 
 
 

6
6 2

6
6 2

6
6 2

6
6 2

6 2

2 0 , 8 3 / 1, 3 8 3 2R e 1, 9 2 0 8 1 0
1 5 1 0 /

3 6 .1 1 / 1, 3 8 3 2R e 3 , 3 2 9 8 1 0
1 5 1 0 /

4 7 , 2 2 / 1, 3 8 3 2R e 4 , 3 5 4 3 1 0
1 5 1 0 /

5 8 , 3 3 / 1, 3 8 3 2R e 5 , 3 7 8 8 1 0
1 5 1 0 /

6 6 , 6 7 / 1, 3 8 3 2R e 6 ,1 4 7 9
1 5 1 0 /

m s m
m s

m s m
m s

m s m
m s

m s m
m s

m s m
m s

−

−

−

−

−

⋅
= =

⋅

⋅
= =

⋅

⋅
= =

⋅

⋅
= =

⋅

⋅
=

⋅
61 0⋅

 ⋅

⋅

⋅

⋅
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Molempien profiilien Reynoldsin luvut mahtuvat välille                  

- . 6Re 1,8 10= ⋅ 6Re 6,2 10= ⋅

 
Näin ollen voidaan Winfoil–ohjelmalla laskea profiileille vastuspolaarit ja piirtää 

kuvaajat nostovoimakertoimelle vastuskertoimen ja kohtauskulman funktioina 

käyttäen referenssiarvoina edellä mainittuja Reynoldsin lukuja. 

 

6. RAJAKERROS 
 

Ilman viskositeetti ja siiven pinnan kitka aiheuttavat siiven pintaan rajakerrok-

sen (boundary layer) kuvan 6 mukaisesti. Kirjan Lentokoneen aerodynamiikka 

ja lentomekaniikka /2/ mukaan ”Siiven pinta on ilman molekyylien mittakaavas-

sa karhea siten, että ilmamolekyylit törmäävät pinnan epätasaisuuksiin ja näin 

niiden liike pintaan nähden pysähtyy.” Siiven pinnalla on siis äärimmäisen ohut 

kerros, jossa virtauksen nopeus on nolla. Tämä levossa oleva kerros jarruttaa il-

man sisäisen kitkan ansiosta välittömästi yläpuolella olevaa kerrosta, jonka no-

peus hidastuu verrattuna kitkattoman virtauksen nopeuteen. Tämä hidastunut 

kerros taas jarruttaa yläpuolella olevaa kerrosta, joka myös hidastuu jne. Etäi-

syyden kasvaessa kappaleen pinnasta tarpeeksi suureksi, ei jarruttavaa vaikutus-

ta enää havaita. /2; 11/ 

 
 

 
 Kuva 6 Rajakerrokset laminaarissa ja turbulentissa virtauksessa /21/ 
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7. NOSTOVOIMA 

Nostovoima voidaan selittää yksinkertaisimmillaan paine-erona siiven ylä- ja 

alapinnoilla. Ilman virratessa siiven ympärillä siiven yläpinnalle muodostuu ali-

paine ja alapinnalle ylipaine. Siiven yläpinnalla oleva alipaine muodostaa yleen-

sä merkittävimmän osan koko nostovoimasta. Paine ei jakaannu tasaisesti koko 

siiven pinnalle, vaan on kuvan 7 mukaisesti suurimmillaan siiven etureunassa eli 

johtoreunassa ja pienenee takareunaa eli jättöreunaa kohti. Nostovoima on aina 

kohtisuorassa ilmavirtaan nähden. /1/ 

 

 

Kuva 7 Nostovoiman painejakauma /22/ 

 

Nostovoiman (L) suuruus riippuu siiven pinta-alan (A) lisäksi suoraan siiven ai-

heuttamasta virtauksen kääntymiskulmasta, johon voidaan vaikuttaa siiven käy-

ristyksellä ja kohtauskulmalla (α). Nostovoimaan vaikuttaa myös ilman tiheys 

(ρ), joka muuttuu korkeuden mukana ja lento-nopeudesta (V). Lentonopeus on 

kuitenkin eniten nostovoimaan vaikuttava tekijä, koska lentonopeuden kasvaes-

sa kasvaa myös ohi virtaavan ilman määrä. /1; 2/ 
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Toisaalta myös kutakin virtauksen kääntymiskulmaa vastaava ilman kiihtyvyys 

alaspäin kasvaa. Näiden pohjalta nostovoimalle voidaan kirjoittaa yhtälö 

21( )
2LL C Vα ρ= A    (2) 

jossa kohtauskulmasta α riippuvaan nostovoimakertoimeen (CL) vaikuttaa ko-

neen ulkomuoto. Kaavassa on mukana tekijä 1
2

, koska tällöin lauseke 21
2

Vρ  

edustaa kineettistä painetta. /1; 2/ Tässä tutkimuksessa nostovoimakertoimen ar-

vot on laskettu suoraan Winfoil-ohjelmalla. 

Siiven ohi kulkeva ilmavirtaus pystyy seuraamaan jouhevasti siiven pintaa vain 

suhteellisen pienillä kohtauskulmilla (<20°). Kulman kasvaessa riittävän suurek-

si virtaus ei enää pysty kääntymään siiven yläpintaa seuraavaksi, vaan pyrkii 

säilyttämään alkuperäisen virtaussuuntansa. Tätä virtauksen irtoamista siiven 

pinnalta kutsutaan sakkaukseksi, ja se rajoittaa suurinta mahdollista nostovoi-

maa ja lentokoneen nopeuden pienentämistä. /11/ Sakkauksesta ilmiönä on ker-

rottu tarkemmin luvussa 9.  

 

8. VASTUS 
 

Nostovoiman lisäksi siipeen ja koko lentokoneeseen kohdistuu sen liikettä hait-

taava aerodynaaminen vastus. Tämä voima koostuu useista eri fysikaalisista il-

miöistä, ja sen olemus on mutkikkaampi kuin nostovoiman. Huomattava osa vir-

taviivaisen kappaleen, kuten lentokoneen, vastuksesta muodostuu virtaavan il-

man ja lentokoneen pintojen välisestä kitkasta. / 2/ Kitkailmiöt aiheuttavat sen, 

että virtaus hidastuu pintojen läheisyydessä, jolloin syntyy luvussa 6 mainittu ra-

jakerros.  
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8.1 Nostovoimasta johtuva vastus 

Siiven nostovoimasta johtuva vastus eli indusoitu vastus syntyy siiven taakse 

jäävistä pyörteistä. Alisoonisella nopeusalueella, eli <0,8 Mach, pääosa nosto-

voimasta riippuvaa vastusta on nimenomaan indusoitua vastusta. Sillä tarkoite-

taan painevastusta, joka syntyy siiven takaa lähtevien ilmapyörteiden vaikutuk-

sesta. Nämä siiven kärjistä lähtevät pyörteet yhdistyvät yhdeksi kärkipyörteeksi 

jonkin matkaa siiven takana. Tämä syntyy, koska ilma pyrkii kiertämään siiven 

alapinnalta yläpinnalle sen kärkien ympäri nostovoimaan liittyvän paine-eron 

takia. Jättöpyörteeseen sitoutuva liike-energia tuntuu lentokoneella lisävastukse-

na. Pyörteet muuttuvat sitä voimakkaammiksi, mitä suurempi on nostovoima L. 

/2; 4/ 

 

8.2 Siipiprofiilin vastus 

Siipiprofiilin vastusta käsitellään tässä tutkimuksessa ainoastaan alisoonisen no-

peuden näkökulmasta, koska PIK-21:n nopeudet liikkuvat ainoastaan sillä alu-

eella. Lentokoneen aerodynamiikka ja lentomekaniikka -kirjan  mukaan siipi-

profiilin vastuskerroin cd määritellään samaan tapaan kuin nostovoimakerroin 

/2/ :  

 
 

  
21

2

d
Dc

V c bρ

Δ
=

Δ
  (3)  

 

DΔ on vastusvoima, joka kohdistuu bΔ :n levyiselle kaistalle siipeä, joka ajatel-

laan äärettömän pitkäksi. Voimaa kutsutaan profiilivastukseksi, ja se aiheutuu 

pinnan suuntaisen leikkausjännitysjakauman aiheuttamasta kitkavastuksesta ja 

painejakautuman aiheuttamasta painevastuksesta. Jos virtauksen irtoamista ei 

ole tapahtunut, on painevastus kitkavastuksen rinnalla pieni, eli n. 10–20 % pro-

fiilivastuksesta. Irtaantumisen tapahduttua painevastus kasvaa kuitenkin voi-

makkaasti ja on suurempi kuin kitkavastus sakkauksen lähestyessä ja sen jäl-

keen. /2/ 
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Profiilivastus riippuu paksuusjakauman muodosta ja käyristyksestä. Koska mat-

kalennon aikana lentokoneen nostovoimakertoimen arvo on positiivinen, on 

edullista käyttää siipiprofiilissa sellaista käyristystä, jolla vastuskerroin on mat-

kalentonopeutta vastaavalla nostovoimakertoimella minimissään.  Laminaari-

profiileilla, eli profiileilla, joilla rajakerros on laminaari mahdollisimman suurel-

la osalla pintaa, saavutetaan pienimmät vastuskertoimen arvot. Nyrkkisääntönä 

pidetään, että jos transitiokohta siirtyy 1 % jänteestä taaksepäin, pienenee vas-

tuskerroin n. 1 %. /2/ 

 

Kun transitiokohta pysyy paikallaan Reynoldsin luvun kasvaessa, pienenee pro-

fiilinvastus. Usein transitiokohta kuitenkin siirtyy Reynoldsin luvun kasvaessa 

eteenpäin, mikä taas lisää vastusta. /2/ 64–212-profiilin modifikaatiossa Rey-

noldsin luku kasvaa, ja siten myös turbulenttinen rajakerros kasvaa. Winfoil-

ohjelman analyysien mukaan profiilin vastuskerroin kasvaa myös hieman mat-

kalentonopeutta vastaavilla kohtauskulmilla, joten transitiokohdan voi olettaa 

siirtyvän eteenpäin. /LIITE 5; LIITE 6/ 

 

8.3 Pinnankarheudesta johtuva vastus 

Pinnankarheudesta johtuvat epätasaisuudet yleensä lisäävät vastusta ja pienentä-

vät nostovoimaa. Pinnankarheuden vaikutus riippuu siitä, onko se laminaarises-

sa vai turbulentissa rajakerroksessa. /2/ 

 

Laminaarisessa rajakerroksessa pinnankarheuden vaikutuksille voidaan Lento-

koneen aerodynamiikan perusteita -luentomonisteen /1/  mukaan erottaa seuraa-

vat kohdat: 

  
• Karheus on niin vähäistä, ettei se vaikuta rajakerroksen transitiokohdan 

asemaan. 
 

• Karheus siirtää transitiokohtaa eteenpäin, mutta ei vielä itse karheuden 
kohdalle. 

 
• Karheus siirtää rajakerroksen transitiokohdan itsensä kohdalle. 
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Jos karheus ei vaikuta transitiokohdan asemaan rajakerroksessa, se ei lisää vas-

tusta. Tällaista karheutta kutsutaan sallituksi karheudeksi laminaarisessa kerrok-

sessa. Karheuden siirtäessä transitiokohtaa eteenpäin se pienentää laminaaria ra-

jakerrosta turbulentin rajakerroksen kustannuksella, ja se on silloin sallittua suu-

rempi. Jos karheus siirtää rajakerroksen itsensä kohdalle, sitä kutsutaan kriitti-

seksi karheudeksi. /2/ 

 
Turbulentissa rajakerroksessa pieni pinnankarheus ei lisää vastusta eikä vaikuta 

nostovoimaan. Tällaista karheutta nimitetään sallituksi karheudeksi turbulentis-

sa rajakerroksessa. Sallittu karheus turbulentissa alueessa on kuitenkin hieman 

pienempi kuin laminaarisessa, joten pinnan tulee olla suunnilleen yhtä sileä etu-

reunalta jättöreunalle saakka, jotta se ei lisäisi vastusta. Sallittua karheutta suu-

remmat karheudet lisäävät vastusta ja mahdollisesti myös pienentävät nostovoi-

maa. /2/ 

 
Super-Sytkyn suunnittelija Kai Mellénin mukaan pinnankarheudella on suuri 

merkitys koneen suoritusarvoihin /16/. Kone on rakennettu puusta, ja siiven pin-

ta on lentokonevaneria. Pinta viimeistellään käsin maalaamalla ja lakkaamalla, 

joten siihen jää aina jonkin verran karheutta, tosin hänen rakentamassaan proto-

tyypissä pintaviimeistely oli erinomainen. Alkuperäinen 64–212-profiili kuuluu 

NACAn 6-sarjan profiileihin /12/, ja ne on suunniteltu siten, että laminaarisen 

rajakerroksen osuus olisi mahdollisimman suuri. /2/  Modifikaation myötä kas-

vavien Reynoldsin lukujen myötä profiilin turbulentti rajakerros kasvaa, ja pin-

nankarheuden merkitys muuttuu pienemmäksi.  

 

Tässä työssä kaikki profiilien vastuskertoimet on laskettu suoraan Winfoil-

ohjelmalla. Pinnankarheuden arvoksi on asetettu painted fabric, eli maalattu 

kangas, joka ohjelmassa olevasta valikoimasta oli lähinnä maalattua puupintaa. 

Vastuksen syntymisen ja eri osasten tarkastelu on tässä tutkimuksessa ainoas-

taan selventävässä roolissa. Eri pinnankarheuksien vertailu ja vaikutus molem-

pien profiilien maksiminostovoimakertoimeen on esitetty kappaleessa 15.3. 
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9. POLAARI 
 

Lentokoneen siiven vastuskerroin ja nostovoimakerroin riippuvat kohtauskul-

masta. Siiven vastuspolaarilla tai lyhyemmin polaarilla tarkoitetaan siiven koko 

vastuskertoimen suhdetta nostovoimakertoimeen, ja sillä on oleellinen vaikutus 

lentokoneen suoritusarvoihin. Siiven polaarille voidaan kirjoittaa kaava 

 

0

2
D DC C KC= + L   (4) 

jossa 
0DC on siiven nollanostokerroin, 1K

e Aπ
=  (alisoonisessa nopeudessa <0,8 

Mach) ja  on nostovoimakerroin. /1/ LC

 

Esimerkiksi suorassa vaakalennossa nostovoima on yhtä suuri kuin koneen pai-

no, ja vastus on yhtä suuri kuin työntövoima eli moottorin tuottama voima. Suo-

rassa vaakalennossa on jokaisella lentokoneella olemassa nopeus, jossa vastus 

on pienin. Tällä nopeudella nostovoima suhteessa vastukseen on suurimmillaan, 

eli suhde CL  / CD on maksimissaan. Tätä suhdetta kutsutaan liitoluvuksi. /2/ 

 

10. SAKKAUS 
  

Normaalissa matkalennossa lentokoneen siiven ja ilmavirtauksen välinen kohta-

uskulma eli kulma α on pieni. Ilma virtaa tällöin siiven pintaa pitkin jättöreunal-

le saakka. Siipi siis kääntää ilmavirtausta ja synnyttää nostovoiman.  

 

Sakkaukseksi kutsutaan lentokoneen lentotilaa, jossa koneen siipi menettää suu-

ren osan nostovoimastaan ja lähtee vajoamaan. Sakkaus johtuu ilmavirtauksen 

irtoamisesta siiven pinnalta, jolloin siiven aikaansaama painejakauma, joka tuot-

taa nostovoiman, muuttuu äkillisesti koko siipiprofiilin matkalta. Irtaantuminen 

johtuu siitä, ettei virtaus ei kykene kääntymään äkisti, tai sietämään nopeaa hi-

dastumista. Laminaari rajakerros irtaantuu herkemmin kuin turbulentti rajaker-

ros. /2/ 
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Kuvassa 8 esiintyvä termi ”separation point” kuvaa virtauksen irtaantumiskoh-

taa siiven pinnalla. Normaalissa matkalennossa pienillä kohtauskulmilla se on 

kuvan mukaisesti siiven jättöreunassa tai sen läheisyydessä. Kohtauskulman 

kasvaessa se siirtyy kohti siiven etureunaa, kunnes tarpeeksi suurilla kohtaus-

kulmilla siirtyy eteenpäin niin paljon, että siipi joutuu sakkaustilaan. /4/ 

 
 

 
  
Kuva 8 virtauksen irtaantuminen eri kohtauskulmilla /22/ 
 
 

Siiven muoto vaikuttaa siihen, miten ohjattavuus säilyy sakkauksen aikana. 

Yleisilmailukoneissa tyypillinen suorakulmainen siipi on sakkausominaisuuksil-

taan hyvä, koska siinä ilmavirtauksen irtoaminen sakatessa alkaa siiven tyvestä, 

ja siis siiven kärjissä olevilla ohjainsiivekkeillä säilyy ohjattavuus pidempään. 

Myös siiven geometrisella ja aerodynaamisella kierrolla voidaan vaikuttaa sak-

kausominaisuuksiin. Geometrinen kierto tarkoittaa, että siiven kohtauskulma ty-

vessä ja kärjessä on erisuuruinen; aerodynaaminen kierto tarkoittaa, että siipi-

profiili on erilainen siiven tyvessä kuin kärjessä. /2/ PIK-21:n siiven suorakul-

maisuuden lisäksi ohjaussiivekkeet ovat koko jättöreunan mittaiset ja siiven 

geometrinen kierto on 0°. Aerodynaamista kiertoa ei ole, eli siipiprofiili on sama 

koko siiven matkalta.  
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Sakkaus johtaa harvoin onnettomuuteen, koska useimmissa lentokoneissa on va-

roitin, joka varoittaa sen lähestymisestä, ja lisäksi lentäjien koulutuksessa kiinni-

tetään paljon huomioita sakkauksen tunnistamiseen ja siitä oikaisuun. Sakkaus 

ei yleensä tule yhtäkkisesti, vaan sitä edeltää sakkausvaroittimen ilmoitus ja ko-

neesta riippuen esimerkiksi tuntuu tärinää tai ohjaintuntuma heikentyy. /4/  Itse 

sakkauksessa tapahtuva liike ei ole välttämättä pientä nokan niiausta kummem-

pi. Sakkaus ei siis tarkoita sitä, että siiven nostovoima katoaa kokonaan ja kone 

putoaa kuin kivi. Sakatussa tilassa kone vajoaa, mutta on oikaistavissa ja mones-

ti jopa ohjattavissa. Se on kuitenkin vaarallinen ilmiö matalalla, mikä johtuu 

sakkausta seuraavasta korkeuden menetyksestä. Sakkaus oikaistaan pienentä-

mällä kohtauskulmaa ja lisäämällä tehoa. Tällöin ilmavirta kiinnittyy takaisin 

siipeen, jolloin se alkaa taas tuottaa nostovoimaa.  

 

11. SIIPIPROFIILI 
 
Lentokoneen siiven aerodynaamisiin ominaisuuksiin vaikuttavat siiven taso-

muoto, paksuusjakauma ja kierto. Paksuusjakauma saadaan esille, kun ajatellaan 

siipi leikatuksi pystysuoralla virtauksen suuntaisella tasolla. Leikkaustason ja 

siiven ulkopinnan muodostamaa suljettua käyrää nimitetään siipiprofiiliksi. /2/ 

 

11.1 Siipiprofiilin suunnittelun kriteerit 

Siipiprofiilin suunnittelu aloitetaan yleensä määrittelemällä sille halutut tai vaa-

ditut ominaisuudet. Nämä voivat olla esimerkiksi tietty nostovoimakertoimen 

alue, Reynoldsin tai Machin luku, jossa siivellä halutaan olevat parhaat lento-

ominaisuudet, sakkausominaisuudet, paksuus, korkea nostovoima, matala vas-

tus, herkkyys lialle, rakentamisen yksinkertaisuus tai mikä tahansa edellä mai-

nittujen yhdistelmä. /11/ 

 
Kun nämä ominaisuudet ovat selvillä, katsotaan, mitä on valmiiksi saatavilla. 

Jos olemassa on jo valmis siipiprofiili, jolla on juuri halutut ominaisuudet ei ole 

tarvetta suunnitella uutta. /11/ 
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Yleensä olemassa olevista siipiprofiileista ei löydy profiilia, joka täsmälleen 

vastaa haluttuja ominaisuuksia, tai suunnittelija uskoo voivansa kehittää uuden 

profiilin paremmilla ominaisuuksilla. /11/ 

 

11.2 Siipiprofiilin muodostaminen koordinaateista 

Valmis ja jo olemassa oleva siipiprofiili voidaan muodostaa myös suoraan x- ja 

y-koordinaateista. Yksi koordinaattipari kuvaa yhtä pistettä siipiprofiilissa ja yh-

tä profiilia voidaan kuvata esimerkiksi 50 tai 100 koordinaattiparilla. Koska 

suunniteltaessa siipiprofiilia ei tiedetä, kuinka suuri lopullisesta siipiprofiilista 

tulee, käytetään suunnittelussa jänteenpituutena yleensä pituuksia 1,0 tai 100,0 

yksikköä, jotka on helppo ymmärtää prosentteina. /12/ 

 

Sarja koordinaattipareja asetetaan x/y koordinaatistoon. Näin saadaan aikaan 

siipiprofiilin ulkokäyrää kuvaavat pisteet jotka, on esitetty kuvassa 9. 

 
 

 
   

Kuva 9 Siipiprofiilin koordinaattipisteet /23/ 
 
 

 
Profiili saadaan yhtenäiseksi yhdistämällä pisteet viivalla käyräksi alla esitetyn 

kuvan 10 mukaisesti. 

 

 
   

Kuva 10 Viivalla yhdistetyt siipiprofiilin koordinaattipisteet /23/ 
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11.3 NACA-profiilit 

NACA (National Advisory Committee for Aeronautics) -profiileita ovat niin sa-

notut 4-, 5- ja 6-sarjan profiilit. Näiden profiilien lisäksi NACA on kehittänyt 

joukon erikoisprofiileja, joita ei tässä työssä tarkastella.  

 

Lentokoneen aerodynamiikka ja lentomekaniikka -kirjan /2/ mukaan NACA 4-

sarjan profiilit ovat vanhin systemaattisesti teoreettisin ja kokeellisin menetel-

min kehitetty profiiliperhe. Ne suunniteltiin 1920- ja 1930-luvuilla NACAn tut-

kimuskeskuksessa Langleyssa Yhdysvalloissa. 4-sarjan profiileille on ominaista, 

että vastus kasvaa rauhallisesti nostovoimakertoimen kasvaessa. Profiileilla saa-

daan suhteellisen hyvä maksiminostovoimakerroin myös silloin, kun Reynoldsin 

luku on pienehkö ja samalla sakkaus on rauhallinen eikä äkillinen. 4-sarjan pro-

fiilit ovat symmetrisiä, ja niitä käytetään erityisesti vakaajissa. 

 
5-sarjan profiileilla paksuusjakauma (thickness to chord, t/c) on samanlainen 

kuin 4-sarjan profiileilla, mutta keskiviivasta niiden muoto on erilainen. 5-sarjan 

profiileilla saavutetaan NACAn profiileista paras maksiminostovoimakerroin, 

mutta niiden sakkaus on äkillinen. /2/ 

 

6-sarjan profiilit suunniteltiin 1930- ja 1940-lukujen vaihteessa ja tavoitteena oli 

saada laminaarisen rajakerroksen osuus mahdollisimman suureksi tietyllä nosto-

voimakerroin skaalalla, jolloin vastus on pieni. Aikaisemmissa NACAn suunnit-

telemissa profiileissa laminaarisen ja turbulentin virtauksen transitiokohta oli 

yleensä noin 5-15 % profiilin jänteestä, mutta 6-sarjan profiileilla laminaarin ja 

turbulenttisen virtauksen transitiokohta oli profiilin suunnittelutavoitteista riip-

puen 30–70 % profiilin jänteestä. Näin ollen niiden vastus olikin pienempi kuin 

4- ja 5-sarjan profiilien vastus. Nostovoimakertoimen maksimiarvo oli likimain 

sama kuin 4-sarjan profiileilla, mutta 6-sarjan profiilien aerodynaamiset ominai-

suudet eivät olleet hyviä pienillä Reynoldsin luvuilla (Re < 106). /2/ 
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6-sarjan profiilien aerodynaamiset ominaisuudet ovat herkkiä pinnan karheudel-

le ja muille epätasaisuuksille. /2/ Suunnittelun tavoitteena ollutta laminaarivir-

tausta ei yleensä saavuteta käytännön valmistustarkkuuksilla ja käyttöoloissa ja 

varsinkaan käsintehdyissä puurakenteisissa koneissa, kuten PIK-21. 6-sarjan 

profiileilla on kuitenkin hyvät ominaisuudet suurilla alisoonisilla nopeuksilla, ja 

niiden käyttö (tavallisesti hieman modifioituna) onkin tavallista nopeissa pien-

koneissa /2/. 

 
NACAn 6-sarjan profiilit ovat yleisesti huonoja hidaslento-ominaisuuksiltaan. 

Joillain tietyillä profiileilla ne ovat melko siedettävät, kun taas joitakin profiileja 

pidetään niiden puolesta jopa vaarallisina. Huonoimpina pidetään ohuimpia pro-

fiileja, joilla on matala käyristys, joskin ominaisuudet paranevat nopeasti siiven 

paksuuden ja käyryyden kasvaessa. /6/ 

 

11.4 NACA 64–212-profiili 

NACA 64–212-profiili kuuluu NACAn 6-sarjan profiileihin, ja numerosarja ker-

too sen geometrisistä ominaisuuksista /12/. Numero 6 eli ensimmäinen numero 

kuvaa profiilisarjan nimeä. Toinen numero (4) kertoo siipiprofiilin paksuimman 

kohdan paikan suhteessa jänteen kymmenesosiin. Kuten kuvasta 10 ilmenee, 

siiven paksuin kohta on siis 0,4 jänteen pituutta tai 40 % jänteen pituudesta 

taaksepäin johtoreunasta katsottuna. Viivan jälkeen ensimmäinen numero (2) 

kuvaa suunniteltua nostovoimakerrointa ilmoitettuna kymmenesosissa. Tämä 

tarkoittaa, että siipiprofiili on suunniteltu toimimaan parhaiten nostovoimaker-

toimen ollessa 0,2. Näissä olosuhteissa vastus on pienimmillään. Kaksi viimeistä 

numeroa (1 ja 2) kertovat profiilin paksuuden prosenteissa suhteessa pituuteen. 

Tässä profiilissa paksuuden ja pituuden suhde on maksimikohdassa 12 %, ja si-

jaitsee siis numerosarjan toisen numeron perusteella 40 % johtoreunasta taakse-

päin. /6/ 
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Alla olevassa kuvassa 11 on Ira H. Abbottin ja Albert E. Von Doenhoffin kirjas-

ta otettu taulukko, jossa näkyy vasemmalla puolella NACA 64–212-profiilin 

nostovoimakertoimen käyrä kohtauskulman funktiona, ja oikealla profiilin vas-

tuskuoppa. /3/   

 

 
Kuva 10 NACA 64–212-profiilin nostovoimakäyrä ja vastuskuoppa /3/ 

  

  

Kirjan taulukon mukaan 64–212-profiilin nostovoimakerroin on hieman suu-

rempi, kuin mitä Winfoililla saadut analyysitulokset näyttävät kuvaajassa 1. Täs-

tä on kerrottu tarkemmin kappaleessa 15.2. 
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Profiilin koordinaatit on esitetty alla olevassa taulukossa 1. Koordinaatit on ku-

vattu prosentteina profiilin jänteestä. 

 

Taulukko 1 NACA 64–212-profiilin koordinaatit /6/ 
 

YLÄ PINTA ALA PINTA 
X Y X Y 

0,000 0,000 0,000 0,000 
0,418 1,025 0,582 -0,925 
0,659 1,245 0,841 -1,105 
1,147 1,593 1,353 -1,379 
2,382 2,218 2,618 -1,846 
4,868 3,123 5,132 -2,491 
7,364 3,815 7,636 -2,967 
9,865 4,386 10,135 -3,352 

14,872 5,291 15,128 -3,945 
19,886 5,968 20,114 -4,376 
24,903 6,470 25,097 -4,680 
29,921 6,815 30,079 -4,871 
34,941 7,008 35,059 -4,948 
39,961 7,052 40,039 -4,910 
44,982 6,893 45,018 -4,703 
50,000 6,583 50,000 -4,377 
55,016 6,151 54,984 -3,961 
60,029 5,619 59,971 -3,477 
65,039 5,004 64,961 -2,944 
70,045 4,322 69,955 -2,378 
75,047 3,590 74,953 -1,800 
80,045 2,825 79,955 -1,233 
85,038 2,054 84,962 -0,708 
90,027 1,303 89,973 -0,269 
95,013 0,604 94,987 0,028 
100,000 0,000 100,000 0,000 

   
 
 
 
Alla olevassa kuvassa 11 on koordinaattien mukaan Winfoil-ohjelmalla piirretty 
profiili. 
 

 

 
Kuva 11 NACA 64–212:n profiili 
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Tällä siipiprofiililla on matala käyryys ja se on verrattain ohut suhteessa paksuu-

teen. Nämä ominaisuudet ovat syy sen melko matalaan nostovoimakertoimeen 

ja terävään, äkilliseen sakkaukseen pienillä nopeuksilla ja hitaaseen palautumi-

seen siitä. Tällä profiililla rakennetun siiven palauttamiseen sakkaustilasta vaa-

ditaan merkittävää kohtauskulman pienentämistä, jotta virtaus kiinnittyisi uudes-

taan siiven yläpinnalle. Tämä johtaa yleensä huomattavaan korkeuden menetyk-

seen. /6/ Profiili on suunniteltu toimimaan hyvin suurilla nopeuksilla ja sopii siis 

hyvin Super-Sytkyn alkuperäiseen ideaan nopeasta kilpailukoneesta. Haittapuo-

lena ”siviilikäytössä” on sen suuret lähestymisnopeudet laskussa jotta sakkausta 

ei tapahtuisi.  

 
Alla olevassa kuvaajassa 1 on Winfoililla piirretty käyrä profiilin nostovoima-

kertoimelle kohtauskulman funktiona. Käyrä on piirretty kohtauskulmilla -5° - 

25° ja 64–212 profiilille kappaleessa 5. lasketuilla viidellä eri Reynoldsin luvul-

la ( ), jotka vastaavat nopeuksia välillä 75 km/h – 

240 km/h, sekä pinnakarheuden arvona käytetty kappaleessa 8.3 mainittua maa-

lattua pintaa. 

6Re 1,89 10 Re 6,08 10= ⋅ − = ⋅

 1899700

 3293200

 4306500

 5319700

 6080300

Alpha (Degrees)

Cl
0.5

1.0

1.5

-0.5

5 10 15 20 25-5

 
Kuvaaja 1 NACA 64–212-profiilin nostovoimakäyrä kohtauskulman funktiona 

  
 

Profiilin maksimi nostovoimakerroin CLMAX Winfoil-ohjelman analyysitulosten 

mukaan on  Reynoldsin luvulla 1,159MAXCL = 6Re 5,32 10= ⋅ kohtauskulmalla 

12°. Alhaisimmalla Reynoldsin luvulla 6Re 1,90 10= ⋅  maksiminostovoimaker-

roin . /LIITE 5/ 1,110MAXCL =
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Alla olevassa kuvaajassa 2 on em. ohjelmalla piirretty siiven vastuspolaari käyt-

täen samoja Reynoldsin lukuja ja samaa pinnankarheutta. 

 1899700

 3293200

 4306500

 5319700

 6080300

Cd

Cl

0.0

0.5

1.0

1.5

-0.5

0.1 0.2 0.3 0.4

 
 Kuvaaja 2 NACA 64–212-profiilin vastuspolaari 
 

Vastuspolaarin kuvaajassa (2) Winfoilin ohjelmiston rajoitteet hankaloittavat 

kuvaajan silmämääräistä tulkintaa eri Reynoldsin lukujen vaikutuksesta vastus-

kertoimeen. Ohjelma ei anna tarkentaa kuvaajaa skaalalle , jolloin 

vastuskertoimien erot näkyisivät paremmin. Profiilin tarkat vastuskertoimen ar-

vot eri Reynoldsin luvuille kuitenkin löytyvät liitteestä 5.  

0,0 0,1DC = −

 

Pienin vastuskerroin CDMIN on profiilin vastuspolaarin mukaan 

 Reynoldsin luvulla 0,00599MINCD = 6Re 6,08 10= ⋅ , ja pienimmällä Reynold-

sin luvulla  minimivastuskerroin on . /LIITE 5/ 6Re 1,90 10= ⋅ 0,00678MINCD =

 

11.5 Modifioitu NACA 64–212-profiili 

NACA 64–212 mod. -profiili on johtoreunasta modifioitu profiili, jonka tavoit-

teena on parantaa alkuperäisen profiilin nostovoimakerrointa ja sakkausominai-

suuksia alhaisilla nopeuksilla. /6/ Profiilin koordinaatit on esitetty taulukossa 2, 

jossa alleviivatut koordinaatit ovat muuttuneet alkuperäisen profiilin koordinaa-

teista. 
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Taulukko 2 NACA 64–212-profiilin modifikaation koordinaatit  /6/ 

 
YLÄ PINTA ALA PINTA
X Y X Y 

-1,000 -1,000 -1,000 -1,000
-0,800 -0,240 -0,800 -1,660
-0,500 0,220 -0,500 -1,980
0,000 0,740 0,000 -2,280
1,000 1,490 1,000 -2,630
2,500 2,280 2,500 -2,880
4,500 3,010 4,500 -3,090
7,000 3,730 7,000 -3,290
10,000 4,410 10,000 -3,470
15,000 5,310 15,000 -3,930
19,886 5,968 20,114 -4,376
24,903 6,470 25,097 -4,680
29,921 6,815 30,079 -4,871
34,941 7,008 35,059 -4,948
39,961 7,052 40,039 -4,910
44,982 6,893 45,018 -4,703
50,000 6,583 50,000 -4,377
55,016 6,151 54,984 -3,961
60,029 5,619 59,971 -3,477
65,039 5,004 64,961 -2,944
70,045 4,322 69,955 -2,378
75,047 3,590 74,953 -1,800
80,045 2,825 79,955 -1,233
85,038 2,054 84,962 -0,708
90,027 1,303 89,973 -0,269
95,013 0,604 94,987 0,028
100,000 0,000 100,000 0,000

    
 
 
 

 
Alla olevassa kuvassa 12 on koordinaattien mukaan Winfoililla piirretty profiili. 
 

 
Kuva 12 Modifioitu profiili 
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Alla olevassa kuvaajassa 3 on piirretty käyrä profiilin nostovoimakertoimelle 

kohtauskulman funktiona. Käyrä on piirretty kohtauskulmilla -5° - 25° ja modi-

fioidulle profiilille kappaleessa 5. lasketuilla viidellä eri Reynoldsin luvulla 

( ), jotka vastaavat nopeuksia välillä 75 km/h – 

240 km/h. Pinnankarheuden arvona on käytetty maalattua pintaa.  

6Re 1,92 10 Re 6,14 10= ⋅ − = ⋅

 

 1920800
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Kuvaaja 3 NACA 64–212-profiilin modifikaation nostovoimakäyrä kohtauskul-
man funktiona 

 
 

Profiilin maksimi nostovoimakerroin CLMAX Winfoil-ohjelman analyysin mu-

kaan on  Reynoldsin luvulla 1, 404MAXCL = 6Re 6,15 10= ⋅ kohtauskulmalla 14°. 

Alhaisimmalla Reynoldsin luvulla 6Re 1,92 10= ⋅  maksimi nostovoimakerroin 

. /LIITE 6/ 1,365MAXCL =
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Kuvaajassa 4 on profiilille Winfoililla piirretty vastuspolaari käyttäen samoja 

Reynoldsin lukuja. 

 

 1920800

 3329800

 4354300

 5378800

 6147900

Cd

Cl

0.0

0.5

1.0
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-0.5

0.1 0.2 0.3 0.4

 
 Kuvaaja 4 NACA 64–212-profiilin modifikaation vastuspolaari 
 
 
 

Pienin vastuskerroin CDMIN on modifioidun profiilin vastuspolaarin mukaan 

 Reynoldsin luvulla 0,00646MINCD = 6Re 6,15 10= ⋅ ja pienimmällä Reynoldsin 

luvulla  minimi vastuskerroin on 6Re 1,92 10= ⋅ 0,00724MINCD = . /LIITE 6/ 

 
Profiili on tietokonepohjaisesti suunniteltu, eikä siitä ole saatavilla tuulitunnelis-

ta mitattuja testaustuloksia suoritusarvoista, kuten alkuperäisessä 64–212 profii-

lista. Myöskään Abbottin ja Von Doenhoffin kirjassa ei tästä mofifikaatiosta ole 

mainintaa. 

 

Myös tässä vastuspolaarin kuvaajassa (4) Winfoilin ohjelmiston rajoitteet han-

kaloittavat kuvaajan silmämääräistä tulkintaa eri Reynoldsin lukujen vaikutuk-

sesta vastuskertoimeen. Ohjelma ei anna tarkentaa kuvaajaa skaalalle 

. Modifioidun profiilin tarkat vastuskertoimen arvot eri Reynold-

sin luvuille löytyvät liitteestä 6.  

0,0 0,1DC = −
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12. SIIVEN JOHTOREUNAN VAIKUTUS AERODYNAMIIKKAAN 
 

Siiven johtoreuna on kohta, jossa lentokoneen siipi kohtaa ilman. Barnaby 

Wainfanin Kitplanes–lehteen /7/ kirjoittaman artikkelin mukaan siiven johtoreu-

nalla on koneen aerodynamiikkaan merkittävä vaikutus. Erityisen tärkeässä 

osassa se on, kun määritellään koneen sakkausominaisuuksia ja maksiminosto-

voimaa. Suurin osa siiven nostovoiman synnystä tapahtuu juuri johtoreunan lä-

hellä, kun kohtaava ilmavirta muuttaa suuntaa ja alkaa virrata siipiprofiilin suun-

taisesti. Siiven ja ilmavirran kohtauskulman kasvattaminen kasvattaa myös il-

mavirran suunnan muutosta ja näin ollen kasvattaa myös syntyvää nostovoimaa.  

 
Siiven kohtauskulma kasvaessa riittävän suureksi siipi joutuu sakkaustilaan. 

Sakkaus johtuu virtauksen irtoamisesta siiven yläpinnalta. Kohtauskulman olles-

sa tarpeeksi suuri virtauksen nopeusmaksimi kasvaa yläpinnalla, ja toisaalta no-

peusminimi siiven jättöreunalla säilyy likimain ennallaan. Tämä johtaa siihen, 

että virtaus joutuu hidastumaan sitä enemmän, mitä suurempi on kohtauskulma. 

Lopulta kohtauskulmaa edelleen kasvatettaessa tulee vastaan tilanne, jossa hi-

dastuminen on niin voimakasta, että rajakerros ei enää pysy kiinni siiven yläpin-

nalla, vaan irtaantuu. Koska rajakerroksen sisällä aivan pinnan lähellä virtaus-

nopeus on aina pieni, johtaa voimakas virtausnopeuden hidastuminen rajaker-

roksen ulkopuolella leikkausjännitysten takia siihen, että pinnan lähellä virtaus 

kääntyykin päinvastaiseksi. Tällöin virtaus lähtee pinnalta ulospäin kohdassa, 

jossa pinnan suuntaisen virtausnopeuden suunta vaihtuu. /7/ 

 
Irtaantumisen vuoksi yläpinnalle ei muodostukaan niin suurta alipainetta kuin 

mitä ilman irtaantumista syntyisi. Tällöin ala- ja yläpinnan välinen paine-ero ja 

siten nostovoima on pienempi kuin mitä olisi tilanteessa, jossa irtaantumista ei 

olisi tapahtunut. /7/ 
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13. JOHTOREUNAN GEOMETRIAN VAIKUTUS SAKKAUKSEEN 
 

Wainfanin artikkelissa /7/ todetaan myös siipiprofiilin johtoreunan geometrialla 

olevan huomattava vaikutus sakkaukseen johtavan kohtauskulman suuruuteen. 

Siiven johtoreunalla on kaksi tärkeää geometrista parametria, jotka esitellään al-

la.  

 

Ensimmäinen on johtoreunan säde, joka on siiven johtoreunaan mahtuvan kuvit-

teellisen ympyrän säde. Siivet, joilla on pieni johtoreunan säde, sakkaavat yleen-

sä yhtäkkisesti, ja niillä on usein myös verrattain pieni maksimi nostovoimaker-

roin. Kasvattamalla johtoreunan sädettä, eli siis kasvattamalla johtoreunan pak-

suutta, voidaan kasvattaa maksimi-nostovoimakerrointa. Tällöin ohi virtaavan 

ilman suunnanmuutos siiven kohdatessaan ei ole niin jyrkkä, ja se tekee myös 

sakkauksesta jouheamman. Korkeampaa maksiminostovoimaa tavoiteltaessa 

johtoreunan säteen kasvattamisella on otettava huomioon se, että säteen kasvat-

taminen vaikuttaa ainoastaan pieneen osaan siipiprofiilissa. Säteen suurentami-

nen isontaa myös siipiprofiilin paksuutta lähellä etureunaa, mikä taas vaatii jyr-

kempää käyrää tultaessa siiven jättöreunaa kohti. Johtoreunan säteen kasvatta-

minen suurentaa sakkauskulmaa siihen asti, kunnes säde tulee niin suureksi, että 

siiven profiili vääristyy liiallisesti. Erittäin suurilla johtoreunan säteillä siiven 

johtoreunan jälkeinen muoto saattaa johtaa virtauksen irtoamiseen jo johtoreu-

nan jälkeen. /7/ 

 
Toinen tärkeä parametri, jolla voidaan kontrolloida virtauksen irtoamista, on 

etureunan käyristys. Tämä on hyvin tehokas keino viivyttää sakkauksen alka-

mista isommille kohtauskulmille ja kasvattaa maksimi-nostovoimaa. Käyristä-

mällä etureunaa alaspäin kohti korkeilla kohtauskulmilla vastaan tulevaa ilma-

virtaa annetaan sen tehdä loiva ja pitkä suunnanmuutos yli etureunan, ja yläpin-

nalle päinvastoin, että suunnanmuutos olisi jyrkkä ja lyhyt ja pääosin johtoreu-

nan kohdalla. /7/ 

 
Molemmat profiilimuutokset vaikuttavat sakkausominaisuuksiin jotakuinkin 

samalla perusperiaatteella: muuttamalla ilmavirran suunnanmuutoksen jyrkkyyt-

tä loivemmaksi sen kohdatessa siiven. /7/ 
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15. MUUTOKSET JA SUORITUSEROT 
  

Modifikaation myötä siiven etureuna saa kuvan 12 mukaisesti hieman lisää pak-

suutta ja käyristyy alaspäin, mikä lisää hieman alaspäin taivuttavaa momenttia. 

Myös siiven jänteen pituus kasvaa. Muutokset itse profiiliin, nostovoimakertoi-

men ja vastuskertoimen erot, liitoluvut ja teoreettiset erot lento-ominaisuuksiin 

on esitetty kappaleissa 15.1 – 15.3. 

 

15.1 Muutokset profiiliin ja momenttikertoimeen 

Alla olevassa kuvassa 13 on asetettu Winfoil-ohjelman avulla profiilit päällek-

käin ja kuva rajattu profiilin etuosaan.  Kuvasta voidaan todeta, kuinka 64–212 

modifioitu profiili eroaa alkuperäisestään ainoastaan etureunastaan. Etureuna on 

tylpempi ja käyristyy hieman alaspäin, eli profiili siis hieman paksunee matkal-

la, joka on n. 10 % jänteen pituudesta. Tällä loivennetaan virtauksen suunnan-

muutosta sen kaartuessa johtoreunasta yläpinnalle. Paksulla viivalla kuvattu pro-

fiili on alkuperäinen, ja ohuella piirretty profiili kuvaa modifikaatiota. 

 
 

 
 Kuva 13 Profiilin muutos 
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Siipisalon kohdalla profiilin paksuus säilyy samana, joten rakenteelliseen lujuu-

teen modifikaatio ei vaikuta. Päinvastoin koneen suunnittelija oletti siiven vään-

töjäykkyyden jopa hieman kasvavan paksumman etureunan myötä /16/. Sen si-

jaan siipeä etureunasta pituussuunnassa alaspäin taivuttava pituusmomenttiker-

roin Cm kasvaa hieman, joskin sen vaikutus on pieni.  

/LIITE 5; LIITE 6/ 

 

Siipeä taivuttava momenttikerroin riippuu Reynoldsin luvusta, kohtauskulmasta 

ja nopeudesta. Esimerkiksi kohtauskulman ollessa 0° alkuperäisen profiilin pi-

tuusmomenttikerroin on Cm = (-0,037) ja modifioidulla profiililla samalla kohta-

uskulmalla Cm = (-0,047). /LIITE 5; LIITE 6/ 

 

15.2 Muutokset nostovoima- ja vastuskertoimeen 

Uudelleen muotoillun etureunan ansiosta siiven nostovoimakerroin CL paranee 

Winfoil-ohjelmalla tehtyjen analyysien mukaan varsinkin hitaissa nopeuksissa 

huomattavasti, tämän kuitenkaan vaikuttamatta merkittävästi vastuskertoimeen 

CD.  

 

Kuvaaja 1 osoittaa, kuinka alkuperäisen siipiprofiilin nostovoimakertoimen käy-

rä putoaa pienimmällä Reynoldsin luvulla hyvin jyrkästi kohtauskulman kasva-

essa kuitenkin vain muutamia asteita. Tässä tilanteessa sakkaus on hyvin äkilli-

nen. Tämä todetaan myös Ira H. Abbottin ja Albert E. Von Doenhoffin vuonna 

1959 kirjoittamassa teoksessa Theory of Wing Sections, jossa on kuvattu 64–

212-profiilin nostovoimakäyrää kohtauskulman funktiona /3/. Käyrä kaartuu yh-

tä jyrkästi alaspäin jotakuinkin 15° kohtauskulmalla. Kuvassa 10 on esitetty tau-

lukkona 64–212 profiilin nostovoimakertoimen käyrä nostovoimakertoimen 

funktiona. Kuvasta voidaan todeta, että maksiminostovoimakerroin on Reynold-

sin luvulla  noin 6Re 3,0 10= ⋅ max 1,50LC = , kun taas Winfoilin analyysin perus-

teella arvoksi saadaan lähes samalla Reynoldsin luvulla vain max 1,15LC = . 

/LIITE 5/ Edellisen perusteella Winfoil näyttäisi antavan hyvin varovaisia arvi-

oita profiilin todellisesta nostovoimakertoimesta, ja voidaan olettaa, että modifi-

oidulla profiilillakin on todellisuudessa hieman suurempi nostovoimakerroin, 

kuin mitä Winfoil antaa tulokseksi. 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU                             TUTKINTOTYÖ  42 (51) 
Antti Salmela   
  
 

Kuvaaja 3 osoittaa, kuinka modifioidulla profiililla samaa nopeutta vastaavalla 

Reynoldsin luvulla nostovoimakertoimen käyrä kaartuu alaspäin loivemmin 

kohtauskulman kasvaessa. Sakkaus on siis jouheampi hitailla nopeuksilla, ja sitä 

todennäköisesti edeltää siiven ja ohjainten tärinä.  

 

Kuvaajassa 5 on Winfoil-ohjelman avulla verrattu alkuperäisen sekä modifioi-

dun profiilin nostovoimakertoimen käyriä kohtauskulman funktiona ~ 80 km/h:n 

nopeuksilla. 

 

NACA 64A-212 Basic Re =  1920000

NACA 64-212 mod. Re =  1950000

Alpha (Degrees)

Cl
0.5

1.0

1.5

-0.5

5 10 15 20-5

 
Kuvaaja 5 Profiilien nostovoimakertoimien vertailu 

 

Kuvaajasta 5 voidaan todeta, kuinka modifioidulla profiililla on hitailla nopeuk-

silla selvästi suurempi nostovoimakerroin yli 5° kohtauskulmilla ja se kaartuu 

kohtauskulman kasvaessa loivemmin alaspäin kuin alkuperäisen profiilin käyrä. 

 

Verrattaessa profiilien vastuspolaareita samoilla nopeuksilla (kuvaaja 6) huoma-

taan, kuinka pienillä nostovoimakertoimilla modifioidulla profiililla on hieman 

suurempi vastuskerroin nostovoimakertoimen arvoilla . Modifikaation 

tuoma etu nostovoimakertoimen suhteessa vastukseen on kuitenkin monin ver-

roin suurempi.  

0,5LC ≤
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NACA 64A-212 Basic Re =  1920000

NACA 64-212 mod. Re =  1950000

Cd

Cl

0.0

0.5

1.0

1.5

-0.5

0.05 0.10 0.15 0.20

 
Kuvaaja 6 Profiilien vastuspolaarien vertailu 

 

Myös tässä kuvaajassa vastuskertoimen skaala voisi olla pienempi, mutta Win-

foililla ei kuvaajan tarkentaminen ole mahdollista. 

 

15.3 Muutokset liitolukuun 

Liitoluvulla tarkoitetaan nostovoiman ja vastuksen suhdetta. Sitä merkitään 

symbolilla E, ja modifikaation myötä siiven liitoluku Ewing hieman alenee. Liito-

luku lasketaan kaavalla:  

 

 L
wing

D

CE
C

=     (5) 

 

Liitoluvun arvot pelkälle siivelle ovat aina enemmän kuin liitoluvun arvot koko 

lentokoneelle, koska koko lentokoneen liitoluvuissa mukaan tulee siiven vastuk-

sen lisäksi koneen rungon vastus. /4/ Tämä perustuu olettaen, että kaikki nosto-

voima perinteisessä lentokoneessa saadaan siivestä.  

 

Taulukossa 3 on yhtälön 5 mukaan laskettu siiven liitoluvut kummallekin profii-

lille käyttäen pinnankarheuden arvona ”painted fabric” eli maalattua kangasta. 

Vertailunopeuksina on käytetty kappaleessa 5 esitellyt nopeudet kohtauskulman 

ollessa 0°. Nostovoimakertoimien ja vastuskertoimien arvot on otettu Winfoil-

ohjelman analyysituloksista. /LIITE 5; LIITE 6/ 
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Taulukko 3 Liitolukujen vertailu pinnankarheudella ”painted fabric” 

  
Nopeus 64–212 64–212 mod. 
75 km/h 26,4 24,6 

130 km/h 29,6 27,2 
170 km/h 29,2 28,8 
210 km/h 28,9 28,9 
240 km/h 29,3 29,5 

 
    

Liitoluvun pieneneminen modifioidussa siivessä johtuu sen hoikkuuden piene-

nemisestä ja paksumman etureunan seurauksena kasvavasta vastuskertoimesta. 

Erot ovat kuitenkin verrattain pieniä modifikaation etujen rinnalla.  

 
Alla olevassa taulukossa 4 on vertailtu eri pinnankarheuksien vaikutusta profiili-

en maksiminostovoimakertoimeen koko nopeusalueella. Winfoil antaa valitta-

vaksi pinnankarheuden arvoksi joko sileän pinnan (smooth finish), maalatun 

kankaan (painted fabric) tai likaisen pinnan (bugs and dirt). 

 
 
Taulukko 4 Profiilien maksiminostovoimakertoimen eri pinnankarheuksilla 

 
 NACA 64–212 Clmax 

SMOOTH 1,160 
PAINTED FABRIC 1,159 
BUGS AND DIRT 1,154 

NACA 64–212 mod. Clmax 
SMOOTH 1,405 
PAINTED FABRIC 1,404 
BUGS AND DIRT 1,396 

 

 
 
 

 

Taulukosta voidaan todeta, että sileän pinnan ja maalatun kankaan erot eivät ole 

kovin suuria. Winfoil-ohjelma olettaa, että maalatun kankaan pinnan viimeistely 

on tehty erityisen hyvin. Likaisen pinnan maksiminostovoimakertoimen arvot 

taas ovat huomattavasti pienempiä. Jään ja huurteen vaikutusta tässä työssä ei 

ole otettu huomioon, koska koneella ei ole tarkoitus lentää talviolosuhteissa. 
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Koko koneen liitolukua on vaikea arvioida tarkasti. Rungon vaikutuksen ha-

vainnollistamiseksi koneen liitolukuun on tässä työssä kuitenkin esitetty karkea 

arvio siitä, mitä se voisi olla.  Koko koneen liitoluku saadaan selville kaavalla 

/2/: 

 

0

2
L

D L

CLE
D C KC

= =
+

   (6) 

 

jossa nollavastuskerroin 
0DC on karkeasti arvioitu olevan alkuperäi-

sellä profiililla, ja modifioidulla profiililla C

0
0,030DC ≈

0D 0,032≈ . Vertailun vuoksi Piper 

Cherokeella nollavastuskerroin on 0,0244, ja Valmet Vinkalla 0,0428 /2/.  

1K
e Aπ

⎛ =⎜
⎝ ⎠

⎞
⎟  Oswaldin kertoimeksi e on arvioitu 0,70e = . Vertailun vuoksi 

Learjetillä kerroin on 0,66 /2/. Siiven sivusuhde A on alkuperäisessä profiilissa 

3,84 ja modifioidussa 3,81.  

Nostovoimakerroin  saadaan yhtälöstä: /2/ LC

 
 

  
21

2

L
mgC
V Sρ

=    (7) 

  
 

jossa m on koneen arvioitu massa polttoaineen ja lentäjän kanssa (320 kg) /8/, g 

on standardi putoamiskiihtyvyys (9,81 m/s2), ρ  on ilman tiheys merenpinnan 

tasossa (1,225 kg/m3) V on nopeus ja S siiven pinta-ala Vastuskerroin DC  saa-

daan yhtälöstä 4. /2/ 
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Edellisen perusteella voidaan koneelle laskea paras liitoluku Emax molemmille 

profiileille. Se saadaan yhtälöstä: /2/ 

 

00

max
max

1 1
22

L

D DD

C e AE
C CKC

π⎛ ⎞
= = =⎜ ⎟
⎝ ⎠

  (8)

  

yhtälön ja edellä esitettyjen arvojen perusteella koneelle laskettu paras liitoluku 

alkuperäisellä profiililla on max 8,39E = ja modifioidulla profiililla max 8,09E = . 

Se sopii hyvin pienkoneiden tavallisimpien liitolukujen alueelle 8-12 /2/. 

 

Alla olevassa taulukossa 5 on laskettu koneelle liitoluvut molemmille siipiprofii-

leille jo edellä esitetyille PIK-21 –käsikirjasta saaduille nopeuksille. /8/ 

 
 Taulukko 5 Koko lentokoneen arvioidut liitoluvut 

 
NACA 64-212   

NOPEUS LIITOLUKU 
75 KM/H 4,69 
130 KM/H 8,42 
170 KM/H 7,62 
210 KM/H 6,00 
240 KM/H 4,85 

NACA 64-212 mod.   
NOPEUS LIITOLUKU 
75 KM/H 4,67 
130 KM/H 8,07 
170 KM/H 7,20 
210 KM/H 5,62 
240 KM/H 4,54 

 
 
 
 
 
 

  
 

Taulukon 5 perusteella modifioidulla profiililla varustetun koneen liitoluku ja 

paras liitoluku pienenee. Tämä johtuu modifioidun siiven hoikkuuden pienene-

misestä ja arvioidusta nollanostovastuksen lisääntymisestä. Kuten aiemmin to-

dettu, tämän taulukon luvut ovat kuitenkin erittäin karkeita arvioita, mutta anta-

vat hieman suuntaa todellisista liitoluvuista. 
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16. YHTEENVETO 
 

NACA 64–212-siipiprofiilin modifikaatio eli uudelleenmuotoilu etureunasta, ja 

tarkemmin alapinnalta parantaa siiven sakkausominaisuuksia hitailla nopeuksilla 

huomattavasti. Sakkausnopeus pienenee ja sakkauskäyttäytyminen muuttuu jou-

heammaksi ja näin ollen se on paremmin ennakoitavissa ja estettävissä ennen 

sen tapahtumista. Tämä parantaa turvallisuutta ja ohjattavuutta etenkin laskussa, 

koska lähestymisnopeudet pienenevät. Muita vaihtoehtoja lento-ominaisuuksien 

parantamiseksi hitaissa nopeuksissa olisi esimerkiksi laskusiivekkeiden suunnit-

telu ja rakentaminen. Profiilin muokkaus eli siipikaarien uudelleen muotoilu pii-

rustuspöydällä vielä rakentamattomaan siipeen on kuitenkin huomattavasti hel-

pompi ja kustannustehokkaampi ratkaisu.  

 

Profiilin muokkauksen seurauksena ja kasvavien Reynoldsin lukujen myötä pro-

fiili kuitenkin menettää osan laminaarisuudestaan, sen vastus jonkin verran kas-

vaa ja nopeus hidastuu. Sen myötä voisi ajatella Super-Sytkyn samalla  

menettävän osan alkuperäistä ideaansa, joka oli synnyttää mahdollisimman no-

pea 1600 VW-moottorilla varustettu kone menemättä kuitenkaan kovin radikaa-

leihin ratkaisuihin, esimerkiksi ohueen siipiprofiiliin. Kuitenkin kone, johon 

modifikaation mukainen siipi on tulossa, rakennetaan puhtaasti huvi- ja harras-

tekäyttöön, joten koneen alkuperäisen idean ja tarkoituksen jonkin asteinen me-

nettäminen ei tässä tapauksessa haittaa.  
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17. OMAT POHDINNAT TYÖSTÄ 
 

Tämä työ oli mielenkiintoinen tutkimuskohde, koska ystävälläni on hallussaan 

piirustukset PIK-21 Super-Sytkyyn, ja muutamia osiakin on tehty valmiiksi. Sii-

pikaaret ovat tehty nimenomaan modifioidulla profiililla, mutta varsinaista tut-

kimusta niiden sakkausominaisuuksia parantavista vaikutuksista tähän kone-

tyyppiin ei ole tehty, koska koneita on valmistettu hyvin rajallinen määrä. Tule-

vaisuudessa tarkoituksena on rakentaa modifioidulla siipiprofiililla valmis ja 

lentokelpoinen PIK-21, ja tämä työn tulokset antavat kuvan siitä, miten se vai-

kuttaa hidaslento-ominaisuuksiin. 

 

 

Työtä tehdessä tuli myös pohdittua, sitä kuinka siipiprofiilin suunnittelu ja oike-

an profiilin valinta koneeseen on tärkeä tekijä, kun halutaan määritellä koneen 

ominaisuuksia ja käyttötarkoitusta. Tämän modifikaation myötä PIK-21 saa liit-

teen mod., ja sen lento-ominaisuudet tulevat ainakin teoriassa muuttumaan har-

rastaja-ystävällisemmiksi, koska koneella ei ole tarkoitus osallistua kisoihin, 

vaan lentää huvi ja harrastelentoja. 

 

Työssä vaikeinta oli löytää tarkoitukseen sopiva ja ilmainen ohjelmisto, jolla 

voisi piirtää profiilit ja analysoida niitä virtausmekaniikan näkökulmasta. On-

neksi tällainen kuitenkin löytyi australialaisen Malcolm Hardyn lahjoitettua mi-

nulle kopion kehittämästään ohjelmasta.  
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INFOIL - Airfoil Lift/Drag Data  Page  1  of  5 
 VERSION 3.0 7.11.2007 15:45:47 

 Aifoil Name NACA 64A-212 Basic 
 Reynolds Number 1899700 

 
 Alpha (Angle of Cl (Lift Cd (Drag Cm (Pitching Moment 
 Attack Degrees) Coefficient) Coefficient) Coefficient) 
 
 -5 -0,39 0,0101 -0,03 
 
 -4 -0,281 0,00918 -0,031 
 
 -3 -0,168 0,00873 -0,033 
 
 -2 -0,052 0,00689 -0,034 
 
 -1 0,063 0,00678 -0,036 
 
 0 0,179 0,00679 -0,037 
 
 1 0,297 0,00682 -0,038 
 
 2 0,413 0,00735 -0,04 
 
 3 0,527 0,00801 -0,041 
 
 4 0,639 0,01015 -0,043 
 
 5 0,745 0,01076 -0,044 
 
 6 0,845 0,01196 -0,046 
 
 7 0,925 0,01385 -0,047 
 
 8 1,002 0,01507 -0,048 
 
 9 1,063 0,01745 -0,049 
 
 10 1,11 0,01896 -0,05 
 
 11 0,942 0,06994 -0,029 
 
 12 0,953 0,07953 -0,027 
 
 13 0,951 0,09077 -0,026 
 
 14 0,941 0,10062 -0,027 
 
 15 0,921 0,11397 -0,027 
 
 16 0,884 0,12748 -0,028 
 
 17 0,826 0,14147 -0,028 
 
 18 0,764 0,15883 -0,028 
 
 19 0,703 0,17271 -0,029 
 
 20 0,643 0,18792 -0,03 
 
 21 0,588 0,21228 -0,032 
 
 22 0,535 0,23461 -0,033 
 
 23 0,487 0,2589 -0,034 
 
 24 0,443 0,27884 -0,034 
 
 25 0,403 0,31256 -0,034 
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 Aifoil Name NACA 64A-212 Basic 
 Reynolds Number 3293200 

 
 Alpha (Angle of Cl (Lift Cd (Drag Cm (Pitching Moment 
 Attack Degrees) Coefficient) Coefficient) Coefficient) 
 
 -5 -0,391 0,00878 -0,03 
 
 -4 -0,281 0,00808 -0,031 
 
 -3 -0,168 0,00758 -0,033 
 
 -2 -0,053 0,00665 -0,034 
 
 -1 0,063 0,00622 -0,036 
 
 0 0,179 0,00604 -0,037 
 
 1 0,297 0,0063 -0,039 
 
 2 0,413 0,00684 -0,04 
 
 3 0,527 0,00772 -0,041 
 
 4 0,639 0,00888 -0,043 
 
 5 0,745 0,0097 -0,044 
 
 6 0,845 0,01051 -0,046 
 
 7 0,936 0,01176 -0,047 
 
 8 1,004 0,01307 -0,048 
 
 9 1,066 0,01505 -0,049 
 
 10 1,113 0,01662 -0,051 
 
 11 1,142 0,01946 -0,052 
 
 12 1,151 0,02235 -0,053 
 
 13 1,137 0,02662 -0,053 
 
 14 1,101 0,03384 -0,053 
 
 15 0,99 0,0709 -0,046 
 
 16 0,899 0,11189 -0,037 
 
 17 0,835 0,12773 -0,036 
 
 18 0,771 0,14423 -0,035 
 
 19 0,707 0,16379 -0,034 
 
 20 0,647 0,18287 -0,034 
 
 21 0,59 0,20109 -0,035 
 
 22 0,537 0,22174 -0,035 
 
 23 0,489 0,24143 -0,036 
 
 24 0,444 0,26198 -0,037 
 
 25 0,405 0,28162 -0,037 
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 Aifoil Name NACA 64A-212 Basic 
 Reynolds Number 4306500 

 
 Alpha (Angle of Cl (Lift Cd (Drag Cm (Pitching Moment 
 Attack Degrees) Coefficient) Coefficient) Coefficient) 
 
 -5 -0,391 0,00811 -0,03 
 
 -4 -0,281 0,00756 -0,031 
 
 -3 -0,168 0,00713 -0,033 
 
 -2 -0,053 0,0065 -0,034 
 
 -1 0,063 0,00631 -0,036 
 
 0 0,179 0,00612 -0,037 
 
 1 0,297 0,00632 -0,039 
 
 2 0,413 0,00668 -0,04 
 
 3 0,527 0,00741 -0,041 
 
 4 0,639 0,0083 -0,043 
 
 5 0,745 0,00903 -0,044 
 
 6 0,845 0,00981 -0,046 
 
 7 0,936 0,0108 -0,047 
 
 8 1,015 0,0122 -0,049 
 
 9 1,067 0,01422 -0,049 
 
 10 1,114 0,01587 -0,051 
 
 11 1,144 0,01835 -0,052 
 
 12 1,157 0,02085 -0,053 
 
 13 1,143 0,02455 -0,053 
 
 14 1,113 0,02999 -0,054 
 
 15 1,062 0,04008 -0,053 
 
 16 0,943 0,08125 -0,046 
 
 17 0,847 0,11625 -0,04 
 
 18 0,775 0,13912 -0,037 
 
 19 0,71 0,15842 -0,036 
 
 20 0,648 0,17919 -0,036 
 
 21 0,591 0,19855 -0,036 
 
 22 0,538 0,21844 -0,036 
 
 23 0,489 0,23578 -0,037 
 
 24 0,445 0,25566 -0,038 
 
 25 0,405 0,27343 -0,038 
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 Aifoil Name NACA 64A-212 Basic 
 Reynolds Number 5319700 

 
 Alpha (Angle of Cl (Lift Cd (Drag Cm (Pitching Moment 
 Attack Degrees) Coefficient) Coefficient) Coefficient) 
 
 -5 -0,391 0,00782 -0,03 
 
 -4 -0,281 0,00719 -0,031 
 
 -3 -0,168 0,00671 -0,033 
 
 -2 -0,053 0,00638 -0,034 
 
 -1 0,063 0,00611 -0,036 
 
 0 0,179 0,00619 -0,037 
 
 1 0,297 0,00626 -0,039 
 
 2 0,413 0,00654 -0,04 
 
 3 0,527 0,00713 -0,041 
 
 4 0,639 0,00793 -0,043 
 
 5 0,745 0,00858 -0,044 
 
 6 0,845 0,00926 -0,046 
 
 7 0,936 0,01054 -0,047 
 
 8 1,015 0,0118 -0,049 
 
 9 1,068 0,0134 -0,049 
 
 10 1,115 0,01475 -0,051 
 
 11 1,145 0,01769 -0,052 
 
 12 1,159 0,01999 -0,053 
 
 13 1,148 0,02318 -0,054 
 
 14 1,12 0,028 -0,054 
 
 15 1,076 0,03533 -0,054 
 
 16 0,996 0,052 -0,052 
 
 17 0,864 0,10037 -0,044 
 
 18 0,777 0,13686 -0,038 
 
 19 0,712 0,15542 -0,038 
 
 20 0,651 0,17524 -0,038 
 
 21 0,593 0,19227 -0,038 
 
 22 0,54 0,21022 -0,038 
 
 23 0,491 0,23 -0,039 
 
 24 0,446 0,2523 -0,039 
 
 25 0,406 0,26967 -0,04 
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 Aifoil Name NACA 64A-212 Basic 
 Reynolds Number 6080300 

 
 Alpha (Angle of Cl (Lift Cd (Drag Cm (Pitching Moment 
 Attack Degrees) Coefficient) Coefficient) Coefficient) 
 
 -5 -0,391 0,00743 -0,03 
 
 -4 -0,281 0,00695 -0,031 
 
 -3 -0,168 0,00656 -0,033 
 
 -2 -0,053 0,00626 -0,034 
 
 -1 0,063 0,00599 -0,036 
 
 0 0,179 0,00611 -0,037 
 
 1 0,297 0,00622 -0,039 
 
 2 0,413 0,00652 -0,04 
 
 3 0,527 0,00688 -0,041 
 
 4 0,639 0,00763 -0,043 
 
 5 0,745 0,00836 -0,044 
 
 6 0,845 0,00899 -0,046 
 
 7 0,936 0,01018 -0,047 
 
 8 1,015 0,01115 -0,049 
 
 9 1,069 0,0131 -0,049 
 
 10 1,116 0,01424 -0,051 
 
 11 1,145 0,01667 -0,052 
 
 12 1,159 0,01901 -0,053 
 
 13 1,151 0,0223 -0,054 
 
 14 1,123 0,02686 -0,054 
 
 15 1,081 0,03316 -0,055 
 
 16 1,01 0,04588 -0,054 
 
 17 0,893 0,07866 -0,049 
 
 18 0,778 0,13494 -0,039 
 
 19 0,713 0,15433 -0,038 
 
 20 0,652 0,17215 -0,039 
 
 21 0,594 0,19013 -0,039 
 
 22 0,541 0,20636 -0,039 
 
 23 0,491 0,2244 -0,039 
 
 24 0,447 0,24471 -0,04 
 
 25 0,407 0,26689 -0,04 
 

 



                                                                                                                                   LIITE 6 1(5)                   
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 Aifoil Name NACA 64-212 mod. 
 Reynolds Number 1920800 

 
 Alpha (Angle of Cl (Lift Cd (Drag Cm (Pitching Moment 
 Attack Degrees) Coefficient) Coefficient) Coefficient) 
 
 -5 -0,38 0,01008 -0,04 
 
 -4 -0,272 0,0094 -0,041 
 
 -3 -0,159 0,00869 -0,043 
 
 -2 -0,043 0,00834 -0,044 
 
 -1 0,074 0,00799 -0,045 
 
 0 0,192 0,00781 -0,047 
 
 1 0,312 0,00757 -0,048 
 
 2 0,43 0,00724 -0,049 
 
 3 0,547 0,00806 -0,051 
 
 4 0,664 0,00967 -0,052 
 
 5 0,779 0,0103 -0,053 
 
 6 0,893 0,0112 -0,054 
 
 7 1 0,01217 -0,056 
 
 8 1,102 0,01357 -0,057 
 
 9 1,193 0,01497 -0,058 
 
 10 1,259 0,01776 -0,059 
 
 11 1,318 0,02043 -0,06 
 
 12 1,36 0,02359 -0,06 
 
 13 1,365 0,02845 -0,06 
 
 14 1,354 0,03496 -0,06 
 
 15 1,307 0,04509 -0,059 
 
 16 1,188 0,08031 -0,053 
 
 17 1,088 0,11746 -0,046 
 
 18 1,017 0,13975 -0,043 
 
 19 0,949 0,15976 -0,042 
 
 20 0,878 0,18527 -0,04 
 
 21 0,812 0,20216 -0,04 
 
 22 0,746 0,22947 -0,039 
 
 23 0,683 0,25956 -0,038 
 
 24 0,627 0,28478 -0,039 
 
 25 0,574 0,30814 -0,038 



                                                                                                                                   LIITE 6 2(5)                   
   
   
  

WINFOIL - Airfoil Lift/Drag Data  Page  2  of  5 
 VERSION 3.0 6.11.2007 19:10:25 

 Aifoil Name NACA 64-212 mod. 
 Reynolds Number 3329800 

 
 Alpha (Angle of Cl (Lift Cd (Drag Cm (Pitching Moment 
 Attack Degrees) Coefficient) Coefficient) Coefficient) 
 
 -5 -0,38 0,00884 -0,04 
 
 -4 -0,272 0,00845 -0,041 
 
 -3 -0,159 0,00771 -0,043 
 
 -2 -0,043 0,00723 -0,044 
 
 -1 0,074 0,00692 -0,046 
 
 0 0,192 0,00706 -0,047 
 
 1 0,312 0,007 -0,048 
 
 2 0,43 0,0069 -0,049 
 
 3 0,547 0,00772 -0,051 
 
 4 0,664 0,00847 -0,052 
 
 5 0,779 0,00912 -0,053 
 
 6 0,893 0,00997 -0,055 
 
 7 1 0,01078 -0,056 
 
 8 1,102 0,01197 -0,057 
 
 9 1,193 0,01385 -0,058 
 
 10 1,272 0,01566 -0,059 
 
 11 1,323 0,01772 -0,06 
 
 12 1,366 0,02012 -0,061 
 
 13 1,39 0,02365 -0,061 
 
 14 1,375 0,02921 -0,061 
 
 15 1,332 0,03693 -0,06 
 
 16 1,258 0,04992 -0,059 
 
 17 1,149 0,07881 -0,055 
 
 18 1,032 0,12357 -0,047 
 
 19 0,956 0,14748 -0,044 
 
 20 0,883 0,17301 -0,042 
 
 21 0,815 0,19289 -0,042 
 
 22 0,747 0,22059 -0,04 
 
 23 0,685 0,24483 -0,04 
 
 24 0,628 0,26904 -0,04 
 
 25 0,575 0,29751 -0,04 
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 Aifoil Name NACA 64-212 mod. 
 Reynolds Number 4354300 

 
 Alpha (Angle of Cl (Lift Cd (Drag Cm (Pitching Moment 
 Attack Degrees) Coefficient) Coefficient) Coefficient) 
 
 -5 -0,381 0,0084 -0,04 
 
 -4 -0,272 0,00799 -0,041 
 
 -3 -0,159 0,00724 -0,043 
 
 -2 -0,043 0,00678 -0,044 
 
 -1 0,074 0,00676 -0,046 
 
 0 0,192 0,00667 -0,047 
 
 1 0,312 0,00695 -0,048 
 
 2 0,43 0,00745 -0,049 
 
 3 0,547 0,00748 -0,051 
 
 4 0,664 0,00798 -0,052 
 
 5 0,779 0,00853 -0,053 
 
 6 0,893 0,00928 -0,055 
 
 7 1 0,01007 -0,056 
 
 8 1,102 0,01132 -0,057 
 
 9 1,193 0,01291 -0,058 
 
 10 1,272 0,01448 -0,059 
 
 11 1,336 0,01629 -0,06 
 
 12 1,368 0,0192 -0,061 
 
 13 1,393 0,02216 -0,062 
 
 14 1,387 0,02641 -0,062 
 
 15 1,344 0,03318 -0,061 
 
 16 1,275 0,04341 -0,06 
 
 17 1,19 0,05839 -0,059 
 
 18 1,074 0,09228 -0,054 
 
 19 0,966 0,13664 -0,047 
 
 20 0,887 0,16603 -0,044 
 
 21 0,818 0,18542 -0,044 
 
 22 0,749 0,2119 -0,042 
 
 23 0,687 0,23717 -0,041 
 
 24 0,629 0,25788 -0,041 
 
 25 0,575 0,28635 -0,041 
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 Aifoil Name NACA 64-212 mod. 
 Reynolds Number 5378800 

 
 Alpha (Angle of Cl (Lift Cd (Drag Cm (Pitching Moment 
 Attack Degrees) Coefficient) Coefficient) Coefficient) 
 
 -5 -0,381 0,00796 -0,04 
 
 -4 -0,272 0,00745 -0,041 
 
 -3 -0,16 0,00685 -0,043 
 
 -2 -0,044 0,00663 -0,044 
 
 -1 0,074 0,0065 -0,046 
 
 0 0,193 0,00664 -0,047 
 
 1 0,312 0,00671 -0,048 
 
 2 0,43 0,00712 -0,05 
 
 3 0,547 0,00713 -0,051 
 
 4 0,664 0,00761 -0,052 
 
 5 0,779 0,0082 -0,053 
 
 6 0,893 0,00879 -0,055 
 
 7 1 0,00966 -0,056 
 
 8 1,102 0,0108 -0,057 
 
 9 1,193 0,01218 -0,058 
 
 10 1,272 0,014 -0,059 
 
 11 1,336 0,01591 -0,06 
 
 12 1,37 0,01786 -0,061 
 
 13 1,395 0,02084 -0,062 
 
 14 1,398 0,02432 -0,062 
 
 15 1,354 0,03067 -0,062 
 
 16 1,287 0,03906 -0,061 
 
 17 1,207 0,05054 -0,06 
 
 18 1,102 0,07578 -0,058 
 
 19 0,973 0,13004 -0,049 
 
 20 0,893 0,15795 -0,046 
 
 21 0,82 0,18168 -0,044 
 
 22 0,752 0,20565 -0,043 
 
 23 0,689 0,22872 -0,043 
 
 24 0,631 0,25233 -0,042 
 
 25 0,577 0,27571 -0,042 
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 Aifoil Name NACA 64-212 mod. 
 Reynolds Number 6147900 

 
 Alpha (Angle of Cl (Lift Cd (Drag Cm (Pitching Moment 
 Attack Degrees) Coefficient) Coefficient) Coefficient) 
 
 -5 -0,381 0,0077 -0,04 
 
 -4 -0,273 0,00725 -0,041 
 
 -3 -0,16 0,00684 -0,043 
 
 -2 -0,044 0,00648 -0,044 
 
 -1 0,074 0,00646 -0,046 
 
 0 0,193 0,00651 -0,047 
 
 1 0,312 0,00656 -0,048 
 
 2 0,43 0,00694 -0,05 
 
 3 0,547 0,00692 -0,051 
 
 4 0,664 0,00738 -0,052 
 
 5 0,779 0,00794 -0,053 
 
 6 0,893 0,0085 -0,055 
 
 7 1 0,00944 -0,056 
 
 8 1,102 0,01044 -0,057 
 
 9 1,193 0,01195 -0,058 
 
 10 1,272 0,0134 -0,059 
 
 11 1,336 0,01538 -0,06 
 
 12 1,372 0,01763 -0,061 
 
 13 1,397 0,02045 -0,062 
 
 14 1,404 0,02311 -0,063 
 
 15 1,361 0,02882 -0,062 
 
 16 1,294 0,03681 -0,062 
 
 17 1,216 0,04674 -0,061 
 
 18 1,105 0,07366 -0,058 
 
 19 0,989 0,11513 -0,052 
 
 20 0,894 0,15582 -0,047 
 
 21 0,824 0,17275 -0,046 
 
 22 0,753 0,19982 -0,044 
 
 23 0,69 0,22279 -0,044 
 
 24 0,632 0,24214 -0,043 
 
 25 0,577 0,26947 -0,043 
 

 

 


	1. JOHDANTO 
	 
	 
	 
	2. EXPERIMENTAL-LENTOKONEET 
	3. PIK-21 SUPER-SYTKY 
	 
	3.4 Rakentaminen ja muutokset piirustuksiin 
	3. LENTOKONEEN SIIVEN GEOMETRIA 
	4. LAMINAARI JA TURBULENTTI VIRTAUS 
	 
	5. REYNOLDSIN LUKU 
	6. RAJAKERROS 
	 
	7. NOSTOVOIMA 
	8. VASTUS 
	 
	8.1 Nostovoimasta johtuva vastus 
	8.2 Siipiprofiilin vastus 
	 
	8.3 Pinnankarheudesta johtuva vastus 

	 
	 
	9. POLAARI 
	10. SAKKAUS 
	11. SIIPIPROFIILI 
	11.1 Siipiprofiilin suunnittelun kriteerit 
	11.2 Siipiprofiilin muodostaminen koordinaateista 
	 
	 
	11.3 NACA-profiilit 
	11.4 NACA 64–212-profiili 
	 
	11.5 Modifioitu NACA 64–212-profiili 

	 
	12. SIIVEN JOHTOREUNAN VAIKUTUS AERODYNAMIIKKAAN 
	 
	13. JOHTOREUNAN GEOMETRIAN VAIKUTUS SAKKAUKSEEN 
	15. MUUTOKSET JA SUORITUSEROT 
	 
	15.1 Muutokset profiiliin ja momenttikertoimeen 
	15.2 Muutokset nostovoima- ja vastuskertoimeen 
	15.3 Muutokset liitolukuun 

	 
	jossa nollavastuskerroin  on karkeasti arvioitu olevan  alkuperäisellä profiililla, ja modifioidulla profiililla  . Vertailun vuoksi Piper Cherokeella nollavastuskerroin on 0,0244, ja Valmet Vinkalla 0,0428 /2/.    Oswaldin kertoimeksi e on arvioitu  . Vertailun vuoksi Learjetillä kerroin on 0,66 /2/. Siiven sivusuhde A on alkuperäisessä profiilissa 3,84 ja modifioidussa 3,81.  
	Nostovoimakerroin   saadaan yhtälöstä: /2/ 
	  
	 
	 
	 
	16. YHTEENVETO 
	 
	 
	17. OMAT POHDINNAT TYÖSTÄ 
	 
	LÄHDELUETTELO 
	 


