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Aki Suokas & katsastajatiimi
Yleistä
Tämä ohjeisto on rakennettu ohjeeksi ja opastukseksi harrasteilma-aluksen 50 tunnin koelento-ohjelmaan varten.
Koelennoilla on kaksi pääasiallista päämäärää:
	varmistaa koneen oikea ja turvallinen toiminta

selvittää toimintamenetelmät lento-ohjekirjaa varten
Ensimmäinen toteutuu koelentojen kuluessa, mutta jälkimmäisen valmistelut voidaan aloittaa ennen ensilentoa. Asioita helpottaa huomattavasti, jos Lento-Ohjekirjan luonnos on valmiina ennen koelentojen aloittamista. Tällöin ohjekirjaa voidaan täydentää / korjata sitä mukaa kun aihetta löytyy, eikä ohjekirjasta tule muistelma teosta. Ohjekirjan luonnoksen laatiminen ennen ensilentoja on myös erinomainen tapa valmistautua koelentoihin, siinä tulee koneen järjestelmät tutuiksi ja hätätilanteille tulee mietittyä toimintamallia (etukäteen).
Koelennoista on laadittava suunnitelman, joka esitetään katsastuksessa. Suunnitelma tulee sovittaa kyseessä olevaan lentokoneeseen, pelkkä yleisohjeen kopio ei kelpaa.
Ohjelma ei tarkoita, että sitä pitää pilkulleen noudattaa, vaan sen tarkoitus on olla tavoiteohjelma. Tarkemmat lento-ohjeet löytyvät erillisestä koelentojen suoritusoppaasta.
Koelennoista on pidettävä kirjaa seuraavasti:
Jokaisesta koelennosta on täytettävä koelentokortti, jossa on kirjattu seuraavat asiat;
päiväys, lentäjä(t) nimi, lentäjien massat, polttoainemäärä, laskettava kokonaismassa ja painopisteasema, lentoonlähtöaika ja paikka, laskuaika ja paikka, lentoaika, lämpötila (lähdön aikana), tuuli.  Lisäksi suoritetut kokeilut ja niiden tulokset.
Koelentojen yhteenveto:
	kaikki koelentokortit

taulukossa tai graafisesti yhteenvetona lennetyt massat ja painopisteet, suhteessa sallittuihin rajoihin.
Samoin tuuliolosuhteet lentoonlähdössä ja laskussa graafisesti.
lento-ohjekirja, jossa otettu huomioon se mitä koelennoilla on havainnoitu ja hyväksi todettu.
Koelentojen suunnittelu on suoritettava ennen koelentojen aloitusta. Minimiaika, 50 tuntia, riittää jos koneessa ei esiinny teknisiä ongelmia. Teknisten ongelmien ratkaisemiseen ei tässä ohjelmassa ole varauduttu. Ne on tietenkin ratkaistava sitä mukaa kun niitä ilmenee. Jos näistä syistä kone muuttuu (muutetaan) on muutosten vaikutusta jo tehtyihin kokeisiin syytä pohtia, ja toistaa kokeilut tarvittaessa. Muutettu kone saattaa edellyttää koko ohjelman aloittamisen alusta, tässä korostuu kokeneen valvojan rooli.
Lentokohtainen koelentosuunnitelma tarkoittaa, että suunnitelma on aihealueen aloituslennoille. Väliin kannattaa suunnitteluvaiheessa jättää aukkoja (numerointiin), joille aiheet syntyvät ilmenneitten ongelmien myötä. Jos ongelmia ei synny (epätodennäköistä), voi toki numeroita jättää välistä käyttämättä. Numerointi ei myöskään tarkoita, että lennot on tehtävä täsmälleen siinä järjestyksessä. Lentoja voi (ja on syytäkin) tehdä tarkoituksenmukaisuusjärjestyksessä.
Ensilento
Valmistelut
Paperit
Koelentosuunnitelman läpikäynti, valvoja suostumus ja kuittaus lentokoneen koelentokelpoisuudesta. Vakuutukset voimassa. Koneen kentälle tuonnin ja ensilennon valmistautumisen tarkastuslistat täytetty tässä vaiheessa.
Koneen pitää olla katsastettu!
Paikka
Lentokentän valinta; riittävä koko (suurin mikä järkevästi löytyy), muun liikenteen kanssa toimiminen (ajoita hiljaiseen hetkeen), pelastuspalvelu, sopiminen henkilökunnan kanssa. Kiire tässä kohden on turmioksi!
Hätäsuunnitelma ja varusteet; päätetään otetaanko laskuvarjo, pelastusvarjohypyn harjoittelu (koneesta poistuminen), hypyn ratkaisukorkeuden päättäminen, palokalusto paikalle.
Jos ensilento tapahtuu vedestä (ensimmäinen vesilento); turvavene, pintapelastustaitoinen henkilö mukaan, (veneeseen/koneeseen).
Koelentäjä
Koelentäminen on vaativa ja stressaava tehtävä; voimassa oleva lupakirja, kokemusta vastaavasta ilma-aluksesta, ei alkoholia viimeiseen 24 tuntiin (vähintään).
Lentotuntivaatimukset ovat pilotin henkilökohtaisista ominaisuuksista riippuvia. Suuri tiimamäärä ei välttämättä anna mitään valmiuksia tehtävän suorittamiseen.
Ohjaamon opiskelu on tärkeää (tässä mielessä rakentaja on aina vahvoilla). Jos kyseessä ei ole rakentaja, niin noin tunnin istuminen ohjaamossa on sopiva valmisteluaika.
Koekäyttö ja rullaukset
Koneen tarkastus; rakenne, ohjaimet ja varusteet.
Moottorin koekäyttö; 
	vähintään 3 tuntia,

polttoaineen syötön riittävyys
	eri asennoissa
teho (jos ei ota paikallaan täysiä tehoja eli täyttä virtausta, voidaan kokeilla asentamalla potkurin eteen pyöreä levy)
	potkurin kiinnitys ja varmistus
staattisen vetovoiman mittaus
Rullaukset; olosuhteet, irtoamisnopeuteen asti, arvio (tuntuma) sivu- ja korkeusohjaimien tehosta.
Ensilento
Olosuhteet:
ei tuplariskejä, koelentäminen on jo sinänsä riski
	tyyntä tai tasainen vastatuuli

pilviraja riittävä, ei sadetta
auringon suunta sopiva
Kuormaus
	massakeskiö on laskettava aina

Kuormaus pyritään (jos mahdollista vaikuttaa asiaan) tekemään siten, että ollaan painopistealueen keskivaiheilla. Kokonaismassana se mikä yhdestä pilotista ja 1 – 1 ½ h polttoaineesta tulee. Ensilento ei ole pitkä, noin 15 – 30 minuuttia riittää hyvin.
Yhteydet ja valvoja maassa (seurantakone on myös hyvä juttu)
Ensilento tehdään 1000 kertaa; ensin 500 kertaa paperilla, sitten mielikuvaharjoitteluna 499 kertaa ja lopuksi käytännössä yhden kerran.
Varautuminen ongelmiin etukäteen:
	mitä tahansa tapahtuu, lennä konetta!

moottori pysähtyy lentoonlähdössä:
	säilytä nopeus
älä kaarra takaisin
sulje polttoainesyöttö, sähköt pois
keskity laskeutumiseen
	moottorin tärinä lisääntyy kierrosten/nopeuden mukana
	vähennä tehoa, mutta huolehdi nopeudesta
laskeudu mahdollisimman pian
	savua ohjaamossa
1- 10 h
Pidetään massa /painopisteasema lähes samoina, eli ei etsitä liian monia uusia asioita vielä tässä vaiheessa. Ainoastaan toisen koelentäjän tyyppilento voi olla tarpeen suorittaa eri massalla. Ykköspilotti lentää kuitenkin ensin lennon kahden hengen kuormalla, vasta sen jälkeen kakkospilotti lentää (tällä samalla kuormalla) päällikön paikalta.
Aiheita:
1.	Lähtökiidot ja lentoonlähtö
2.	Staattinen pituusvakavuus
3.	Nousu, haetaan paras nopeusalue
4.	Ohjainten vaikutukset, trimmialue
5.	Normaalit kaarrot ja vaakalento, nousu ja liuku
6.	Laskunopeudet (lähestyminen, loppuloivennus ja laskukiito) ja asennot (eri laippa-asetuksilla)
7.	Moottorin toiminta ja hallinta lennolla
8.	Mittareiden toiminta lennolla
9.	Sopivat moottoritehot
10.	varovainen sakkausnopeuden kokeilu
11.	alustava IAS kalibrointi
Opetellaan tuntemaan koneen ohjausominaisuudet normaalissa lennossa.
Lennot enintään ½ tunnin pituisia. Edetään ominaisuuksissa kuten PPL kurssilla uuden pilotin taidot etenevät.
Sääolosuhteet:
hyvät, tuulta varovasti lisäten (muista kirjata koko ajan olosuhteita ja täyttää tuulimatriisia).
10 – 35 h
Sisältää 50 kpl ½ tunnin lentoja (1-2 paikkaisella koneella):
	3 massakonfiguraatiota

2 painopistekonfiguraatiota
Kukin aihe olisi lennettävä kaikilla massa/painopistekonfiguraatioilla.
massakonfiguraatiot
	1 ohjaaja + koelentopolttoaine 

ohjaaja + matkustaja + 50% polttoaine
ohjaaja + matkustaja + 100% polttoaine
Jos koneessa tasapainomassoja ja/tai matkatavaratiloja, niin sellaiset yhdistelmät joilla painopisteen ääriarvot saadaan esiin. Ei kuitenkaan tarve hakea tilanteita, joihin ei käytännössä haluta/pystytä konetta kuormaamaan. Tästä saat suoraan lento-ohjekirjan kuormausohjeet. Syytä kuitenkin miettiä, onko käytännössä mahdollista (vahingossa) jokin ei-toivottu yhdistelmä saada aikaan (esim. tasapainomassan unohtuminen).
painopistekonfiguraatiot
Laskettu myös miten painopiste muuttuu polttoaineen vähetessä ja missä se on tankin ollessa tyhjä.
Aiheita
Lennoille sisältöä matriisista (aiheet / massa-painopistekonfig), josta voi poimia uusia sisältöaiheita.
1.	suora sakkaus, teholla / ilman tehoa
2.	Parhaan nousunopeuden etsiminen
3.	Parhaan nousukulman etsiminen
4.	Hidaslentotestaus
5.	Pituusstabiliteetti /staattinen / sauvavoima/g
6.	Dynaaminen stabiliteetti, V-kulmavakavuus, spiraalivakavuus
Check point, jossa tarkastellaan tehtyjä lentoja ja suunnitellaan (uudestaan) jatkolennot. 
7.	Nopeusalueen laajennusta
8.	Kiihdytetty sakkaus (g-sakkaus)
9.	oikaisu alkavasta kierteestä / epänormaalista
10.	Jäähdytyksen riittävyys
11.	V-n ääripisteet
36 h - eteenpäin
Toimintakokeet
Lentokoneen kaikki järjestelmät on kokeiltava koelento-ohjelman aikana. Jos järjestelmä edellyttää sopivia ulkoisia olosuhteita, on kokeilun ajankohta sovitettava sen mukaisesti. Aihepiirejä ovat muun muassa:
	Jäähdytys (kesä /talvi)

Käytös suksilla / kellukkeilla /vesillä
Imuilman esilämmitys
Ohjaamon lämmitys / tuulilasin huurteenpoisto

Siinä erikoisessa tapauksessa että ohjelma saadaan muuten toteutettua nopeasti, yhdessä vuodenajassa, on avoimeksi jäävät asiat selvitettävä sitten jälkikäteen. Experimental kone ei ole koskaan valmis, joten ei ole tarpeen venyttää koelentoja vain yhden kohdan avoimeksi jäämisen takia (esim kone valmistuu keväällä, koelennot tehdään kesällä, tuulilasin huurteenpoiston riittävyys jää avoimeksi). Se voidaan kyllä paikata jälkikäteen.
PA-kulutus
Tutkitaan eri korkeuksilla ja tehoasetuksilla.
Tarkin tulos saavutetaan, jos koneessa on kaksi pa-säiliötä. Toisella tankilla suoritetaan nousu ja lasku, toisella varsinainen kulutustesti.
Lennetään ½ tuntia valitulla korkeudella ja tehoasetuksella. Kulunut pa-määrä mitataan joko kalibroidulla tikulla tai täyttämällä tankki kalibroidulla astialla.
Kullakin korkeudella kulutus mitataan vähintään 65% ja 75% tehoilla, tai vastaavat sopivat matkalentoarvot.
Kirjataan korkeus (lämpötila ja painekorkeus) ja kierrosluku.
Mittaus suoritetaan noin 2000 ft korkeusporrastuksin.

Max korkeus (service ceiling)
Tarkoituksena on tutkia, mihin korkeuteen saakka kone pystyy jatkamaan nousua 100 ft/min kohoamisnopeudella.
Ennen lentoja, tutki moottorin valmistajan laihennusohjeet. Nimittäin korkealla sillä on suuri merkitys suorituskykyyn.
Nousut tehdään portaittain ja jokaisen nousun aikana kirjataan:
1.	korkeus ja lämpötila
2.	kellonaika tällä korkeudella
3.	moottorin kierrosluku
4.	imusarjan paine (ahtopaine)
5.	sylinterinpään lämpötila (tai jäähdytysveden lämpö)
6.	öljyn lämpötila
7.	ohjattavuus
Näistä tuloksista voidaan sitten laskea korkeusvälin kohoamisnopeus. Sekä arvioida lentomassa tällä hetkellä.
Maksimilentomassa
Maksimilentomassalla (eri cg asemilla) suoritettavilla koelennoilla tutkitaan seuraavia ominaisuuksia ja suoritusarvoja:
1.	Sakkaus ja hidaslento (suora, vasen kaarto, oikea kaarto)
2.	vakavuus
3.	kohoamisnopeus
4.	laskutelineen vaikutus (sisäänmenevä teline)
5.	g-sakkaus
Testien tarkoituksena on tutkia koneen turvallisuus koko sallitulla massakeskiön vaihtelualueella ja eri lentomassoilla. (vastaako suunnittelijan aivoituksia, vai onko todellisuus mainoksia ihmeellisempää).
Lentomassan lisäys tehdään noin 20%:n portain. Ennen näitä testejä lennot on tehty etummaisella massakeskiön asemalla (tai sillä mikä alussa on ollut saavutettavissa).
Näiden lentojen aikana massakeskiötä siirretään asteittain (noin 20% portain) taaksepäin, kunnes saavutetaan takimmainen sallittu asema.
Jokaisella massakeskiön asemalla tutkitaan koneen pituusvakavuus ja sakkausominaisuudet.
Mikäli pituusvakavuus osoittautuu jollakin cg-asemalla neutraaliksi tai negatiiviseksi, tai koneen sakkausominaisuudet käyvät vaarallisiksi, keskeytetään testit, ja tätä hieman edempänä oleva cg-asema määrätään takarajaksi.
Startti ja laskumatkat
Lähes viimeisiä aiheita. Kannattaa mitata vasta kun suoritustekniikka on selkärangassa. Käytännössä kaksi helppoa menetelmää:
	Valokuvausmenetelmä

GPS loggeri




Koelentosuunnitelman (runko)
Kone: rekisteri OH-  , tyyppi  xxx
Rakentaja: Pekka Puurima 	Valvoja: Taneli Tarkka
koelentäjät: Lasse Lattakierre, Pekka Puurima, Keijo Kiilari
Lento-ominaisuusongelmissa päätöksen tekevät: Lasse Lattakierre, Pekka Puurima
Teknisissä ongelmissa päätöksen tekevät: Pekka Puurima, Taneli Tarkka
Koelennot aloitetaan kentällä: EFHH
lentojen massa/painopiste tavoitearvot
versio nro
ohjaaja(t)
polttoaine
muut massat
kok. massa
painopiste
1
80 kg
40 l
0 kg
520 kg
470 mm
2
80 kg
140 l
15 kg
607 kg
495 mm
3
65 kg
40 l
0 kg
505 kg
440 mm
4
145 kg
40 l
0 kg
585 kg
480 mm
5
145 kg
140 l
15 kg
672 kg
490 mm

lento
nro	ohjaaja	versio nro	aihe	suunniteltu kesto/ muuta
r1	LL	1	rullaus	50 min	rullauskokeet
r2	LL/PP	4	rullaus	30 min	rullauskokeet
r3	LL	1	rullaus	20 min	hyppyytys
1.	LL	1	ensilento	20 min
2.	LL	1	harjoittelua	30 min	laskuharjoitukset
3.	LL	1	harjoittelua	30 min	
4.	LL/PP	4	kaksi päällä	10 min	versio 4 ominaisuudet
5.	PP/LL	4	tyyppil.	30 min	PP tyyppilento
6.	PP	3	tyyppil.	30 min	jatkoa edelliseen
7.	KK/LL	4	tyyppil.	20 min	KK tyyppilento
8.	ei määritelty tässä vaiheessa
9.	ei määritelty tässä vaiheessa
10.	LL	1	…..
11.	PP	3	….

jne

