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Sammanfattning

Rapporten behandlar konstruktion av vinge till en radiostyrd modell av Boeing C-17 
Globemaster III. Modellen kommer att tillverkas för försäljning av företaget Mil tech. 
Spännvidden på vingen är omkring sju meter och med den storleken kommer den troligtvis bli 
det nuvarande största radiostyrda flygplan som konstrueras för försäljning. Rapporten 
beskriver konstruktionsförslag för delning av vinge, bak- och framkantsklaff, skevroder, 
luftbroms, motorpyloner och de valda lösningarna samt vilken vingprofil som modellerandet 
utgått från. Rapporten behandlar inte själva CAD-modellerandet.

Sökord: Cad, konstruktion, flygplansvinge. 

Abstract

This report considers modelling of a wing to a radio controlled (R/C) model of Boeing C-17 
Globemaster III. The airplane will be manufactured for sales. The wingspan is about seven 
meters and the airplane will probably be the currently largest R/C-plane made for sales. The 
report describes design proposal for a wing split, trailing and leading edge flaps, ailerons, lift 
dumpers, engine pylons and the selected solutions and what aerofoil the modelling started 
from. The report does not consider the CAD-modelling itself. 
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Ordlista

CAD Computer Aided Design, datorstödd konstruktion

CNC Computer Numerical Control, datorsystem för att styra 
verkstadsmaskiner

.dat Ett filformat vanligen använt för rådata

Divinycell Ett PVC-skum som expanderar och hårdnar, ”som fogskum”

.dxf Ett Autocad-filformat som stöds i SolidWorks

Glidtal (L/D) Anger hur många meter flygplanet kan flyga horisontellt per 
förlorad höjdmeter

Loft Extruderingsverktyg i SolidWorks

Laminat Material sammansatt av olika skikt

Spryglar Den del i vingens struktur som ger formen på vingprofilen 

Spännvidd Avståndet från vingspets till vingspets

Stall Beteckning på situationen med full avlösning då lyftkraften 
drastiskt minskar och motståndet drastiskt ökar (uttalas, 
”stål”)

.step Ett filformat för CAD-modeller
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
En radiostyrd modell av Boeing C-17 Globemaster III, militärt transportflygplan, ska 
tillverkas för försäljningssyfte. Kroppslängden på denna modell blir omkring 6,9 meter vilket 
medför en spännvidd på nästan 6,8 meter. Modellen ska visuellt vara så lik originalet som 
möjligt. Detta kommer troligtvis att bli det hittills största radiostyrda flygplan som 
konstrueras för kommersiellt syfte. Boeing har godkänt att denna modell byggs men de vill 
dock inte lämna ut detaljritningar på grund av stämningsrisken ifall något tragiskt skulle 
hända under en flygning. 

1.1.2 Företaget
Mil tech startades år 2005 av Joacim Feltendal för att producera stora och verklighetstrogna 
modeller. Innan detta tillverkade han delar till Largescale-serien vilket är tävlingar för 
radiostyrda bilar/truckar i skala 1:5. Vid drastiska regeländringar lades tillverkning till L-
scale, numera 1:5, ner och Mil tech startades upp efter att Joacim upptäckte att det 
efterfrågades stora militära radiostyrda modeller. 

Företaget ska tillverka radiostyrda modeller av mer kända militära fordon i stor skala1. 
Modellerna ska säljas komplett och till ett rimligt pris. Det ska finnas produkter för sjö, mark 
samt luft. Tyngdpunkten hos företaget kommer att ligga på luftfarkoster. I dag finns det en 
modell av ubåten HMS Sjöormen klar för försäljning. Se Figur 1.

Figur 1. Sjöormen kan även köras under vattenytan
                                                
1 Skalenligt
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1.2 Syfte
Detta examensjobb ska resultera i en vingkonstruktion till modellflygplanet och innefattar 
CAD-ritande av hela vingen. Alla komponenter på vingen ska vara av solidmodell och 
sparade i .step-format för att kunna användas i en CNC-fräs. Uppdraget kommer att bestå i att 
skala ner C-17:s vingar samt föreslå konstruktion till framkantsklaff, bakkantsklaff, 
skevroder, luftbroms, och motorpylonernas infästning i vingen. Dessutom ska vingen bli 
delbar på grund av den skrymmande storleken. 

Viktiga parametrar att ta hänsyn till: 

 Det ska vara lättfluget för att ha en större marknad

 Det ska vara enkelt handhavande med få kontrollpunkter innan flygning för att 
minimera risken att något glöms bort som kan leda till haveri 

 Det ska gå snabbt att montera vingen och sedan demontera den

 Tillverkningskostnaderna måste hållas nere, vilket alltså leder till enkla konstruktioner

Speciella aspekter gällande bakkantsklaffen, är att klaffen endast behöver kunna fällas nedåt 
och tillbaka, inte uppåt som skevrodrena. Rodrena måste vara stabila samt modelleras med 
fem mm mellanrum mellan vingen samt rodren för att glasfiberlaminatet som läggs på 
formarna bygger på någon mm. Man vill ha ett minimalt spel för att rodren ska kunna röra sig 
lätt. Klaffen ska vara delad som originalet men behöver ej kunna fällas ned oberoende 
varandra. Motorpylonerna ska kunna bytas utan åverkan på vingen. Wingletsen ska 
konstrueras med en anfallsvinkel samt svepning.

1.3 Problemställning
Mil tech ska tillverka flygplanets vingar med ett yttre skikt av glasfiberlaminat. 
Vinginnanmätet kommer att bestå av spryglar, divinycell, och en stabiliserande 
aluminiumbalk. Se figur 2.

För att få den önskade formen på vingen behövs det formar som laminatet läggs på. Formarna 
består av en underdel och en överdel. Spryglarna kommer att limmas fast i underdelen av 
glasfiberskalet och sedan kommer balken att föras in i avsedda hål i spryglarna. Därefter 
limmas överdelen på och skum, divinycell, sprutas in i vingen. Det finns hål i spryglarna för 
att skummet ska tränga in i hela vingen. Winglets, bakkantsklaff och skevroder tillverkas på 
ett liknande sätt. Luftbroms och framkantsklaff kommer att skäras ut ur vingen. 
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Figur 2. Enkel skiss över uppbyggnaden av vingen

I och med detta behöver formar konstrueras till laminatet, samtidigt blir dessa formen för 
spryglarna. Formarna konstrueras som 3D-solider, inte som skal eftersom programvaran till 
CNC-maskin ej klarar det.

Det som ska göras är alltså att konstruera formarna som ska användas i tillverkning till vingen 
för modellen av Boeing C-17 Globemaster III. Dessa formar är till:  

 Bakkantsklaffar
 Skevroder
 Klaffcylinderkåpor
 Vinge2

 Winglets

Vidare ska luftbroms, motorpylonerna, vingdelning och infästning för skevroder och 
bakkantsklaff konstrueras.

                                                
2 Med detta avses vingen utan skevroder och klaffar 
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1.4 Avgränsningar
Detta arbete innefattar inte några aerodynamiska beräkningar eller hållfasthetsberäkningar för 
den tänkta vingen. Hållfasthetsberäkningar är inte intressant för företaget eftersom tester har 
visat att vingarna kommer att hålla. Konstruerandet av vinginfästning i kroppen, motorfästen 
på motorpylonerna, bestämning av servon och dess position görs av Mil tech och kommer 
därför inte att beröras i detta arbete. Vingprofil kommer att bestämmas med hjälp av 
handledning. Examensjobbet pågår under perioden 2007-06-04 – 2007-08-17.
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2. Metod 
Idéer kommer att läggas fram hur klaffsystem, skevroder, infästning av motorpyloner samt 
delning av vingen kommer att se ut. Tillsammans med handledaren på företaget, Joacim 
Feltendal, kommer en konstruktion att väljas. 

Informationen för att rita upp denna vinge har mestadels bestått av bilder, som kan hittas i 
böcker samt på Internet. Vid bildstudier har då sunt förnuft och diverse skalberäkningar 
använts. Bilaga B visar skisser med mått på C-17 Globemaster.

Detta arbete kommer till största del bestå av arbete i CAD-verktyget Solid Works.

2.1 Brainstorming
Brainstorming användes för att få fram flera förslag på konstruktioner på de olika detaljerna. 
Förslagen jämfördes mot varandra och blev tilldelade positiva och negativa egenskaper för att 
enkelt kunna fastslå vilken lösning som var lämpligast.

2.2 Modellering
Inga avancerade lösningar har behövt användas men under tiden har vi utvecklats och har vid 
tillfällen insett att det finns smidigare lösningar än vad vi först använt oss av. 

En bakgrundstanke under arbetets gång har varit att vingprofilen eller något annat ska kunna 
ändras i ett senare skede utan att behöva göra om hela modelleringsförfarandet igen. För att 
åstadkomma det har bl.a. länkade värden och olika villkor använts. T.ex. att ett 
konstruktionsstreck ska vara parallellt med ett annat.

Först modellerades grunden för vingen upp som en part genom att placera ut den önskade
vingprofilen för roten samt för tippen på ritbordet med korrekt avstånd till varandra. Därefter 
loftades vingen fram. Den nuvarande vingen delades i två delar; vingroten samt vingtippen. 
Detta för att vingen kommer vara så lång att den måste vara i två delar för att enkelt kunna 
transporteras. Men framför allt för att möjliggöra cadande på två datorer samtidigt i detta 
skede.

Roder skars ut med hjälp av parallella plan, fem mm, för att få spel mellan roder och vinge.  
Roderframkanten är rundad symmetriskt för att göra det möjligt med lika stora roderutslag 
både uppåt och nedåt. På vingtippen skapades winglet på samma sätt som vingen byggdes 
upp. Framkantsklaffen skapades med hjälp av vingens ändkonturer och ett offsetvärde, vilket 
kommer vara godstjockleken på framkantsklaffen, för att få en något mindre profil. Detta 
gjordes på båda vinghalvorna för att kunna använda verktyget loft, se figur 3. Den skapade 
profilen kapades av med konstruktionsplan vid den önskade bredden. 
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Figur 3.  Figuren är tagen vid vingroten när loftverktyget används.  På vingtippen är framkantsklaffen 
redan skapad och dold

Luftbromsen modellerades fram med en plan undersida med hjälp av avgränsande ytor. 

Vingen delades på de ställen där motorpylonerna och cylinderkåporna skulle placeras för att 
som tidigare kunna använda vingens profil. Skisserna för motorpylonerna ritades upp där 
vingen var tunnast för att extruderas mot den tjockare delen. Sedan användes vingen för att ta 
bort den del av motorpylonen som hamnade inuti vingen. Ytan på cylinderkåporna som ligger 
an mot vingen följer vingen eftersom samma teknik som vid modellerande av motorpylonerna 
användes. Profilen på vingens översida extrapolerades för att få samma radie på översidorna 
av kåporna bakom vingen. 
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3. Genomförande

3.1 Vingprofil
Eftersom val av vingprofil inte ingick i arbetet lades förslag på tre lämpliga vingprofiler fram 
av handledaren på skolan, Gustaf Enebog. En lämplig profil i detta fall är en snäll profil. Med 
snälla profiler menar man att den har bra stallegenskaper vilket brukar betyda att man känner 
när planet håller på att stalla. Samt att när planet väl stallar så faller den igenom snällt och 
dyker inte tvärt neråt. Snälla profiler brukar vanligtvis vara profiler med stor nosradie, alltså 
tjocka profiler. 

NACA 4415, Fx63-137 och SD8000 var de tre förslag som gavs och kan ses i bilaga C. Dessa 
förslag är endast rekommendationer från allmän profilkännedom samt tjocklek, välvning, 
nosradie etc. 

NACA 4415, se Figur 3, valdes tack vare den tjockare bakkanten samt framkanten på 
profilen. Detta för att det ska vara lättare att tillverka samt ha snällare flygegenskaper. 

Figur 4. Den valda profilen för konstruktion av vingen

3.1.1 Vingmodellerande
Koordinaterna för profilen laddades hem i form av en .dat-fil som öppnades i en 
utvärderingsversion av Rhino 3d, ett modelleringsverktyg för designers, och som med 
koordinaterna ritar upp profilen. Profilen sparades sedan över till en .dxf-fil eftersom Solid 
Works kan läsa denna filtyp men inte .dat. 
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En vingprofil skalades till önskad storlek för vingroten och en till vingtippen. Dessa sattes ut 
på ritbordet med korrekt avstånd och ”loftades” för att få en solid vinge. Sedan skars 
skevroder, klaffar och luftbroms ut med hjälp av många ytor och plan.

3.1.2 Uppbyggnad
Vingen består av ett yttre skal av glasfiberlaminat. Den inre strukturen består av två 
aluminiumbalkar som löper genom vingen från roten till vingdelningen. I vingspetsen finns 
det två motsvarande balkar med en diameter som är avsedd för att kunna skjuta in i vingrotens 
balkar. Vingspetsens balkar går inte genom hela vingdelen. Vingspetsbalkarna sitter ihop med 
en tvärbalk för att omöjliggöra att de lossnar.

Spryglar kommer användas samt divinycell.

3.2 Winglets
Winglets, se figur 5, används för att minska det inducerade motståndet. Inducerat motstånd 
uppstår när luften från ovansidan av vingen med lägre tryck möter undersidans luft med högre 
tryck. Detta inträffar eftersom luftflödet har en rörelse i spännviddsled över vingen i och med 
att det lägre lufttrycket på ovansidan suger in luft. På undersidan sker det omvända; där trycks 
luften iväg, mot vingtippen, pga. det högre trycket. När luftmassorna möter varandra vid 
vingspetsen bildas en spetsvirvel. Winglets tar effektivt bort dessa spetsvirvlar, men skapar 
nya mindre, och med detta minskar alltså det inducerade motståndet. Enligt R H Barnard [2] 
samt John D Anderson [1].

Figur 5. Winglets används för att minska det inducerade motståndet
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När det inducerade motståndet minskar ökar glidtalet, L/D (Lift/Drag). Lyftkraft per motstånd 
ökar alltså utan att för den skull öka spännvidden nämnvärt.

3.2.1 Uppbyggnad
För winglets användes samma profil, NACA 4415, som övriga vingen. Wingletsen består av 
ett skal av glasfiberlaminat och med en inre kärna av divinylcell.

3.3 Bakkantsklaff
För att få en så ekonomisk flygning som möjligt på flygplan måste vingen designas för att ge 
mycket lyftkraft men lite motstånd vid marschfart. Vid start och framför allt landning måste 
däremot mycket CL genereras för att kunna flyga långsamt med bibehållen lyftkraft och detta 
har man löst med bakkantsklaffar. Se figur 6 för de vanliga klafftyperna som ställdes mot 
varandra, plain, Fowler och double slotted.

Figur 6. Olika klaffsystemen

3.3.1 Plain 
Plain, eller enkelklaff om man så vill används framför allt på lätta flygplan. Genom att klaffen 
fälls neråt, som syns i Figur 6, ökar välvningen på vingen och på så sätt ökar 
lyftkraftskoefficienten, CL.
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Fördelar:

+ Enkel konstruktion

+ Enkel tillverkning

+ Billigast att tillverka

+ Stabil infästning

+ Få delar/axlar

+ Endast en profil 

Nackdel:

– C-17 Globemaster har inte denna variant

3.3.2 Fowler
Fowler-klaffen ökar lyftkraften dels genom att öka välvningen av vingen men även genom att 
öka arean av vingen genom att den skjuts bakåt och neråt.

Fördelar:

+ Liknar originalet mer än plainklaffen

+ Endast en profil 

Nackdelar:

– Avancerad rörelse

– Fler leder vilket medför mer glapp

– Svårare underhåll än på plainklaffen

– Svårare att konstruera en stabil infästning 
till än plainklaffen

3.3.3 Double slotted
Det finns flera utförande av denna variant. Den i Figur 6 är en double slotted som då har två 
spalter, det finns även varianter med flera eller färre spalter. C-17 Globemaster och de flesta 
stora trafikflygplan har en double slotted klaff och det är denna som jämförelsen är gjord med.

Double slotted fungerar som Fowlerklaffen med ökning av välvning och vingarea men den 
har även spalter mellan profilerna för att ny luft från undersidan av vingen ska blåsa upp på 
översidan av klaffen för att skapa ett nytt gränsskikt. Gränsskikt är det lager av luft som ligger 
närmast vingen och som ska följa vingprofilen men som släpper om den inte har tillräcklig 
energi för att följa välvningen. Släpper gränsskiktet från vingen, så kallad avlösning, är detta 
en början till stall. Enligt R H Barnard [2].

På C-17 Globmaster är det även konstruerat så att avgaserna från utblåset strömmar på klaffen 
för att öka genomströmningen av luft genom spalterna. Detta är inget som kunnats ta hänsyn 
till vid konstruerandet av den radiostyrda modellens vingar.



11

Fördel:

+ Likadan som C-17 Globemasters

Nackdelar:

– Komplicerad konstruktion

– Svårt att konstruera en stabil infästning

– Svårare underhåll än de andra

– Tar mest plats i vingen

– Dyrast att tillverka

– Två profiler

3.3.4 Vald lösning
Den valda klaffen blev plain eftersom den passar in bäst på kraven, se kap. 2 Metod, som 
förenklat pekar på enkla lösningar. Plainklaffens enkelhet är överlägsen de andras fördelar 
och de enda egentliga nackdelarna är just de utseendemässiga jämfört originalet. 

3.3.5 Uppbyggnad
Bakkantsklaffarna består av ett yttre skal av glasfiberlaminat. Den inre strukturen är ett antal 
spryglar och divinylcell. Spryglarna har genomgående hål för att divinylcellen ska kunna 
tränga genom och fylla klaffens alla tomrum. Det är även ett genomgående hål i klaffarna för 
stången som möjliggör manövrering av klaffarna.

3.4 Framkantsklaff
Det finns olika typer av framkantsklaffar men den enda som varit aktuell i detta arbete är en 
slat, se Figur 7, eftersom det är en sådan som används på C-17 Globemaster. Slats:en är 
utformade som vingprofilens framkant och skjuts fram när den används. Detta ökar 
välvningen på vingen och bildar ett mellanrum mellan vinge och klaff där luft med högre 
hastighet och tryck från klaffens undersida strömmar in i mellanrummet och över på 
ovansidan av vingen, vilket ger en ökning av energin till gränsskiktet på ovansidan. 

Figur 7. En framkantsklaff av typen Slat
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3.4.1 Framkantsklaffens vara eller icke vara
Efter att klaffen var färdigmodellerad bestämdes det att det inte ska finnas någon sådan på 
modellen för att hålla kostnaderna nere. Anvisningar för framkantsklaffar kommer att göras 
genom försänkningar på vingarna. Detta för att modellens vingar ska bli mer visuellt lika C-
17 Globemasters.

3.5 Luftbroms
En mycket viktig komponent som har till uppgift att förstöra strömningen och därmed 
lyftkraften över vingen. De är placerade framför bakkantsklaffen på ovansidan av vingen och 
sitter fast med gångjärn i änden närmast framkanten, leading edge, av vingen. Rörelsen på 
luftbromsen blir alltså som en vanlig lucka.

På modellen används dessa bara efter att planet gått ner på marken för att minska lyftkraften 
(genom att skapa avlösning) med ökat tryck på hjulen som följd. Men på C-17 och många 
andra flygplan används dessa även för att skeva, luta. Om planet ska skeva åt höger fälls 
luftbromsarna på höger sida upp och förstör därmed lyftkraft på den vingen och den vingen 
kommer alltså att sjunka och få hela planet att skeva åt höger.

3.6 Vingdelning
Förutom att vingarna ska gå att plocka bort från kroppen ska de även delas för att underlätta 
transport. Vart vingen ska delas är inte någon större fråga eftersom det bara finns ett lämpligt 
ställe och det är mellan skevroder och bakkantsklaff.

3.6.1 Montering med vingbalkarna
Eftersom det finns vingbalkar är det dumt att inte utnyttja dessa till delningen också. Dessa 
balkar är gjorda av aluminium och har lådprofil. I detta förslag kommer tippens balkar sticka 
ut utanför vingtippen. Dessa kommer alltså stickas in i vingroten och låsas fast med skruv i 
balkarna, se Figur 8. Skruven, två i varje balk, skruvas i underifrån genom runda hål i vingen 
upp till balkarna som kommer klämma den övre väggen av balken mot insidan av vingrotens 
balk, kallat klämförband. Hålen i vingen täcks med plugg alternativt en större lucka efter 
montering. Vingtippens balkar har alltså en mindre diameter för att kunna skjutas in i 
vingrotens, dock inte mindre än att de precis går in. Vingtippen ska inte kunna röra sig 
oberoende av vingroten.

Fördelar:

+ Använder maximalt av redan befintlig 
struktur

+ Inga lösa delar förutom skruvar

Nackdel:

– Balkarna sticker ut och gör vingdelen 
längre vid demonterad vinge
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Figur 8. Principskisser på montering med vingbalkarna

3.6.2 Montering med fria balkar
De fastmonterade vingbalkarna slutar vid vingdelningen. Två mindre balkar stoppas delvis in 
i vingbalkarna på den ena vingdelen och skruvas fast. Sedan skjuts den andra vingdelen på 
och skruvas fast. Hålen för skruvarna är genomgående och på övre utsidorna av vingbalkarna 
sitter det fastmonterade muttrar. Hålen upp till balkarna döljs antingen med plugg eller med 
två luckor, en på vingroten och en på vingtippen. Se Bilaga D för skisser på förslaget.

Tvärsnitt sett framifrån

Tvärsnitt sett uppifrån
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Fördel:

+ Inga balkar som sticker ut vid förvaring

Nackdelar:

– Måste löda fast muttrar

– Många skruvar att hålla koll på

– Det kommer uppstå lite mer glapp än vid 
det andra förslaget

3.6.3 Vald lösning
Lösningarna är ganska lika varandra och skruvförbanden skulle naturligtvis kunna bytas 
mellan lösningarna om det skulle visa sig att det ena är lämpligare än det andra.

Vald lösning blev Montering med vingbalkar eftersom den är så enkel och använder som sagt 
redan befintlig struktur med små påverkningar av vingen.

3.7 Skevroder- samt bakkantsklaffinfästning

3.7.1 Rör med låsstång
I rodret sitter ett fastmonterat rör som sticker ut i ena änden. I andra änden finns en kortare 
stång som kan röra sig inuti röret. Vid montering av skevrodret förs först röret in i avsett hål 
och stången skjuts ut i andra för att låsas fast med en skruv. Detta med skevrodret pekandet 
neråt eller uppåt eftersom hålet för skruven är på skevrodrets innersta del, som vetter in mot 
vingen, detta för att inte synas. Se bilaga E för skiss.

Fördelar:

+ Rodret går att demontera utan att 
demontera vingen

+ Detaljer som hål och skruv förblir dolda

+ Rodret blir stabilt i sidled, vilket medför 
en minskad risk för att det lägger sig på 
vingen vid manövrering

Nackdel:

– Tre delar (skruv, bricka, låsstång) att håll 
rätt på om man skulle skruva ut hela 
skruven

3.7.2 Stång
Det är ett fastmonterat rör rakt igenom rodret, likadant som i förra förslaget men röret sticker
ut på båda sidorna för att precis passa i avsett utrymme i vingen och inte kunna flyttas i sidled. 
I detta rör skjuts en stång in som är 40 mm längre än röret för att låsa fast skevrodret i vingen 
i båda ändarna. Detta fungerar i och med att vingen är delad och att hålen för att sätta fast 
rodren i vid vingdelningen går ända ut. Se Figur 9a samt 9b.
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Vid montering av vinghalvorna skulle denna stång lätt kunna glida ut om den inte låses fast på 
något sätt. En liten tejpbit över stångänden i vingdelningen borde vara den enklaste metoden 
att förhindra att detta händer, detta är dock långt ifrån en proffsig lösning.

Fördelar:

+ Mycket enkel

+ Endast en del

+ Dolt

+ Demonterbart

+ Rodret blir stabilt i sidled, vilket medför 
en minskad risk för att det lägger sig på 
vingen vid manövrering

Nackdelar:

– Otympligt att skjuta ca en meter lång 
stång och passa in hålen

– Kommer alltid vara lite glapp i sidled för 
att kunna sätta dit rodret

– Uppstår glapp om/när rörändarna nöter 
på vingen

– Måste dela vingen för att kunna 
demontera skevrodret

– Finns en risk att stången böjs vid 
ovarsamt handhavande 

Figur 9a. Principskiss för montering med stång



16

Figur 10b. Principskiss för montering med stång

3.7.3 Gångjärn
Böjliga plastbitar eller gångjärn limmas fast i skevroder samt vinge, se bilaga F för skiss. En 
lösning som ofta används på modeller med mindre vingar. 

Fördelar:

+ Enklast

+ Lättast, viktmässigt

+ Billigast

Nackdelar:

– Roder blir fastmonterat

– Inte lika stabilt som de andra förslagen, 
rodret skulle möjligen kunna flexa lite i 
sidled och vid manövrering då lägga sig 
på vingkanten

3.7.4 Valda lösningar
Det är stånglösningen som kommer användas till skevrodret samt bakkantsklaffarna eftersom 
den är enklast, nästintill osynlig och detta samtidigt som inget behöver kontrolleras innan 
flygning.

Sett uppifrån
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3.8 Motorpylon
Motorpylonerna, se Figur 11, är av sandwichtyp, skumkärna mellan två tunna 
aluminiumskivor, och har till uppgift att hålla fast motorerna. Skivornas godstjocklek är 1,5 
mm och skumkärnan 27 mm. Motorfästen bearbetas inte i detta arbete utan bara 
motorpylonernas infästning i vingen. 

Figur 11. De modellerade motorpylonerna

3.8.1 Motorpylon löds fast
Motorpylonen löds fast i den stabiliserande aluminiumbalken.

Fördelar:

+ Stabil

+ Inga skruvar att tappa bort eller att 
kontrollera innan flygning

Nackdelar:

– Måste skära sönder vingen för att byta 
pylon

– Mer komplicerad tillverkning vilket 
betyder att det blir dyrare

– Sprickbildning vid infästning går ej att 
kontrollera

3.8.2 Skruvar på utsidan
I vingen har det under tillverkningen lagts till en aluminiumplatta som har skruvhål med 
fastlödda muttrar. Motorpylonerna skruvas sedan fast i dessa hål. Fyra skruvar håller fast 
pylonen, två på vardera sida. Se Figur 12.
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Fördelar:

+ Demonterbar, bra vid misslyckad 
landning

Nackdelar:

– Fyra skruvar per motorpylon gör att det 
blir många skruvar att kontrollera innan 
flygning

– Skruvhuvudena sticker ut från ytan

Figur 12. Principskiss för skruvar på utsidan

3.8.3 Skruvar på insidan
I vingen har det under tillverkningen lagts till en aluminiumplatta som har skruvhål med 
fastlödda muttrar. Motorpylonerna skruvas sedan fast i dessa hål. Som föregående förslag 
men med två skruvar i mitten av pylonen istället för två skruvar på vardera sida. Se bilaga G
för skiss.
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Fördelar:

+ Endast två dolda skruvar

+ Demonterbar

Nackdelar:

– Inte lika stabil som med skruvar på 
utsidan

– Motorkåpa måste demonteras för att 
kunna komma åt skruvarna till pylonen

3.8.4 Vald lösning
Förslaget med att löda fast motorpylonen väljs bort just pga. att den blir fastmonterad utan 
möjlighet att byta pylon utan att skära sönder vingen. Skruvar i mitten väljs bort pga. av sina 
nackdelar. Den valda lösningen blir alltså Skruvar på sidorna.

3.9 Klaffcylinderkåpa
Inuti C-17 Globemasters cylinderkåpor finns de anordningar som skjuter ut bakkantsklaffarna. 
På denna modell är kåporna, se Figur 13, endast där för att de finns på C-17 Globemaster. Vid 
nedfällning av klaffarna glider de bakre kåporna, som är fastsatta på klaffarna, in i de främre, 
se Figur 14. Klaffcylinderkåporna består av ett skal av glasfiberlaminat.

Figur 13. De modellerade klaffcylinderkåporna
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Figur 14.  Bakre klaffcylinderkåpan glider in i den främre när klaffen fälls ner
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4. Diskussion

4.1 Vingprofil
NACA 4415 valdes för att den hade tjockast bakkant för att tillverkning skulle underlättas. 
Den behöver alltså inte vara den mest lämpliga profilen för detta flygplan m.h.a. 
flygegenskaper. 

4.2 Tillverkning
Vingen genomsyras av enkla lösningar och detta har varit en baktanke eftersom Mil tech inte 
har någon egen maskinpark att tillverka delar i. Det blir då onödigt dyrt med en massa 
speciallösningar som läggs ut på entreprenad. 

Det är stora krafter pylonerna ska överföra, framförallt vid hård landning, och för att erhålla 
en stabil konstruktion bör detta räknas på och val av material och godstjocklek bör anpassas 
efter detta.
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5. Resultat 
 Vingprofilen för vingen och winglets valdes till NACA 4415.
 Bakkantsklaffen är plain-typ.
 Det finns ingen funktionell framkantsklaff utan bara försänkningar som anvisning till 

framkantsklaff.
 Luftbromsen skärs ut ur vingen.
 De två vingdelarna monteras ihop som i förslaget Montering med vingbalkar.
 Skevroder och bakkantsklaffar monteras på plats som i förslaget Stång.
 Varje motorpylon fästs med fyra skruvar i den platta som ligger inuti vingen.
 Klaffcylinderkåporna fyller ingen funktion och finns med enbart för det visuella.  

I bilaga A kan vingen beskådas.

5.1 Vingmått
Vinge
Längd, wingletsspets till vingrot: 2835 mm
Svepvinkel: 25°
Korda, vingrot: 1290 mm
Korda, vingspets: 390 mm

Winglet
Spännvidd: 365 mm
Svepvinkel: 30°
Vinkel, från vertikalen: 15°
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6. Slutsatser
Examensjobbet har resulterat i konstruktionslösningar för delning av vinge, bakkantsklaff, 
skevroder, luftbroms och motorpyloner. Det som har modellerats fram i SolidWorks är de 
solidmodeller som nu kommer ligga till grund för tillverkningen. 

Vingen och delarnas storlek och placering är uppskattade efter bilder. Det blir osäkra 
uppskattningar eftersom bilderna är fotograferade ur olika vinklar och avstånd. Ibland fanns 
det något vi kunde ta som referens och därefter uppskatta ett mått eller placering men det kan 
bli fel om referensen inte är placerad på ungefär lika ställe som den sökta detaljen. 
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7. Rekommendationer till fortsatt arbete
 Viktoptimering av vingen, vikten på vingen kan troligtvis minskas drastiskt med 

användandet av sandwichbalkar inuti profilen istället för spryglar och skum.

 Optimering av vingprofilen, flygplanet kommer flyga med denna vinge men det finns 
säkerligen flera vingprofiler som skulle lämpa sig bättre.

 Vissa kunder kanske efterfrågar vinge med double slotted klaffsystem och 
framkantsklaff?

 Anfallsvinkeln på winglet kan optimeras, nu är den bara ditsatt. Profilen på den kan 
också väljas till nått bättre förmodligen.

 Beräkna krafterna som motorpylonerna utsätts för samt agera där efter. Inga 
beräkningar har varit önskvärda på denna den första prototypen.
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8. Tack

Vi vill tacka vår handledare på skolan, Gustaf Enebog, för framtagning av vingprofiler. Utan 
den hjälpen hade vi famlat i mörker. Vi vill även passa på att tacka handledaren till lika 
grundare av Mil tech, Joacim Feltendal, för denna chans samt friheten under arbetets gång.
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Bilagor

Bilaga A – Bilder på vingen
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Bilaga B – Skisser på C-17 Globemaster
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Bilaga C - Vingprofilerna
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Bilaga D – Montering med fria balkar
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Bilaga E – Rör med låsstång
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Bilaga F - Gångjärn
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Bilaga G – Skruvar på insidan


