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The purpose of this bachelor’s work is to study and present a flight theory and technical 

activity of radio controlled quadcopter. This work also presents a building process of 

one radio controlled quadcopter, including justifications for the selected components 

and materials.   

Research information was collected from literature sources and empirical research was 

made during the building process of radio controlled quadcopter. In this bachelor’s 

work, component and material choices were found to be functional and radio controlled 

quadcopter was deemed airworthy. 
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MERKINNÄT JA LYHENTEET 

a  kiihtyvyys 

cf dimensioton kerroin 

Fa aerodynaaminen voima tai momentti 

Fk  koemassaan kohdistuva voima 

g putoamiskiihtyvyys 

Irms  akun jatkuva virrantuotto 

kV  moottorin kV-luku 

L nostovoima 

m nelikopterin massa 

mk  koemassan massa  
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my nelikopterin ja lisäpainon yhteismassa 
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Prms  akun jatkuva tehontuotto 

q kinemaattinen paine 

S referenssi pinta-ala 

s neliön särmän mitta 

T työntövoima 

U akun jännite 
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1 JOHDANTO 

Tämän kandidaatintyön aiheena on radio-ohjattava nelikopteri. Työn aihe on valittu, 

koska se on mielestäni kiinnostava, ja aiheesta löytyy toistaiseksi suhteellisen vähän 

tietoa. Työn tavoitteena on tutkia radio-ohjattavan nelikopterin tekniikkaa ja 

lentoteoriaa. Tutkimusta tehdään etsimällä tietoa kirjallisista lähteistä ja suorittamalla 

empiiristä tutkimusta aiheesta. Empiiristä tutkimusta aiheesta tehdään suunnittelemalla 

ja rakentamalla oma radio-ohjattava nelikopteri ja tutkimalla sen toimintaa.  

Lopputuloksena oletetaan, että tutkimus on antanut edellytykset lentokelpoisen radio-

ohjattavan nelikopterin rakentamiseen. Työssä ei perehdytä mikrokontrollerin 

ohjelmointiin eikä nelikopterin käyttösovellutuksiin. 
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2 LENTOTEORIA 

2.1 Aerodynaamiset voimat 

Nelikopterin rakentamista suunniteltaessa on otettava huomioon nelikopterien 

toimintaan liittyvät fysikaaliset ilmiöt. Nelikopteriin vaikuttavat aerodynaamiset voimat 

syntyvät kappaleen virtauskentästä, kun staattinen paine jakautuu kappaleen ympärillä. 

Aerodynaamisten voimien muodostumiseen vaikuttuvat seuraavat tekijät: 

Ilmavirtauksen nopeus, ilman tiheys, ilman viskositeetti, ilman kokoonpuristuvuus, 

kappaleen koko, kappaleen muoto, kappaleen asento virtaukseen nähden ja kappaleen 

pinnanlaatu. Aerodynaamisille voimille saadaan yleinen yhtälö (1). (Raunio 1993: 21) 

 Fa = qScf,     (1) 

missä Fa on aerodynaaminen voima tai momentti [N] tai [Nm] 

 q on kineettinen paine [Pa] 

 S on kappaleen referenssipinta-ala [m2] 

 cf on dimensioton kerroin 

2.2 Nostovoiman teoria 

Nostovoima L on kappaleen kuten siipiprofiilin kohtaamaa suhteellista ilmavirtausta 

vastaan kohtisuora voima. Siipiprofiilissa nostovoiman synty perustuu staattisen 

paineen ja virtausnopeuden väliseen yhteyteen. Nelikopterissa eteenpäin liikuttava 

työntövoima T on yhteenlaskettujen propellin lapojen nettonostovoima. Työntövoima T 

saadaan nelikopterissa aikaseksi, kun propellit kiihdyttävät ilmamassaa alaspäin. Tällöin 

syntyy Newtonin III:n lain nojalla vastavoima, joka pitää nelikopterin ilmassa tai 

kiihdyttää sitä. (Raunio 1993.) 
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2.3 Ohjausmekaniikka 

Nelikopteri koostuu neljästä propellista. Propellit voidaan asetella monella tavalla. 

Tässä työssä käsitellään nelikopteria, jossa on menosuuntaan nähden samassa linjassa 

kaksi propellia edessä ja kaksi takana. Edessä olevat propellit on valittu vihreiksi, jotta 

ilmassa leijuvan nelikopterin lentosuunta olisi helpompi hahmottaa. Kaksi propelleista 

pyörii myötäpäivään ja kaksi vastapäivään. Propellit pyörivät erisuuntiin, koska 

yksittäinen propelli aiheuttaa vääntömomentin, joka pyrkii pyörittämään konetta Z- 

akselin suuntaisesti. Tavallisessa helikopterissa tämä vääntömomentti kumotaan 

peräpotkurilla (Raunio 1993). Mutta koska nelikopterissa propelleja pyörii molempiin 

suuntiin yhtä monta, ne kumoavat toistensa momenttivaikutukset. Nelikopterissa 

propellit ovat numeroitu 1-4 ks. kuva 1. (Büchi 2011.)  

 

 

Kuva 1. Nelikopterin propellit ja niiden pyörimissuunnat. 
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Näiden propellien pyörimisnopeuksia muuttamalla toisiinsa nähden saadaan 

nelikopterin liikkeitä muutettua halutulla tavalla. Nelikopterin liikkeet toteutetaan 

kääntämällä lähettimen sauvoja. Nelikopterilla on neljä liikkumissuuntaa: ”Yaw” 

tarkoittaa pyörimistä Z-akselin ympäri, ”nick” tarkoittaa liikkumista eteen ja taakse X-

akselin suunnassa ja ”roll” tarkoittaa puolestaan liikkumista sivuille Y-akselin 

suunnassa.  Neljäs liikkumissuunta on ylös ja alas Z-akselin suunnassa eli nousu ja 

lasku ks. kuva 2. (Büchi 2011.) 

 

 

Kuva 2. Nelikopterin liikkumissuunnat ja -akselit. 
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3 PERUSKOMPONENTIT 

Nelikopterin komponentit voidaan karkeasti jaotella kahteen osioon: lentämisen 

kannalta välttämättömät komponentit, sekä lisävaruste komponentit. Lentämisen 

kannalta välttämättömät komponentit ovat valmistajasta riippumatta lähes samanlaisia ja 

käyttävät samoja tekniikoita. Komponenttien yhteensopivuudet pitää kuitenkin tarkistaa 

ennen asentamista. Ennen lisävarusteiden hankintaa kannattaa tarkistaa, että 

peruskomponentit ovat yhteensopivia mahdollisesti tulevien lisävarusteiden kanssa. 

(Büchi 2011.) 

3.1 Ohjausyksikkö 

Ohjausyksikkö on nelikopterin lentämisen kannalta välttämätön, sillä se sisältää erilaisia 

antureita, jotka ohjailevat moottoreita ja mahdollisia servoja. Nelikopterin lentäminen 

olisi mahdotonta ilman ohjausyksikköä, koska ihminen ei kykene ilman antureiden 

tukea pitämään nelikopteria tasapainossa ilmassa ja ohjaamaan sitä. Tämä johtuu siitä, 

että moottorit ja propellit eivät pysty tuottamaan tismalleen samaa nostetta L, jolloin 

nelikopteri alkaa kääntyä, liikkua tai pyöriä. Myös ilmavirrat ja painopiste aiheuttavat 

epätasapainoa. Tällöin nelikopterin propellien täytyy muuttaa pyörimisnopeuksiaan 

antureiden mittaamien tietojen mukaan ja prosessorin laskea uudet arvot 

tasapainottaakseen tilanteen. Lisäksi nelikopterin ohjaaminen tapahtuu lähettimen 

ohjaimia liikuttamalla, mikä vaatii usean moottorin yhtäaikaisen komentamisen. (Büchi 

2011.) 

Tässä työssä käsitellään ohjausyksikköä Multiwii Pro. Multiwii Pro sisältää kolme 

akselisen gyroskoopin, kiihtyvyysanturin, barometrin, magnetometrin, GPS-moduulin 

liitännät, servoulosviennin mahdollisen kameran liikutteluun sekä miniUSB-liittimen. 

Ohjausyksikköön kytketään vastaanotin ja nopeudensäätimet. (kts. kuva 3). Multiwii 

Pro on Arduino pohjainen ohjausyksikkö ja se tukee C ja C++ kieliä. (Hobbyking 

2015.) 
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Kuva 3. Multiwii Pro 

 

Multiwii Pro:n sisältämä kolmeakselinen gyroskooppi mittaa ohjausyksikön pyörimistä 

oman keskuspisteensä ympäri kolmen akselin suhteen. Gyroskoopin toiminta perustuu 

siihen, että se sisältää kolme pietsosähköistä elementtiä, jotka ovat asetettu kolmioksi. 

Nämä pietsosähköiset elementit voivat vastaanottaa jännitettä, jolloin ne laajentuvat 

mekaanisesti. Toisaalta tämä toimii myös toiseen suuntaan, eli kun pietsosähköistä 

elementtiä laajennetaan mekaanisesti se muodostaa jännitettä. Molemmat funktiot 

liittyvät olennaisesti gyroskoopin toimintaan. Yhden pietsosähköinen elementin 

vastaanottaessa sinimuotoista jännitettä se alkaa värähdellä. Silloin niin sanottu 

gyroskooppinen efekti varmistaa, että kaksi muuta elementti värähtelee myös. Mitä 

nopeampaa gyroskoopin pyöriminen on, eli tässä tapauksessa koko nelikopterin 

pyöriminen, sitä suurempaa on pietsosähköisten elementtien värinä. Värähtelyn 
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voimakkuutta ja sen aiheuttamaa kulmanopeutta voidaan mitata suoraan. Kulmanopeus 

on verrannollinen toisen värähtelyelementin jännitteeseen. (Büchi 2011.) 

Multiwii Pro:n kiihtyvyysanturi on kolmiakselinen. Tämä kolmiakselinen 

kiihtyvyysanturi mittaa nelikopterin kiihtyvyyksiä kolmen akselin suunnassa. 

Kiihtyvyysanturissa on pieni koemassa, johon kohdistuu voima, joka siirtää koemassaa 

paikaltaan Newtonin II:n lain nojalla (3), 

Fk = mka     (2) 

jossa 

 Fk on koemassaan kohdistuva voima [N] 

 mk on koemassan massa [kg] 

 a on kiihtyvyys [m/s2] 

kun nelikopteria kiihdytetään. Tätä koemassan siirtymää pystytään mittaamaan 

pietsosähköisesti, jolloin koemassan siirtyessä saadaan pietsosähköisestä ilmiöstä 

johtuen jännitettä, jota voidaan tulkita kiihtyvyytenä. Kiihtyvyyksiä verrataan maan 

putoamiskiihtyvyyteen g = 9,80665 m/s2. Multiwii Pro:n sisältämä Boschin BMA180 - 

kiihtyvyysanturi voi mitata kiihtyvyyksiä, jotka ovat 16-kertaisia putoamiskiihtyvyyteen 

nähden (Bosch Oy 2015).  

Multiwii Pro sisältää Boschin BMP085 – barometrin. Barometrillä mitataan 

ilmanpainetta. Ilmanpaineen mittaaminen ei ole välttämätöntä lentämisen kannalta, 

mutta sen avulla voidaan mitata korkeutta merenpinnasta. Mikäli halutaan nelikopteri 

asettaa automaattiseen leijuntaan, jossa se säilyttää korkeutensa, on siinä oltava 

barometri.  
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Multiwii Pro sisältää Honeywell HMC5883L – magnetometrin. Magnetometri mittaa 

magneettikentän voimakkuuksia. Magneettikentän voimakkuuksia mittaamalla voidaan 

tulkita nelikopterin asentoa kolmen akselin suhteen. Elektroninen magnetometri 

tulkitsee magneettikentän muutoksia kolmen pietsosähköisen elementin avulla. Nämä 

magneettikentän muutokset välittyvät mikrokontrollerille pietsosähköisten elementtien 

lähettämän jännitteen avulla, ja mikrokontrolleri tulkitsee jännitteet ja tunnistaa niistä 

nelikopterin asennon magneettikenttään nähden. 

Multiwii Pro:n muistiin ladataan USB – portin kautta etukäteen valmiiksi kirjoitettu 

ohjelma, jonka mukaan mikrokontrolleri toimii. Tässä työssä ei käsitellä ohjelman 

kirjoittamista. 

3.2 Akku 

Nelikopteri tarvitsee lentääkseen energiaa. Tämän energian nelikopteri saa tässä 

tapauksessa litium-polymeeri – akusta, joka on malliltaan Turnigy Heavy Duty 5000 

mAh 3S 25-30 C Lipo Pack. Tämä Turnigyn akku koostuu kolmesta sarjaan kytketystä 

litium-polymeeri parista. Jokainen litium-polymeeri pari tuottaa 3,7 V jännitteen, joten 

akun kokonaisjännite on 11,1 V. Tässä Turnigyn akkumallissa on 5000 mAh 

varauskapasiteetti ja se on mahdollista purkaa hetkellisesti 30 A virralla ja jatkuvasti 25 

A virralla. Näillä tiedoilla saadaan laskettua teho P, jonka akku pystyy tuottamaan 

jatkuvasti (4). 

 Prms = UIrms     (3) 

jossa 

 Prms on akun jatkuva tehontuotto [W] 

 U = on akun jännite [V] 
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 Irms = akun jatkuva virrantuotto [A] 

Nyt voidaan laskea akun jatkuva tehontuotto yhtälöstä (3) kun tiedetään että  

 U = 11,1 V 

 Irms = 25 A 

 Prms = 11,1 V x 25A = 277,5 W   (3) 

3.3 Sähkömoottorit 

Nelikopteri käyttää voimanlähteenään akusta saatavaa tehoa. Akusta saatava virta on 

tasavirtaa, joten nelikopterien moottoreiden täytyy toimia tasavirralla. Nelikoptereissa 

käytettävät sähkömoottorit ovat yleisesti harjattomia moottoreita. Harjattomassa 

moottorissa on huomattavasti parempi hyötysuhde kuin harjallisessa moottorissa, koska 

siinä on vain yksi kuulalaakeri, joka tuottaa kitkaa. Lisäksi harjaton moottori on 

rakenteensa vuoksi huoltovapaampi kuin harjallinen moottori. Nämä asiat pidentävät 

lentoaikaa ja parantavat toimintavarmuutta nelikopterissa. (Liljeroos 2015.) 

Harjaton moottori toimii samalla periaatteella kuin perinteinen sähkömoottori, mutta 

siinä ei ole kollektoria, joka tekee jokaisesta käämistä vuorollaan jännitteellisen. Tästä 

syystä harjatonta moottoria täytyy ohjata elektronisesti. Jokainen käämin liike pitää 

pystyä tunnistamaan oikea-aikaisesti, jotta siihen voidaan johtaa virtaa oikeaan aikaan. 

Tällöin saadaan käämiin avulla magneettikenttä, joka reagoi kestomagneetin 

magneettikenttään muodostaen momentin moottorille. (Liljeroos 2015.) 

Nelikoptereissa käytettävät harjattomat moottorit ovat rakenteeltaan sellaisia, että 

kestomagneetit sijaitsevat ulkokehällä ja pyörivät moottorin akselin mukana. Käämit 

puolestaan muodostavat kolmivaiheisen staattorin sisäpuolelle. Propelli asetetaan 

moottorin ulostuloakselille, ja se kiristetään mutterilla akselin päästä. (Liljeroos 2015.) 
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Tässä työssä käsitellään Proporive 28-26 -moottoreita. Harjattomien moottoreiden 

toimintaa mitataan usein kV-luvulla, joka tarkoittaa kierrosta minuutissa volttia kohden 

rpm/V. Proporive 28-26 -moottorien kV-luku on 1100 kV. Tämä tarkoittaa sitä, että 

akulta saatava 11,1 V jännite ja virta saavat aikaiseksi moottorissa kuormittamattomassa 

tilanteessa maksimikierrosnopeuden nmax kaavan (5) mukaisesti. (Büchi 2011.) 

 nmax = UkV     (4) 

jossa 

 nmax on moottorin teoreettinen maksimipyörimisnopeus [rpm] 

 U = Akun jännite [V] 

 kV = moottorin kV-luku [rpm/V] 

Nyt kun tiedetään 

 U = 11,1 V 

 kV = 12 

nmax = 11,1 V × 1100 rpm/V = 12210 rpm  (4) 

Todellisuudessa maksimipyörimisnopeus ei aina saavuta teoreettista 

maksimipyörimisnopeutta, koska akulta saatava teho ei välttämättä riitä kaikkien 

propellien pyörittämiseen maksimikierrosnopeudella. Tähän todelliseen 

maksimipyörimisnopeuteen vaikuttaa muun ohella propellien dimensiot, akulta saatava 

teho sekä vallitsevan ilman laadulliset ominaisuudet. 
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3.4 Propellit 

Nelikopterin propellit valitaan käyttötarkoituksen mukaan. Tavallisesti nelikoptereissa 

käytettävät propellit ovat kaksilapaisia. Propelleja valmistetaan erilaisista materiaaleista, 

kuten muoveista ja hiilikuidusta. Propellin valinnassa täytyy huomioida moottorin kV – 

luku, tarvittava nostovoima ja akun tehontuotto ominaisuudet. Tässä työssä on käytetty 

polyeteenistä valmistetuttuja kaksilapaisia propelleja, jotka ovat halkaisijaltaan 11 

tuumaa ja nousultaan 4,7 tuumaa. Nousu on luku, joka kertoo, paljonko propelli etenee 

suhteessa eteenpäin yhdellä kierroksella akselinsa ympäri. Tilannetta voidaan verrata 

ruuvin kierteen nousuun. Mitä suurempi nousun luku on, sitä suurempi etenemismatka 

yhdellä kierroksella ja sitä enemmän vääntöä tarvitaan yhden kierroksen pyörittämiseen. 

3.5 Nopeudensäätimet 

Kuten aiemmin jo mainittiin, harjattomat moottorit tarvitsevat toimiakseen 

nopeudensäätimet, joten jokaiselle nelikopterin moottorille on oma nopeudensäädin. 

Nopeudensäätimet toimivat akulta saatavalla tasavirralla, ja ne ovat kytketty 

ohjausyksikköön. Nopeudensäätimellä on kolme päätehtävää: muuntaa sisään tuleva 

tasavirta kolmivaiheiseksi vaihtovirraksi, arvioida tarvittava nopeus vastaanotetusta 

signaalista ja muodostaa moottorille haluttu nopeus. (Büchi 2011.) 

Ohjausyksikkö lähettää mukautettua signaalia vastaanottimelle. Signaali vaihtelee 

millisekunnin välein, ja siinä on kaksi tasoa: 0 V ja 5 V. Mitä suurempi on 

ohjausyksikön antama viitenopeus, sitä kauemmin signaalin jännite pysyy viidessä 

voltissa ja päinvastoin. Tätä tekniikkaa kutsutaan pulssileveysmodulaatioksi. 

Viitenopeus tulee ohjausyksiköltä, ja sen muodostaa vastaanottimen kaasu-arvo ja 

ohjausyksikön antureiden tuottama tieto. Nopeuden säädin pyrkii muuttamaan 

ohjausyksikön lähettämän viitenopeuden harjattoman moottorin nopeudeksi 

muuttamalla kolmivaiheisen vaihtovirran amplitudia ja taajuutta. (Büchi 2011.) 
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Kaikissa nopeudensäätimissä on suhteellisen suuri kondensaattori. Se on kytketty 

positiiviseen ja negatiiviseen napaan. Kondensaattorin tehtävä on tasoittaa hetkellisesti 

voimakkaita jännitteen alenemisia, joita syntyy silloin kun moottorin nopeus tarvitsee 

hetkellisesti suuren virran pyöriäkseen halutulla nopeudella. Tämä on tärkeää siksi, että 

äkillinen jännitteen aleneminen jumittaisi yhteyden nopeudensäätimen ja ohjausyksikön 

välillä. (Büchi 2011.) 

Nelikopteriin valikoitui nopeudensäätimiksi Afro ESC 30Amp. Afro ESC 30Amp kestää 

30 ampeerin virtaa, joka on akulta saatava maksimivirta. Nämä nopeudensäätimet olivat 

hyvin yhteensopivia ohjausyksikön, moottoreiden ja akun kanssa. Kuvasta 4 voidaan 

nähdä 220 µF kondensaattori, moottorille menevät kolme johtoa, akulle menevät 

virtajohdot sekä ohjausyksikölle lähtevät johdot. 

 

Kuva 4. Nopeudensäädin 
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3.6 Radio-ohjaus 

Nelikopterin radio-ohjaus toteutetaan lähettimen ja vastaanottimen avulla. Radio-ohjaus 

perustuu 2,4 GHz tekniikkaan, joka on nykyään yleisin radio-ohjaustekniikka. Lähetin, 

jota voidaan pitää tässä tapauksessa nelikopterin ohjaimena, toimii omalla 

virtalähteellään. Vastaanotin voi saada virtansa omalta akultaan, tai se voidaan kytkeä 

samaan virtalähteeseen kuin nelikopterin nopeudensäätimet eli lentoakkuun. Erillistä 

akkua vastaanottimelle ei siis ole välttämätöntä hankkia. (Büchi 2014). 

Radioaallot ovat sähkömagneettisia aaltoja. 2,4 GHz radio-ohjaustekniikka perustuu 

siihen, että lähetin muuntaa mekaaniset liikkeet kuten ohjausvivun kääntämisen 

sähkömagneettisiseksi aalloksi ja lähettää ne ilmaan antenninsa kautta. Vastaanotin 

ottaa sähkömagneettiset aallot vastaan antenninsa kautta ja tulkitsee ne. Vastaanotin 

ohjaa nelikopterin tapauksessa sähkömoottoreiden nopeudensäätimiä ja mahdollisia 

servoja. Vastaanotin voi ohjata mallista riippuen useampaakin servoa tai 

nopeudensäädintä yhtäaikaisesti, jolloin ne kaikki toimivat samanlaisella ohjaus 

signaalilla, jonka lähetin lähettää. 2,4 GHz radio-ohjaustekniikan suosio perustuu 

osittain siihen, että se on luotettava tilanteissa joissa on useita laitteita, jotka toimivat 

2,4 GHz taajuusalueella. Lähetin ja vastaanotin muodostavat parin, joka ymmärtää vain 

toisiaan. Mikäli jokin muu laite kuten toinen nelikopteri lentää samalla alueella, se 

käyttää samaa taajuusaluetta mutta ei silti häiritse toisen nelikopterin ohjaamista. (Büchi 

2014). 

Tässä työssä lähetinvastaanotin laitteistoksi on valittu Turnigy TGY-i10. Turnigy TGY-

i10 on kymmenen kanavainen lähetin, joka toimii 2,4055–2,475 GHz – taajuusalueella 

ja se toimii 3,7 V litium-polymeeri – akulla. Tämä lähetin on valittu nelikopterin 

rakennusvaiheessa siksi, että sen sisältämät kymmenen kanavaa mahdollistavat 

peruslentämisen lisäksi käytettäväksi mahdollisia lisälaitteita ja niiden ohjaamisen. 



20 

 

 

Turnigy TGY-i10 on nykyaikainen radio-ohjattavien lentokoneiden ja koptereiden 

lentämiseen suunniteltu lähetin, ja sillä pystyy muuttaa tarvittaessa lentoarvoja ja tehdä 

säätöjä kesken ilmalennon kytkemättä ohjausyksikköä tietokoneeseen. kts kuva 5. 

Turnigy TGY-i10:ssä lentoarvojen ja asetusten säätäminen tapahtuu lähettimessä olevan 

kosketusnäytön avulla. Erittäin tärkeä ominaisuus lähettimessä on lentämisen kannalta 

trimmit, sillä niillä voidaan säätää lennon aikana ”yaw”, ”pitch” ja ”roll” –arvoja, mikäli 

nelikopteri lennon aikana viettää johonkin suuntaan ilman kuljettajan antamaa käskyä. 

Tämmöistä tahtomatonta viettämistä voi tapahtua esimerkiksi painopisteen vaihteluista. 

Lisäksi Turnigy TGY-i10 sisältää akun jännitemittarin, jonka avulla voidaan välttää 

nelikopterin kolarointitilanteita, joissa virta loppuu akusta kesken lennon. (Hobbyking 

2015). 

 

Kuva 5. Turnigy TGY-i10 
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4 RUNKO 

4.1 Runkorakenteet 

Nelikopterin runko ei aseta suuria rajoitteita nelikopterin yksilöllistämiseen. Rungossa 

tärkeintä on, että se on rakennettu tarpeeksi kevyistä ja kestävistä materiaaleista. 

Kestävyys on tärkeää huomioida, mikäli nelikopteri joskus tippuu ilmasta tai kolaroi. 

Tällöin korjaaminen tulee helpommaksi, jos koko runko ei ole rikkinäinen, eikä 

nelikopterin peruskomponentit ole vahingoittuneet. Lisäksi rungon täytyy kestää 

lentämisen aikana koettavista aerodynaamisista voimista johtuvat jännitykset ja tärinät. 

Runkomateriaalien valinnassa materiaalien keveys on huomioitava, koska nelikopterilla 

on rajallinen nostovoima. Mitä painavampi nelikopterista tulee, sitä enemmän pelkkä 

leijuttaminen syö akun kapasiteettia lyhentäen lentoaikaa. Korroosio kestävyys ja 

esteettisyys ovat huomioitavia asioita myös. Näistä syistä nelikopterin 

runkomateriaaleiksi valikoitui tässä työssä alumiiniputki ja läpinäkyvä 

polykarbonaattilevy.  

Kuten kuvasta (kts. kuva 6) nähdään, nelikopterin runko muodostuu 3 mm paksusta 

läpinäkyvästä polykarbonaattilevystä, johon on tehty reikiä osien kiinnittämiseksi. 

Tähän keskilevyyn on kiinnitetty korkeudeltaan 10 mm:n alumiinineliöprofiilista 

jäykistysrakenteet ja moottorinvarret. Moottorinvarsien päihin on kiinnitetty 

moottorinalustat, jotka ovat valmistettu vahvuudeltaan 2 mm alumiinilevystä. 

Moottorinalustoihin on tehty jäykistävät taitokset sekä rei’itykset moottorien kiinnitystä 

varten. Lisäksi nelikopterilla on polykarbonaatti jalakset, jotka varmistavat, että nousu- 

ja laskeutumistilanteessa kriittiset osat eivät osu maahan ensimmäisenä. Akku on 

kiinnitetty runkoon hihnalla, jossa on tarraliitos, jotta se olisi helppo irrottaa akkua 

vaihdettaessa.  
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Kuva 6. Nelikopterin runko 

 

Nelikopterin nostovoiman tulee olla vähintään kaksinkertainen nelikopterin painoon 

nähden, koska pelkässä leijunnassa tuulen ja rungon aiheuttamaan tasapainotilojen 

muutoksen korjaamiseen tarvitaan noin kaksinkertainen nostovoiman ja painon suhde. 

Jo kolminkertaisella nostovoiman ja painon suhteella on mahdollista suorittaa 

nopeuslentoa ja silmukoita. (Büchi 2011 22.) 

4.2 Dimensiot 

Lisäksi rungon suunnittelussa on mietittävä tulevan nelikopterin dimensioita, kuten 

kuinka kauas moottorit halutaan sijoittaa toisistaan ja miten moottorit asetellaan 

toisiinsa nähden. Nelikopteri voidaan esimerkiksi rakentaa siten, että siinä on edessä ja 

takana yksi moottori ja sivuilla kaksi tai siten kuten tässä työssä on tehty, että edessä on 

kaksi ja takana kaksi moottoria. Moottoreiden sijoitusta voidaan toisiinsa nähden 

muuttaa myös esimerkiksi siirtämällä edessä olevia moottoreita lähemmäksi takana 

olevia moottoreita. Tällaisilla muutoksilla voidaan saada erityisominaisuuksia 
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parannettua kuten huippunopeutta, mutta tällöin muut ominaisuudet saattavat kärsiä. 

Tärkeää nelikopterin rungon suunnittelussa on kuitenkin, että paino jakaantuisi 

mahdollisimman tasan kaikille moottoreille. Eli nelikopterin painopisteen tulisi sijaita 

mahdollisimman keskellä moottorien lävistäjien leikkauskohdassa. Tämän työn 

nelikopterin kaikki moottorit sijaitsevat yhtä kaukana oletetusta massakeskipisteestä, ja 

moottorien etäisyydet toisistaan ovat yhtä pitkät. Kahden vierekkäisen moottorin 

välinen etäisyys on 500 mm. Tämän työn nelikopterin massaksi punnittiin m = 1610 g.  

 



24 

 

 

5 KOKEET 

5.1 Koelennot 

Ensimmäinen koelento suoritettiin sisätiloissa. Koelennon tarkoituksena oli tarkastella 

propellien nostovoimaa, ohjausyksikön toimintaa ja asetuksia. Nelikopteria pideltiin 

kiinni käsin ja moottoreita pyöritettiin matalilla pyörimisnopeuksilla. Samalla kopterin 

tasapainoa horjutettiin, jotta voitiin huomata onko sensorien asetukset ja moottorien 

kytkennät suoritettu oikein. Sen jälkeen nostettiin moottoreiden kierrosnopeuksia ja 

todettiin, että nelikopteri jaksaa ainakin nostaa itsensä ilmaan. Tulokset antoivat olettaa, 

että kopteri olisi valmis lentämään. 

Toinen koelento suoritettiin jalkapallokentällä henkilö- ja materiaalivahinkojen 

välttämiseksi. Nelikopteri saatiin ilmaan ja todettiin, että nostovoima riittää helposti 

nelikopterin lentämiseen. Samalla kun nelikopteria leijutettiin muutaman metrin 

korkeudessa, huomattiin, että nelikopteri viettää eteenpäin jatkuvasti ja pyörii akselinsa 

ympäri hitaasti. Nämä ongelmat saatiin korjattua trimmien avulla säätämällä 

nelikopterin lentoarvoja lennon aikana. Huomioitavaa oli, että aerodynaamisista 

voimista johtuvaa tärinää oli oletettua enemmän. 

Kolmannella koelennolla suoritettiin lentoaikatesti ja todettiin, että täyteen ladatulla 

akulla lentoaika leijuttamalla on noin 8 minuuttia 25 sekuntia. Olosuhteet olivat 

tuulettomat ja lämpötila oli 15 celsiusastetta.  

5.2 Nostovoimakoe 

Nelikopterille suoritettiin nostovoimakoe, koska haluttiin testata nelikopterin todellinen 

nostovoima. Nostovoimakoe suoritettiin kiinnittämällä kopteriin sattumanvarainen 

lisäpaino, joka oletettiin painoltaan olevan reilusti nelikopterin nostovoimaa suurempi. 

Lisäpainon massaksi punnittiin ml = 5680 g. Tämän jälkeen nelikopteri ja lisäpaino 
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asetettiin vaa’alle ja niiden yhteismassaksi my saatiin tarkistuspunnituksessa 7190 g. 

Nelikopterin asettelussa huomioitiin, että propellien alapuolella on tyhjää tilaa vähintään 

metri, jotta nelikopterin ja tasopinnan välille ei synny painetta, joka väärentäisi tulosta. 

Kun nelikopteri oli asetettu lisäpainon kanssa vaa’alle, käynnistettiin moottorit. 

Moottorien käynnistyttyä alettiin kaasua lisäämään, jolloin vaa’an lukema alkoi laskea. 

Täydellä kaasulla ajettaessa saatiin vaa’an lukema näyttämään mlop = 3090 g. Massojen 

erotuksesta voitiin laskea nostovoiman L suuruus Newtonin II lain nojalla. 

 L = (my - mlop) g (5) 

jossa 

my = 7,190 kg 

mlop = 3,090 kg 

g = 9,80665 m / s2 

L = (7,190 kg – 3,090 kg) x 9,80665 m / s2 = 40,207… N        (5) 

L ~ 40,2 N 

Nostovoimakokeen tuloksesta voidaan laskea, että nostovoiman ja kopterin painon 

suhde on 

 L / (m × g)           (6) 

jossa 

L = 40,2 N 
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m = 1,610 kg 

g = 9,80665 m / s2 

 40,2 N / (1,610 kg × 9,80665 m / s2) = 2,546… ~ 2,5        (6) 

Kuten aikaisemmin kohdassa 4.1 mainitaan, että nostovoiman ja nelikopterin painon 

suhde tulee olla vähintään 2, jotta lentäminen on mahdollista. Nostovoimakokeen 

tuloksesta voidaan päätellä, että nelikopteri on lentokykyinen. 
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6 YHTEENVETO 

Kandidaatin työssä tutkittiin radio-ohjattavan nelikopterin lentoteoriaa ja tekniikkaa. 

Tutkimuksen ohessa rakennettiin radio-ohjattava nelikopteri ja tehtiin empiiristä 

tutkimusta nelikopterin toiminnasta.  

Työn alussa käsiteltiin nelikopterin lentoteoriaa ja tutkittiin nostovoiman ja 

aerodynaamisien voimien synty. Lentoteorian yhteydessä esiteltiin nelikopterin 

ohjausmekaniikka ja liikesuunnat. 

Lentoteorian ja ohjausmekaniikan tutkimisen jälkeen perehdyttiin radio-ohjattavan 

nelikopterin lentämisen kannalta oleellisiin peruskomponentteihin. Peruskomponenttien 

toiminta tutkittiin perusteellisesti ja niiden toiminta esitetään työssä. Komponenttien 

tutkinnan lisäksi tutkitaan radio-ohjauksen toimintaa. Kandidaatintyössä esitellään myös 

työn ohessa rakennettuun nelikopteriin valitut peruskomponentit.  

Komponenttien tutkimisen jälkeen kandidaatintyössä perehdyttiin rungon vaatimuksiin. 

Työssä esitellään rakennetun nelikopterin runkomateriaalien ratkaisut ja dimensiot.  

Työn lopussa suoritettiin kokeita valmistetulle radio-ohjattavalle nelikopterille. Ensin 

suoritettiin koelento sisällä, jossa todettiin sensorien ja moottorien toimivuus. Toinen 

koelento testasi lentämistä ulkoilmassa. Toinen koelento todisti nelikopterin 

toimivuuden. Kolmannessa koelennossa mitattiin lentoaikaa täyteen ladatulla akulla. 

Viimeisenä kokeena suoritettiin nostovoimakoe nelikopterin nostovoiman 

määrittämiseksi. 

Kokeiden suorittamisen jälkeen voitiin päätellä, että radio-ohjattavan nelikopterin 

rakentaminen oli suoritettu onnistuneesti. Parannettavaa jäi runkoon kohdistuvien 

aerodynaamista voimista johtuvan tärinän vaimennukseen. Nelikopterin kehittämistä 

voitaisiin jatkaa myös lisäämällä lisälaitteita, kuten GPS-laitteiston, kameran ja kameran 

vakautusjärjestelmän. 
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Työssä eniten ongelmia aiheutti teoreettisen nostovoiman laskeminen, jolle ei löytynyt 

yksiselitteistä keinoa. Tästä syystä lasku jätettiin tekemättä, jotta kandidaatintyö ei 

antaisi virheellistä tietoa. Nostovoiman laskemisen sijaan päätettiin suorittaa 

nostovoimakoe rakennetulle nelikopterille. Tällä nostovoimakokeella saatiin todellinen 

nostovoiman suuruus määritettyä. 
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