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Ompelukoneen ajokortti ala-asteelta
Pari suittia tehtynä



• Mistä ajatus lähti?
• Tiedonkeruu suunnittelun pohjaksi
• Liitovarjon mitoitusta
• Suunnitteluvaihe ja 10,4sqft protovarjo
• Oikean varjon valmistus
• Testihyppyjä ja tuloksia
• Riskienhallintaa
• Mitä määräykset tästä sanoo?



Mistä ajatus lähti
• dropzone.com ”my little project”
• NZ Aerosportsin mainosvideo
• Liikaa vapaa aikaa  oman kuvun 3d mallinnukseen



Mistä ajatus lähti

3D mallista myös kaavat???



Mistä ajatus lähti



Millainen varjo kannattaisi suunnitella?

• Tavoitteena ”seuraava itselle soveltuva varjo”
• Sabre 2 150  120  Stiletto 107  ????

• 9-putkinen
• Elliptinen/semielliptinen
• Vähän vauhdikkaampi kun Sabre

• Ei ääripäiden varjo
• Riittävän haasteellinen elliptisyyden vuoksi
• Hieman isompi kuin nykyinen Stiletto



Tiedonkeruu suunnittelun pohjaksi

• Internet
• Valokuvat lentävistä kuvuista
• Siipiprofiilien tutkimusdataa
• Yksi silputtu tandemkupu
• Trimmikarttojen tutkimista
• Kommenttien kyselyä Brian Germainilta





Tiedonkeruu suunnittelun pohjaksi



Tiedonkeruu suunnittelun pohjaksi



Tiedonkeruu suunnittelun pohjaksi



Tiedonkeruu suunnittelun pohjaksi



Tiedonkeruu suunnittelun pohjaksi



Liitovarjon mitoitusta (lyhyesti)

Viilekkeiden alapää

Punosten haarakohta ja trimmi

Kuvun siipiprofiili



Thickness/chord suhde



Paksuimman kohdan sijainti

A B

Paksuin kohta



Trimmi + punosten pituus



• Elliptisyys ei ehkä niin merkittävä tekijä kuin yleisesti luullaan
• Aspect ratio periaatteessa isompi->parempi tiettyyn rajaan asti
• Punosten pituudella ja jyrkkyydellä iso vaikutus recovery arc:iin
• Isoin nostava voima tulee kuvun keskialueelta
• Ilmanvastuksen pienentäminen lisää aina kuvun ilmanopeutta 

ja jarrutehoa   pienempi angle of attack
siipi toimii kaikinpuolin tehokkaammin

Muita havaintoja



3D cad mallista protoksi



10,4 sqft 0,32 skaalattu proto!



10,4 sqft 0,32 skaalattu proto!



10,4 sqft 0,32 skaalattu proto!



10,4 sqft 0,32 skaalattu proto!



10,4 sqft 0,32 skaalattu proto!



10,4 sqft 0,32 skaalattu proto!



Virtauslaskennalla varmuuttaa siipiprofiiliin



Virtauslaskennalla varmuuttaa siipiprofiiliin



Oikean kuvun valmistusvaiheet:
- Kaavojen teko
- Palojen leikkaus
- Saumojen merkkaus
- Tukinauhojen ompelu + stabilisaattorien prikkataskut
- Paineentasausaukot
- Väliribsit kii ylä- ja alapintoihin
- Kantavat ribsit yläpintoihin
- Kantavat ribsit alapintoihin + stabilisaattorit
- Takahelma
- Punosten kiinnityslenkit
- Punosten teko
- Punosten kiinnitys



Kaavojen valmistus



Puuhapaketti ParaGearista



Palaset kankaasta



Palaset kankaasta



Ompelukoneen upgrede Länsi-Saksalaiseen Pfaffiin



Vahvikenauhat paikoilleen



Palat yhteen











Testihypyn suunnittelua

• Ainakin ensimmäiselle hypylle irtipäästövaljas
• Lyhyt vapaa, 2400m hyvä korkeus
• Kuvun reagoinnin kokeilua jarruihin, 

etummaisiin ja takimmaisiin eri lentotiloissa
• Sakkauskokeilut







1. Hyppy





Valjaskäännöksiä



Laskeutuminen 0-tuuleen



FlySight data liitettynä videoon



Testihyppyjen tuloksia

• Siipikuorma testihypyillä ~1,45
• Hyppyjä 15
• Avaukset ok, hieman kovia täydestä vauhdista
• Ilmanopeus täysliito ~16m/s, täysjarrut 11m/s
• Jarrut, range erittäin hyvä
• Etummaiset / takimmaiset
• Muuta ihmeellistä: etukulmien värinää pienillä jarruilla



Tulevaisuuden suunnitelmat

• Sliderien testausta
• Trimmin hienosäätöä A1-2 punoksissa



Riskien hallinta
• Irtipäästövaljas

• Hyvä kahva irtipäästölle
• Pinni suojattu ja tatti taskussa

• Ensimmäiset hypyt
• Ole valmis irtipäästöön
• Vain hyvään keliin
• Älä tee mitään matalalla mitä et ole kokeillut ylempänä
• Jos fiilis ei ole hyvä, älä hyppää
• Ulkopuolinen kuvaaja



Mitä määräykset tästä sanoo?



2.5 Korjaaminen ja valmistus

2.5.1 Laskuvarjon huoltaja saa tehdä saamansa koulutuksen ja kokemuksensa mukaisesti 

laskuvarjon osia tai osakokonaisuuksia korvaavia osia, jos valmistaja ei ole yksilöinyt 

korvattavaa osaa tai osakokonaisuutta sarja- tai osanumerolla, sekä edellä mainittujen osien tai 

osakokonaisuuksien korjauksia, joihin ei ole valmistajan ohjeita. Näissä toimenpiteissä on 

noudatettava yleisesti hyväksyttyjä ohjeita, kuten ”Poynter Parachute Manual”.

2.5.2 Suomessa saa valmistaa laskuvarjohyppyihin tarkoitettuja päävarjoja, varavarjoja, valjaita 

ja automaattilaukaisimia tai niiden yksilöityjä osia Euroopan unionin jäsenvaltioissa yleisesti 

käytössä olevien teknisten normien mukaisesti.

2.5.3 Kaupallisesti valmistettuun laskuvarjoon tai sen osakokonaisuuteen on merkittävä 

valmistenumero, valmistajan tunniste ja valmistusvuosi. Valmistuksesta on pidettävä kirjanpitoa, 

josta ilmenevät käytetyt piirustukset, valmistuspäivämäärä ja valmistaja.



Ei muuta kun ompeluhommiin!


