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LENTO-OMINAISUUKSIEN KOELENTÄMISESTÄ
Jyrki Laukkanen

KOELENTOTOIMINNAN JAKO
Huoltokoelentäminen

Määräaikaishuoltojen, pienten korja-
usten ja pienten laitevaihtojen jälkeen.

• Huoltokoelennolla varmiste-
taan että kone on huollon jäl-
keen lentokelpoinen.

• Huoltokoelentäjän tulee olla 
hyvin perehtynyt koneen omi-
naisuuksiin ja järjestelmiin, jot-
ta voi varmistua niiden 
normaalista toiminnasta.

Tuotantokoelentäminen

Sarjatuotannossa olevien koneiden lentokelpoisuuden tarkastaminen Suurten korjaus-
ten tai suurten modifikaatioiden jälkeiset koelennot

• Ensimmäiset lennot sarjavalmisteisella koneella.
• Ensimmäiset lennot rakennussarjasta tai piirustuksista rakennetulla koneella.
• Ensimmäiset lennot suuremman muutostyön jälkeen.
• Tuotantokoelentäjän tulee olla hyvin perehtynyt kyseiseen konetyyppiin ja sen jär-

jestelmiin.

Hänen tulee myos tuntea koneelle asetetut vaatimukset.

Tuotantokoelentäjä tarvitsee myös jonkin verran tietoa koelentämisestä ja lentokonei-
den ominaisuuksista yleensäkin.

Lentokokemus samalla tai ainakin samantapaisilla lentokoneilla on ehdoton välttämät-
tömyys turvallisuuden kannalta. Turhan monta lentäjää ja konetta on menetetty kun ko-
neen innokas rakentaja on vähäisellä kokemuksella menettänyt koneen hallinnan heti 
ensimmäisellä lennolla puuttuvan taidon vuoksi.

Tutkimuskoelentäminen
• Lento-ominaisuuksien, suoritusarvojen ja järjestelmien tutkiminen, kehittäminen 

ja hyväksyminen sekä evaluointikoelennot.
• Kehitetään ja tutkitaan täysin uutta konetyyppiä.
• Kehitetään uusia järjestelmiä ja huomattavia modifikaatioita.
• Arvioidaan koneen ominaisuuksia tiettyjä tehtäviä varten.
• Tutkitaan ja mitataan koneen ominaisuuksia ja suoritusarvoja ohjekirjoja varten 

tavallisesti koneen tyyppihyväksyntään liittyen.

Tutkimuskoelentäjälle asetettavat vaatimukset taidon ja tiedon osalta ovat edellisiä laa-
jemmat. Varsinainen lentokoneen kehitystyö vaatii perusteellista lentoteorian ja koelen-
tomenetelmien tuntemusta.
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HUOLTOKOELENTÄMINEN
Huoltokoelennot suoritetaan erilaisten määräaikaishuoltojen jälkeen. Huollot määräy-

tyvät koneen ohjeiden mukaan. Joissakin pienissä huolloissa ei koelento edes välttämättä 
ole tarpeen. Suuremmissa huolloissa, joissa koneen osia ja laitteita on irrotettu, koelento 
on ehdottoman tarpeellinen.

Koelento suoritetaan aina harkituissa olosuhteissa ja varautuneena häiriöihin. Lennolla 
varmistutaan siitä, että kone on huollon jälkeen täysin turvallinen jokapäiväisessä lento-
palveluksessa. Lento-ohjelma määräytyy konetyypin vaativuusasteen ja huollon suuruu-
den mukaan. Jokaiselle koneelle olisi hyvä olla olemassa etukäteen harkittu huoltokoe-
lentopöytäkirja, joka samalla toimii ohjeena koelentoa varten. Tällöin kaikki oleelliset 
asiat tulisi tarkastettua. Pienissä huolloissa voi esimerkiksi perusteellinen maakoekäyttö 
ja laitteiden toimintakokeet olla riittävä toimenpide. Pienten korjausten ja laitevaihtojen 
jälkeen on aina erikseen syytä harkita koelennon tarvetta. Jos kyseessä ei ole lentoturval-
lisuuteen vaikuttava asia, voi laitteen toiminnan tarkastaa seuraavan muun lennon yhtey-
dessä.

HUOLTOKOELENTÄJÄN tulee olla hyvin perehtynyt koneen ominaisuuksiin, järjes-
telmiin ja laitteisiin, jotta voisi luotettavasti varmistua niiden normaalista toiminnasta. Tä-
hän ei varsinaista koelentokoulutusta tarvita vaan hyvä koneen tuntemus ja riittävä lento-
taito ovat riittävät pätevyysvaatimukset.

TUOTANTOKOELENTÄMINEN
Tuotantokoelentämisestä on kyse, kun suori-

tetaan ensimmäiset lennot
• sarjavalmisteisella koneella
• sarjasta tai valmiista piirustuksista ilman 

muutoksia rakennetuilla koneilla
• Kun koneeseen on tehty suuren luokan 

korjaus, joka joltakin osalta vastaa lähes 
uuden rakentamista

• Kun koneeseen on tehty huomattava 
muutostyö eli modifikaatio, joka selvästi vaikuttaa koneen ominaisuuksiin , joko 
lento-ominaisuuksiin tai laitteiden ja järjestelmien toimintaan.

Tuotantokoelento on aina suoritettava. Tyypillisesti tarvitaan jopa useampia kuin yksi 
lento turvallisen ja halutun toiminnan varmistamiseksi. Olosuhteet on huolellisesti har-
kittava mahdollisimman turvallisiksi.

TUOTANTOKOELENTÄJÄLLE asetetaan suuremmat vaatimuk-
set kuin huoltokoelentäjälle. Hänen tulee olla myös varsin hyvin 
perehtynyt kyseiseen konetyyppiin, sen ominaisuuksiin ja järjestel-
miin. Tuotantokoelentäjän tulee myös tuntea konetyypille asetetut 
vaatimukset ja modifikaatiotapauksissa tulee perehtyä tehtyihin 
muutostöihin sekä niiden aiheuttamiin muutoksiin koneen käytös-
sä ja käyttäytymisessä. Jos muutostöiden vaikutus ei ole tiedossa etu-
käteen, siirrytäänkin tutkimuskoelentämiseen.
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Tuotantokoelentäjä tarvitsee jo jonkinmoista tietoa koe-
lentämisestä ja lentokoneiden ominaisuuksista yleensä. Tä-
män vuoksi myös lentokokemusvaatimus on suurempi kuin 
huoltokoelentäjälle. Aina ei harrasterakenteisia koneita 
ensi kertaa lennettäessä ole mahdollista saada koelentäjää, 
joka on ko tyypillä lentänyt aikaisemmin, vaikka se olisikin 
toivottavaa. Kuitenkin lentokokemus samantapaisilla ko-
neilla on ehdoton välttämättömyys turvallisuuden kannal-
ta. Turhan monta konetta ja lentäjää on menetetty kun koneen rakentaja on vähäisellä 
kokemuksella menettänyt koneen hallinnan heti ensimmäisellä koelennolla puuttuvan 
taidon vuoksi.

TUTKIMUSKOELENTÄMINEN
Tutkimuskoelentämisestä on kysymys kun

• Kehitetään täysin uutta lentokonetta
• Kehitetään uusia laitteita ja järjestelmiä
• Tutkitaan uusien modifikaatioiden eli muutostöiden 

vaikutus koneeseen
• Suoritetaan koneiden ja järjestelmien tyyppihyväksyn-

tää
• Arvioidaan koneiden ominaisuuksia tiettyä tarkoitusta varten eli evaluoidaan ko-

netta
• Tutkitaan ja mitataan uusien koneiden lento-ominaisuuksia ja suoritusarvoja oh-

jekirjoja varten. Tämä liittyy tavallisesti koneen tyyppihyväksyntään.

Tutkimuskoelentäminen on tarpeen edellä mainituissa tapauksissa. Huolellisesta suun-
nittelusta ja maakokeista huolimatta lentokone vaatii aina varsinaisia lentokokeita kehi-
tystyössä ja tyyppihyväksynnässä. Kehityskoelennoissa on syytä varautua täysin yllättävään-
kin käyttäytymiseen. Kehittyneistä suunnittelumenetelmistä huolimatta saadaan lentoko-
ne ominaisuuksiltaan halutuksi vain lentokokeiden perusteella tehdyn kehitystyön tulok-
sena.

TUTKIMUSKOELENTÄJÄLLE asetettavat vaatimukset ovat yleensä korkeat. Pienimuo-
toisessa laitteiden kehittelyssä voidaan pärjätä pienelläkin lentokokemuksella, kun vain 
ko. laitteen ominaisuuksiin ja kehitystyön yksityiskohtiin on hyvin paneuduttu. Varsinai-
nen uuden lentokoneen kehitystyö vaatii koelentäjältä kuitenkin jo melko perusteellista 
lentokokemusta, koelentokoulutusta ja lentoteorian tuntemusta. Ilman lento-ominai-
suuksien koelentomenetelmien tuntemista voi havaintojen tekeminen luotettavasti ja 
keskustelu kehitystyötä tekevien insinöörien kanssa olla mahdotonta.

Varsinaisia koelentäjäkursseja pidetään Suomessa vain Ilmavoimissa. Samoin on useissa 
muissa maissa. Tunnetuimmat koelentokoulut ovat Englannissa (Empire Test Pilot 
School, ETPS) , Ranskassa (EPNER) ja U.S.A:ssa (USAF Test Pilot School ja USN Test Pi-
lot School). Lisäksi yksityisiä siviililentäjille tarkoitettuja koelentokursseja on järjestetty 
ainakin U.S.A:ssa ja Englannissa.

Tutkimuskoelentäjäksi voi myös kouliintua riittävällä lentokokemuksella ja lentoteori-
an koulutuksella varustettuna joko työpaikkaopetuksena tai kovalla itseopiskelulla ja asi-
oihin syventymisellä. Paras tulos saadaan kuitenkin tyypillisesti varsinaisella koelento-
kurssilla. Tällöin saadaan perusteet, joille on helppo rakentaa. Koelentäjä pätevöityy kui-
tenkin vasta käytännön koelentämisessä saadun riittävän kokemuksen jälkeen.
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Tutkimuskoelentäminen voi olla hyvinkin vaihtelevaa. Lento-ominaisuuksien ja suori-
tusarvojen koelentämisen lisäksi on tekniikan kehittyessä yhä tärkeämmäksi lajiksi tullut 
järjestelmäkoelentäminen.

Harrasterakenteisien koneiden yhteydessä on tutkimuskoelentämisen pääpaino edel-
leen lento-ominaisuuksissa ja suoritusarvoissa.

LENTOTURVALLISUUS
Kaikessa koelentotoiminnassa on muistettava perussääntö: 

EI KAKSINKERTAISIA RISKEJÄ

Koelennolla on aina normaaliin lentämiseen verrattuna sen luonteesta johtuva riskite-
kijä. Turhia eli kaksinkertaisia riskejä aiheuttaa mikä tahansa seuraavista tekijöistä jo yk-
sinään:

• Tehtäväänsä pätemätön henkilöstö suorittanut huolto- ja/tai kokoonpanotyöt
• Lentoa edeltävä tarkastus suoritettu huolimattomasti tai epäpätevän henkilöstön 

toimesta
• Koelentäjä ei ole tehtävään tarpeeksi pätevä eikä suoritukseen paneutunut
• Koelentäjän psyykkinen ja fyysinen kunto ei ole hyvä
• Sää on koelentotehtävään sopimaton, tuuli on kova ja sivusta, näkyvyys huono (ei 

horisonttia) ja pilvikorkeus matalalla
• Lentokenttä on liian pieni häiriötilanteita varten
• Minkäänlaista seurantaa tai valvontaa ei ole maassa hätätilanteita varten
• Mahdollisiin hätätilanteisiin ei ole lainkaan varauduttu , esim. mahdollisuus ko-

neesta poistumiseen laskuvarjolla
• Turhana pidettyjä lupa- ja paperisotaa ei ole hoidettu

Koelentoriskien kuvaamiseksi seuraava vertailu:

Lentämistä sinänsä ei voi pitää pahempana ris-
kinä kuin autoilua.

Koelento tavallisesti edustaa samantapaista ris-
kiä kuin tuntuvan suurella ylinopeudella au-
toilu.

Tällaisessa tilanteessa tyypillistä tuplariskiä 
edustaa lujaa ajaminen vesisateella.

Kolminkertaista riskiä edustaa lujaa ajaminen 
vesisateella sileillä renkailla. jne.

ÄLÄ KOSKAAN OTA KAKSINKERTAISTA RISKIÄ

For safe flight:
• KOELENNOLLE EI OLE MITÄÄN KIIRETTÄ
• LOPPUTARKASTUS JA LENTOA EDELTÄVÄ TAR-

KASTUS ON SUORITETTU HUOLELLISESTI
• KOELENTÄJÄ ON TEHTÄVÄÄN PÄTEVÄ JA HY-

VÄSSÄ VIREESSÄ
• SÄÄ ON ERINOMAINEN JA TUULI HEIKKO
• KENTTÄ ON ERINOMAISEN SUURI KONEELLE
• HÄIRIÖIHIN ON HYVIN VARAUDUTTU JA VAL-

VOJAAN ON JOPA RADIOYHTEYS
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LENTOA EDELTÄVÄT TARKASTUKSET
Erityisesti korostetaan valmistelevien töiden tärkeyttä:

Lentoa edeltävä huolellinen maatarkastus, maakokeilu ja koekäyttö paljastaa erinomai-
sen monta vikaa jo ennen ilmaan nousua. Maakokeiden merkitystä ei voi yliarvioida.

Tee selvä ja harkittu koelentosuunnitelma tehtävistä ko-
keista ja noudata sitä kutakin lentoa varten. Improvisointi 
voi johtaa harkitsemattomiin tekoihin ja huonoon loppu-
tulokseen.

Jokaista koelentoa tulee edeltää riittävän perinpohjai-
nen tarkastus, jonka laajuus riippuu huollon, korjaustyön, 
muutostyön tai rakennusvaiheen suuruudesta.

Tarkastuksessa on oleellista, että sen suorittaa tehtäväänsä varmasti perehtynyt henkilö. 
Hänen tulee tuntea kone niin hyvin, että käytettävien tarkastusmenetelmien puitteissa ky-
kenee varmistumaan siitä, että kone tältä osin on täysin lentokelpoinen. Pieniä puutteita, 
jotka eivät vaikuta lentämisen turvallisuuteen, voidaan kuitenkin hyväksyä. Esimerkkejä 
tällaisista ovat laitteet, jotka eivät turvallisuuden kannalta ole tarpeellisia, vaan ovat tyypil-
lisesti lisävarustusta.

Ennen koelentoa tulee tarkastuksista vastuussa olevan henkilön kuitata kone lentokel-
poiseksi koelentoa varten. Edellä mainitut puutteet tulee kirjata tarkastuspöytäkirjaan.

Jotta tarkastukset tulisi varmasti tehdyksi kaikilta osin, 
on hyvä käytäntö käyttää varta vasten tehtyjä tarkastus-
listoja, joihin tehty toimenpide voidaan kuitata ja koko 
paperi sitten kuitata.

Koneen tarkastuspöytäkirja on tarpeen nimenomaan 
huolto -ja tuotantokoelentämisessä, jossa kone on ollut 
ennen lentoja enemmän tai vähemmän alkutekijöis-
sään. Tutkimuskoelennot suoritetaan yleensä jo lento-
palveluksessa olevalla koneella, johon tavallisesti riittää 
normaali lentoa edeltävä tarkastus.

Kaikissa tapauksissa tulee koelentäjän suorittaa normaali ohjekirjan mukainen tarkas-
tus ennen lentoa ja koelentotoiminnassa AINA ENNEN JOKAISTA LENTOA. Lentoa 
edeltävä ohjaajan tarkastus kattaa koneen ulkoisen tarkastamisen ja tarkastukset ohjaa-
mossa ennen käynnistystä.

Huolto- ja tuotantokoelentämisessä tulee koneen tek-
niikkaan perehtyneen tarkastuksista vastaavan tarkas-
taa seuraavat kohteet koneesta:

• Rakenne
• Ohjausjärjestelmät
• Voimalaite
• Polttoainejärjestelmä
• Sähköjärjestelmä ja radiolaitteet
• Mittarit ja pitotstaattinen järjestelmä
• Laskuteline ja jarrut
• Koneen rajoituskilvet ja mittarimerkinnät
• Punnitus ja painopiste
• Luvat
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Voimalaitteen ja useimpien järjestelmien tarkastaminen ennen koelennolle lähtöä 
edellyttää virtojen kytkemistä koneeseen ja koekäyttöä.

Liitelehdellä 1 on esitetty tämän kirjoittajan käyttämä purjekoneiden vuositarkastus-
pöytäkirja.

KOELENTOJEN SUORITUS

HUOLTOKOELENTOJEN SUORITUS KÄYTÄNNÖSSÄ
Ainoa järkevä tapa suorittaa huoltokoelento, on lentää se ennalta konetyyppiä varten 

suunnitellun ja tehdyn koelento-ohjeen mukaan. Koelento-ohjeena käytetään yksinker-
taisissa koneissa koelentopöytä

Lennolla edetään koelentopöytäkirjan kohtien mukaan, jotka on suunniteltu siten, että 
lento on profiililtaan joustavasti lennettävissä. Koelentopöytäkirjaan on syytä merkitä tär-
keimmät numeroarvoja koskevat vaatimukset. Niiden ulkoa muistaminen on vaikeata il-
man kovaa rutiinia.

Liitelehdellä 2 on esitetty Ilmavoimien Vinkan huoltokoelentopöytäkirja, jonka mu-
kaan huoltokoelento lennetään. Liitelehdellä 3 on tämän kirjoittajan käyttämä purjelen-
tokoneen huoltokoelentopöytäkirja.

Lennolla pöytäkirjaan merkitään joko x tai numeroarvo, mil-
loin se katsotaan tarpeelliseksi. Vian ilmetessä ao kohtaan mer-
kitään huomautuksen numero ja huomautukset kirjoitetaan 
lennon jälkeen pöytäkirjan kääntöpuolelle, josta ne voidaan 
korjauksen jälkeen myös kuitata poistetuiksi.

TUOTANTOKOELENTOJEN SUORITUS KÄYTÄNNÖSSÄ
Uuden valmistuneen harrasterakenteisen ilma-aluksen ensi lennot vastaavat joka suh-

teessa tehtaissa sarjavalmistettujen koneiden lentoja. Mittakaava vain on yleensä pienem-
pi riippuen koneen monimutkaisuusasteesta.

Tehtailla on aina valmis tuotantokoelento-ohje ja sitä vastaavat pöytäkirjat, joiden mu-
kaan tuotantokoelennot lennetään. Harrasterakenteista ilma-alusta varten on syytä tehdä 
myös etukäteen suunniteltu koelento-ohjeena toimiva pöytäkirja. Tähän voidaan numee-
riset vaatimukset kirjata valmiiksi arvojen muistamisen helpottamiseksi samaan tapaan 
kuin huoltokoelennolla tehdään. Paljon rakennetuista koneista saattaa olla jo valmis koe-
lento-ohje ja -pöytäkirja saatavissa. Jos ei ole, sen laatiminen on hyödyllistä, koska silloin 
tulee harkituksi mitä lennetään ja mitkä ovat vaatimukset.

KOEKÄYTÖT JA RULLAUSKOKEET
Maatarkastusten jälkeen ja vastaavan henkilön kui-

tattua koneen valmiiksi koelentoja varten, tulee suo-
rittaa lopulliset koekäytöt sekä rullauskokeet.

Nämä suorittaa koneen koelentäjä ennen varsinaista 
ensilentoa. Samalla hän tutustuu koneeseen ja sen jär-
jestelmien käyttöön, mikäli lentäjä ei ole ko tyypillä 
ennen lentänyt. Kuten aiemmin mainittiin olisi toivot-
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tavaa, että koelentäjä tuotantokoelennolla olisi jo aikaisemmin lentänyt koneella. Vielä 
mitä enemmän sen parempi. 

Hyvä koelentäjä pystyy kyllä lentämään uudellakin tyy-
pillä riittävän valmistautumisen ja varovaisuuden kanssa. 
Samantapaisella koneella saatu lentokokemus on kui-
tenkin vähintäänkin suositeltavaa. Tarkoitushan ei ole 
oppia lentämään koneella vaan tutkia, onko kone kun-
nossa ja sellainen, kuin sen tulisi olla.

Koekäytöissä ja rullauskokeissa tutkitaan:
• MOOTTORIN TOIMINTA
• POLTTOAINEJÄRJESTELMÄN TOIMINTA
• SÄHKÖJÄRJESTELMÄN TOIMINTA
• MITTARIEN TOIMINTA
• HÄKÄMITTAUS TARPEEN MUKAAN

Rullauskokeet tulee suorittaa hyvissä olosuhteissa. Jo näi-
den aikana tulisi käyttää kokeita seuraavaa valvojaa, joka an-
taa apua tarvittaessa.

• OHJAUS MAASSA
• JARRUJEN TOIMINTA
• KÄYTTÄYTYMINEN RULLAUKSESSA
• TEHON KÄYTTÖ
• MAAKIITOJA AINA IRTOAMISNOPEUDELLE AS-

TI, MIKÄLI KONE OSOITTAUTUU KAIKIN PUO-
LIN HALLITTAVAKSI

ENSILENTO
Turvallisuus

• Ohjaaja valmistautunut
• Kenttä turvallisen suuri. Pakkolaskun tulee olla turvallisesti suoritettavissa kentälle 

riippumatta siitä, missä lentoonlähdön vaiheessa moottori sammuu.
• Sään tulee olla hyvä ja vähätuulinen
• Lennolla tulee olla valvoja maassa ja mieluummin radioyhteydessä
• Lento tulee suorittaa liitomatkan päässä kentästä
• Varauduttava hätätilanteisiin, koneesta poistuminen (laskuvarjo), tulipalo, hallin-

nan menetys.
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Ensimmäisellä lennolla noudatetaan tehtyä koe-ohjelmaa, jossa havainnoidaan
• ohjattavuus
• käyttäytyminen
• voimalaitteen toiminta
• muiden järjestelmien toiminta
• sakkausnopeus (laskua varten)

Lennon profiili
• Lentoonlähtö ja nousu
• Vaakalento eri tehoasetuksilla ja nopeuksilla
• Lentoasun muutoksia
• Hidastus ja sakkaus
• Lentotilan vaihteluita
• Lähestyminen ja lasku

Lennon jälkeen suoritetaan koneen tarkastus ja tarvittavat säädöt ja korjaukset.

SÄÄTÖLENNOT
Ensilennon jälkeen tehtyjen säätöjen, muutosten ja korjausten jälkeen jatketaan koe-

lentoja ohjelman mukaan, kunnes koneen normaalista toiminnasta on varmistuttu. Sar-
jasta tehdyllä koneella on vaatimukset saatavilla ja koelento-ohjelman tulee kattaa näiden 
tarkastaminen.

Jos kyseessä on sarjavalmisteinen ja sarjasta rakennettu 
kone, se on säätölentojen jälkeen valmis lentopalveluk-
seen. Jatkolennoilla voi tietenkin vielä varmistaa, että 
kone vastaa suoritusarvoiltaan ja lento-ominaisuuksil-
taan ohjekirjan arvoja. Kun kyseessä on täysin uusi kone-
tyyppi, seuraa ensilennon ja säätölentojen jälkeen sarja 
tutkimuskoelentoja, joiden aikana konetyyppiä toden-
näköisesti joudutaan kehittelemään lento-ominaisuuksiltaan ja järjestelmien toiminnan 
osalta. Lopuksi on selvitettävä täysin sen lento-ominaisuudet ja suoritusarvot tehtävää oh-
jekirjaa varten. Tällöin siirrytäänkin tutkimuskoelentojen alueelle, jossa vaatimukset len-
täjän ammattitaidosta kasvavat tuntuvasti.

TUTKIMUSKOELENNOT
Uuden konetyypin ollessa kyseessä tutkimuskoelennoilla on koneen kehittelyn vuoksi 

ja ohjekirjassa tarvittavia tietoja varten selvitettävä

A. JÄRJESTELMIEN TOIMINTA

B. LENTO-OMINAISUUDET

C. SUORITUSARVOT

Kaikissa tapauksissa on aina hyvä tehdä koelentosuunnitelma ja valmiit koelentopöytä-
kirjat, jotka lennolla täytetään, raportoidaan havainnot maahan ja jotka samalla toimivat 
lennon muistilistoina. Näin tulee aina harkituksi mitä lennolla tehdään ja riskit pienene-
vät.
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JÄRJESTELMÄKOELENNOT
Mitä monimutkaisempi (sophisticated) kone on sitä tärkeämpi osuus on järjestelmä-

koelentämisellä. Kuitenkin koneella kuin koneella purjelentokoneita lukuun ottamatta 
on moottorin ja polttoainejärjestelmän kokeilla aina erittäin suuri merkitys nimenomaan 
lentoturvallisuuden kannalta, joten niihin on kiinnitettävä erityistä huomiota muuten yk-
sinkertaisissakin ilma-aluksissa.

LENTO-OMINAISUUSVAATIMUKSET
Vaatimukset lento-ominaisuuksista on esi-

tetty eri lentokelpoisuusnormeissa. Tunne-
tuin on U.S.A:n FAR Part 23: Airworthiness 
Standards: Normal, Utility and Acrobatic Ca-
tegory Airplanes.

Ilmailuhallitus on Suomessa julkaissut tä-
hän perustuvat lentokelpoisuusvaatimukset. 
(24.11.1980).

Useilla mailla on omat vaatimuksensa. Eu-
roopassa on vaatimuksia pyritty laajalti yhte-
näistämään, minkä tuloksena on JAR niminen normisto.

Sotilasviranomaisilla on vielä omat lentokelpoisuusvaatimuksensa, jotka ymmärrettä-
västi poikkeavat siviilivaatimuksista jo koneiden erilaisen luokituksen (hävittäjät, pommi-
koneet jne) ja koneiden käyttötarkoituksen vuoksi. Tunnetuin näistä normistoista on 
U.S.A:n MIL-F-8785C, Military Specification : Flying Qualities of Piloted Aeroplanes.

OMINAISUUKSIEN ARVIOIMINEN
Lento-ominaisuudet voidaan sekä mitata numeerisesti että arvioida ohjaajan tuntojen 

perusteella.

MOOTTORIKOELENNOT
• Nousu
• Vaakalento
• Liikehtiminen
• Liuku
• Käynti
• Lämmöt
• Paineet
• Potkurin toiminta
• Ilmassa käynnistys

PITOTSTAATTINEN JÄRJESTELMÄ
• Nopeus- ja korkeusmittarin paikkavir-

heet
• Staattisen paineen varajärjestelmä

• Vertailulentokone
• Rata-ajo
• Torniajo
• Laahusmittaus

SÄHKÖJÄRJESTELMÄ JA MITTARIT SEKÄ 
RADIOT

• Virransyöttö
• Radiot
• Suunnistuslaitteet

POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ
• Nousu
• Vaakalento
• Liikehtiminen
• Liuku
• Polttoaineen syöttö
• Määrämittari
• Ylivuoto

LENTO-OMINAISUUDET
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Normistoissa on vaatimukset esitetty sekä numeerisina että ohjaajan arviointiin perus-
tuvana. Monessa tapauksessa kokenut koelentäjä voi paremmin määrittää lento-ominai-
suuksien miellyttävyyden ja turvallisuuden paremmin koneen käyttäytymistä arvioiden 
kuin pystytään suoraan numeerisina arvoina esittämään.

Tällaisen ohjaajan arvion perusteella on kehitetty Cooper-Harper arvosteluasteikko, 
jonka mukaan on arvioille saatu yhtenäinen lähtökohta.

Cooper-Harper -asteikko on esitetty seuraavassa kuviossa.

LENTO-OMINAISUUKSIEN KOELENTÄMINEN

Sopivuus vaadittuun
tehtävään

Ohjaajan mielipide

Onko hallittavissa?
Muutokset
pakollisiaEi

Saavu-
tetaanko halu-

tut ominaisuudet koh-
tuullisella ohjaajan

asioihin puuttu-
misella?

On

Viat vaativat
parannuksia.Ei

Ominaisuu-
det tyydyttävät ilman

parannuksia.

Kyllä

Parannukset
tarpeellisia.Ei

Hylättävä Muutokset pakollisia 0

Hyvin pahoja
vikoja

Koneen hallinta vaatii
huomattavaa ohjaajan taitoa 2

Vaarallinen Kone vain vaivoin hallittavissa 1

Pahoja vikoja
Täsmällinen suoritus ei

mahdollista edes ohjaajan avulla,
mutta kone hallittavissa

3

Haitallisia
ominaisuuksia Huomattava 5

Hyvin haitallisia,
mutta hallittavia
ominaisuuksia

Vaatii täysin ohjaajan asioihin
puuttumisen 4

Epämielyttävä Lievä 6

Hyvä, mielyttävä Ei tarpeen 9

Tyydyttävä,
lievästi

epämielyttävä
Minimaalinen 7 8

Erinomainen Ei tarpeen 10

Kyllä

Lentokoneen
ominaisuus

Ohjaajan asioihin
puuttumisen tarve Pisteet
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LENTOONLÄHTÖ

Lentoonlähdössä huomioidaan:
• Suunnan säilytys lähtökiidossa
• Pituusohjauksen teho ja voimat lentoonlähdössä.
• Laskusiivekkeiden/telineiden sisäänoton vaikutus
• Huomioi lisäksi mahdolliset olosuhteiden vaikutukset; tuuli, kentän pinta, ko-

neen kuormaus.

STAATTINEN PITUUSVAKAVUUS
Staattinen pituusvakavuus on koneen luontaista 

taipumusta ylläpitää trimmattu nopeus.

Staattinen pituusvakavuus voidaan arvioida
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 NOPEUSVAKAVUUTENA =

sauvavoiman muutoksina muutettaessa nopeutta trimminopeudesta kuvan mukaisesti.

SUORIN HAVAINNOIN KONEEN REAGOIMISESTA AIHEUTETTUUN HÄIRIÖÖN =

poikkeutetaan konetta tasapainoasemasta lievästi ja havainnoidaan sen pyrkimys palau-
tua alkuperäiseen tilaan.

VAATIMUKSET: Koneen tulee olla staattisesti pituusvakaa. Nopeuden muutosten tulee 
aiheuttaa ohjaajalle selvästi havaittavat sauvavoimien muutokset.

PITUUSVAKAVUUS JA -OHJAUS
Staattinen pituusvakavuus, nopeusvakavuus (speed stability)

• Pituusohjattavuus , sauvavoima/g

• Dynaaminen pituusvakavuus

a) Kohtauskulmaheilahtelu
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b) Fugoidi eli hidasjaksoinen heilahtelu

• Lentoasun muutosten vaikutus
• Pituustrimmi

* tulee riittää normaalille lentoalueelle (nopeudet/lentoasut)

DYNAAMINEN PITUUSVAKAVUUS
KOHTAUSKULMA HEILAHTELU

• nopea ja lyhytjaksoinen.
• kohtauskulma vaihtuu nopeasti, nopeus ja korkeus 

eivät muutu.
• suoritetaan tekemällä sauvalla nopea poikkeutus ja 

seuraamalla koneen käyttäytymistä.

VAATIMUKSET: Kohtauskulmaheilahtelun tulee olla voimakkaasti vaimeneva.

FUGOIDI - PITKÄJAKSOINEN HEILAHTELU
• hidas ja pitkäjaksoinen.
• kohtauskulma on lähes vakio, nopeus ja korkeus muuttuvat.
• suoritetaan muuttamalla nopeutta trimminopeudesta n 10 kt ja annetaan sauvan 

sitten palautua lähtötilanteeseen (ohjainvoima nollille), havainnoidaan nopeu-
den vaihtelu.

VAATIMUKSET: vaimenemiselle ei ole vaatimuksia. Vaimenematon heilahtelukaan ei 
ole vaarallinen, koska liike on niin hidas. 
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SIVULUISUN PITUUSVAIKUTUKSET
Luisun aiheuttamat pituusvaikutukset tutkitaan saattamalla kone nopeasti sivuluisuun. 

Tyypillistä voi olla nokan nopea nousu tai lasku.

VAATIMUKSET: Nopea luisuun meno ei saa aiheuttaa koneen hallinnan menetystä.

PITUUSOHJATTAVUUS - SAUVAVOIMA / G

Tietyn kuormituskertoimen saavuttamiseen tarvittava sauvavoima. Rajakuormitusker-
toimen saavuttamiseen tarvittava voima tai yhtä kuormituskerran yksikköä (g) varten tar-
vittava sauvavoima.

Kone on hyvin trimmattava tutkittavalle nopeudelle. Kokeen aikana nopeus on ehdot-
tomasti pidettävä samana, koska sen muuttaminen vaikuttaa sauvavoimaan.

Kokeen aikana lisätään kaarrossa kuormituskerrointa ja havainnoidaan eri kuormitus-
kerrointa vastaavat sauvavoimat. 

VAATIMUKSET: Vaatimukset vaihtelevat runsaasti riippuen normistosta ja koneen 
käyttötarkoituksesta.

Esim IH:n vaatimuksissa on rajakuormituskerrointa vastaava sauvavoima välillä 7 - 16 
kp/g.
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SUUNTA- ELI TUULIVIIRIVAKAVUUS
Suuntavakaa kone pyrkii korjaamaan koneen itsek-

seen luisuttomaan lentotilaan.

Tutkitaan tekemällä suoria sivuluisuja ja vapauttamal-
la sivuperäsin. Havainnoidaan palaako kone itsekseen 
takaisin luisuttomaan tilaan. Koe suoritetaan pitämällä 
siivet vaakasuorassa siivekkeillä.

VAATIMUKSET: Suuntavakavuuden tulee olla positii-
vinen.

Suuntavakavuuteen liitty ilmiö nimeltään ‘peräsin-
lukko’ (rudder lock). Siinä kun jalalla polkaistaan 
kone sivuluisuun ja jalka vapautetaan, sivuperäsin 
imeytyy rajoittajaan saakka ja kone jää pysyvästi vas-
taavaan sivuluisuun. Eli kone vakautuu sivuluisuun, 
jossa jalka on pohjassa (pitämättä). Ilmiö esiintyy 
eräillä purjekoneilla ja varsin usealla ultralla. Sinäl-
lään ilmiö on sallittu, se vain tekee lentämisestä in-
hottavan, kun jalkoja ei voi nostaa polkimilta pois 
koska kone imeytyy jommankumman puoleiseen si-
vuluisuun.

KALLISTUS- ELI V KULMAVAKAVUUS
Suuntavakavuus

Luisut korjautuvat tehokkaasti itsekseen Sivuvakaa-
ja/ evät . Pinta-ala ja etäisyys vaikuttavia tekijöitä.

Tutkitaan tekemällä sivuluisua ja havainnoimalla 
korjautuuko luisu itsekseen.

V-kulmavakavuus eli kallistusvakavuus

Positiivinen, kun luisun puoleinen siipi nousee itsek-
seen ylös. Tutkitaan kallistamalla konetta ja havainnoi-
malla nouseeko siipi ylös kallistuksen vastakkaista (ylä) 
jalkaa painamalla. 
  Riippuu siiven sijainnista sekä voimakkaasti siiven 
nuolimuodosta ja V-kulmasta.
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Dynaaminen poikittaisvakavuus.

Suunta-kallistusheilahtelu eli Dutch Roll. Hyvä suuntavakavuus ja ei liian voimakas V-
kulmavakavuus ovat edullisia tekijöitä.

Tutkitaan aiheuttamalla jalalla koneelle suuntaheilahtelu.
• Luisun pituusvaikutukset
• Poikittaissäädöt tai -trimmit

- Trimmien toiminta ja riittävyys 
- Muut säätömahdollisuudet

• Sivuperäsinohjaus.
- Ohjausvoima
- Ohjausteho: 2-moottorikoneet, moottorin kierron hallinta, taitolento, sivu-

tuuli laskut
• Siivekeohjaus.

- Ohjausvoima
- Ohjausteho: eri asuilla, taitolento, sivutuulilas-

kut

V-kulmavakavuus on positiivinen, kun luisun puoleinen 
siipi nousee itsekseen ylös.

Ominaisuutta tutkitaan:

a) Vakautetussa sivuluisussa havainnoimalla tarvittava 
siivekkeen liikesuunta/määrä ja ohjausvoima. Kone 
on vakaa kun voima ja liike ovat kallistuksen puolelle.

b) Kallistamalla konetta ja havainnoimalla nouseeko siipi ylös painamalla kallistuk-
selle vastakkaista (ylä-) jalkaa ja pitämällä sauva vapaana.

VAATIMUKSET: V-kulmavakavuuden tulee olla positiivinen. Tietyillä asuilla sallitaan 
se, että vakavuus ei ole negatiivinen.

DYNAAMINEN POIKITTAISVAKAVUUS
DUTCH ROLL - SUUNTA-KALLISTUSHEILAHTELU

Suuntaheilahteluun liittyvä kallistusheilahtelu. Kallistelu voi 
olla pientä tai suurta suuntaheilahteluun verrattuna. Tähän 
vaikuttaa voimakkaasti koneen V-kulmavakavuus (mm).

Tutkitaan aiheuttamalla jalalla koneelle suuntaheilahtelu. 
Havainnoidaan suunnan ja kallistuksen suhteen tapahtuva 
heilahtelu. Sitä voi seurata nokasta tai siiven kärjestä.

VAATIMUKSET: Nopeajaksoisten heilahtelujen tulee 
olla voimakkaasti vaimenevia. Dutch Roll'in tulee vai-
mentua 1/10 amplitudistaan 7 heilahduksen aikana.
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SAKKAUSOMINAISUUDET
Sakkaus tapahtuu kun

• koneen nokka tai siipi lähtee putoamaan tahattomasti
• tai kun sauva on täysin takana

Sakkauksesta oikaisu tapahtuu vetoa löysäämällä, minkä jälkeen korjataan mahdollinen 
kallistus ja luisu. Sakkausta on lähestyttävä hitaasti, noin 1 km/h/s.

VAATIMUKSET: Koneen on oltava ohjattavissa sakkaukseen asti. oikaisu on kyettävä te-
kemään ilman että kone kallistuu enempää kuin 15 tai 30 astetta.

HIDASLENTO JA SAKKAUKSET
• Ohjattavuus pienillä nopeuksilla
• Suora sakkaus. Eri asuilla ja tehoilla.
• Kaartosakkaukset.
• Oikaisu sakkauksesta.

LIIKEHTIMINEN JA TAITOLENTO
• Ohjattavuus ja käyttäytyminen
• Ohjenopeudet
• Rajoitukset
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SYÖKSYKIERRE
Syöksykierre on liike, jossa epäsymmetrisesti sakannut siipi aikaansaa konetta pyörittä-

vän autorotaation. Tasapainoa ylläpitävät hitausvoimat ja aerodynaamiset vaimennusmo-
mentit.

Liike on dynamiikaltaan erittäin monimutkainen ja vaikeasti tutkittavissa, koska vaikut-
tavia tekijöitä on runsaasti. Ainoa varma tapa selvittää syöksykierreominaisuudet on laaja 
koelento-ohjelma.

KIERTEESEEN JOUTUMINEN

Kierteeseen voidaan joutua tahattomasti tai tarkoituksellisesti. Molemmissa tapauksissa 
alku tai aloitus on samanlainen.

Tarkoituksellisessa kierteen aloituksessa
• hidastetaan nopeus lähelle sakkausnopeutta
• pitämällä siiveke normaalisti keskellä, painetaan ha-

lutun kierteen puoleinen jalka pohjaan
• tämän jälkeen vedetään sauva ripeästi suoraan taakse

Tahaton kierre on yleensä seurausta
• lennetään liian pienellä nopeudella
• annetaan koneen luisua tekemällä esimerkiksi jalka-

kaartoa kun ei pienen korkeuden takia uskalleta kal-
listaa

• kun nokka luisun pituusvaikutuksen takia alkaa pai-
nua, vedetään sauvasta nokan nostamiseksi

Tästä sitten joudutaankin kierteeseen. Aloitus onkin oike-
astaan täysin sama kuin tarkoituksellisessa kierteessä.

Koelennoilla varauduttava oikenemattomiin kierteisiin
• Aggrevated spin
• Lattakierre

OIKAISU JOUDUTTAESSA TAHATTOMAAN KIERTEESEEN

Kun kone ei vielä ole vakautunut syöksykierteeseen, vaan on "muljahdettu" alkavaan 
kierteeseen:

• Keskitä kaikki ohjaimet

OIKAISU JO VAKAUTUNEESTA SYÖKSYKIERTEESTÄ

Tämä on vakio-oikaisumenetelmä, jota käytetään ellei koneen lentokäsikirja nimen-
omaan käske muunlaista menettelyä.

• Pitäen siivekkeet keskellä VASTAJALKA POHJAAN
• Sen jälkeen SAUVA SAURAAN ETEEN Sauva on vietävä tarvittaessa vaikka täysin 

eteen
• Kun pyörinen lakkaa KESKITA JALKA Pyöriminen lakkaa yleensä noin 1,5 kier-

roksen kohdalla
• Oikaise syöksy rauhallisesti mutta ripeästi.

OIKAISU SPIRAALISYÖKSYSTÄ

Spiraalisyöksy ei ole kierre. Siinä nopeus ja g kasvavat. oikaisu tapahtuu seuraavasti:
• Löysää veto ja oikaise syöksy.
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VAATIMUKSET FAR 23

Normal ja Utility Category:
• Kierteen tulee oieta yhden kierroksen ai-

kana yhden täyden kierroksen (tai 3 s kier-
teen, kumpi on pidempi) jälkeen oikaisun 
aloittamisesta.

Acrobatic Category:
• Kierteen tulee oieta 1,5 kierroksen aikana 

kuuden täyden kierroksen tai 3 s) jälkeen 
oikaisun aloittamisesta.

Normaali toiminta

Normaali aloitus
• Hidastus lähelle sakkausnopeutta
• Kierteen puoleinen jalka pohjaan, siiveke 

keskellä
• Sauva suoraan täysin taakse

Normaali oikaisu
• Vastajalka täysin pohjaan, siiveke keskellä
• Sauvaa eteen keskiasennon etupuolelle
• Kun pyöriminen lakkaa keskitetään jalat
• Oikaisu syöksystä

LENTOALUE, RAJANOPEUDET JA -KUORMITUSKERTOIMET
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SUORITUSARVOT

LENTOONLAHTÖMATKA
• Lähtökiito
• Lähtömatka 15 m esteen yli

NOUSUKYKY
• Optiminousut
• Nousuaika ja -matka

VAAKALENTOSUORITUSARVOT
• Optiminopeudet lentomatkalle ja -ajalle
• Normaalit matkalentonopeudet, lentomatka ja -aika
• Polttoaineenkulutus eri nopeuksilla
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LIUKU
• Liukumatka ja -aika, normaali moottoriliuku / tyhjäkäyntiliuku

LASKUMATKA
• Laskukiito
• Laskumatka 15 m esteen yli

PAKKOLASKUKUVIO
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VINKKEJÄ KOELENTÄJÄLLE
• Valmistaudu hyvin lentotehtävään tutustumalla asiaan ja koneeseen
• Uudella (Oudolla) tyypillä lentäessäsi (näitäkin tilanteita tulee), muista koneluok-

kien aiheuttamat erot
- nokkapyörä / kannuspyörä
- kevyt/ raskas kone
- yksimoottorikone / monimoottorikone
- hidas/ nopea kone

Hanki riittävästi kokemusta ainakin saman luokan koneelle jos ao tyypillä ei ole mah-
dollisuutta ennakolta lentää.

• LENNÄ VAIN KAIKIN PUOLIN HYVISSÄ ULKOISISSA OLOSUHTEISSA
• VARAUDU AINA PAHIMMAN MAHDOLLISEN HÄIRIÖN VARALLE PAHIM-

MASSA MAHDOLLISESSA PAIKASSA JA PAHIMMASSA HETKELLÄ (Murphy)
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Harrasteilma-alusten koelentäminen / Mittaukset
Aki Suokas

0. Esipuhe
Ennemmin tai myöhemmin uuden lentokoneen elämässä omistajalla syntyy halu tietää 

miten kone toimii.  Syntyy epäsuora tarve, esimerkiksi riittääkö toimintamatka johonkin 
lentoon.  Tai toiminnan turvallisuus voi vaatii tietoa, esimerkiksi mikä on oikea syök-
sykierteen oikaisutapa tai mikä on turvallisin lähestymisnopeus laskua varten. Perustarve 
koelentoihin on tietenkin uuden experimentalkoneen pakolliset koelennot tai muu-
tostyön jälkeiset koelennot.

Vaikka sinulla olisi tehdasvalmisteinen lentokone, se on (usein) vanha ja kulunut. Suo-
ritusarvot eivät enään vastaa sitä mitä käsikirja sanoo. Voi olla mielenkiintoista, ja hyödyl-
listä, selvittää todelliset suoritusarvot koneen nykytilanteessa.

Tarvitaan koelentämistä.  Koelennoilla tutkitaan koneen ominaisuuksia, joko ohjaus 
ominaisuuksia, järjestelmiä tai suoritusarvoja.  Tämän kirjoituksen aihe on vain ja ai-
noastaan suoritusarvot.  Lähestymistapa aiheeseen yrittää huomioida tavallisen harras-
tajan mahdollisuudet ja käytössä olevat välineet.

1. Mittausvirheet
Kun mitä tahansa reaalimaailman asiaa mitataan, tulokset eivät ole tarkkaan oikeita 

vaan niissä on aina jonkin suuruinen virhe. Virheen aiheuttaa mittausjärjestelyn epä-
tarkkuus tai mitattavan asian vaihtelut.  Esimerkiksi lentonopeutta mitattaessa mittarin si-
säiset virheet (kalibrointi) aiheuttavat suoria lukuvirheitä mittarin näyttöön, staattisen 
paineen aukon huono sijainti aiheuttaa mittarijärjestelmälle paikkavirhettä jne.  Ja vaikka 
lentäjä yrittää lentää vakionopeudella ei lentokorkeus pysy vakiona, kone liukuu tai nou-
see, ilmakehän liikkeet aiheuttavat vastaavan ilmiön, moottorin tehoon vaikuttavat mo-
net asiat, esimerkiksi polttoaineen lämpötila jne.  Lentonopeuteen vaikuttaa miten tätä 
vakionopeutta on lähestytty, suuremmasta nopeudesta vai pienemmästä.  Kaikki lento-
mittaukset ovat luonteeltaan hyvin suuressa määrin tilastollisia mittaustapahtumia.  To-
della harvoin päästään edes mittaamaan halutuissa ulkoisissa olosuhteissa. Lentokoneen 
liike ilmassa on hyvin monimutkainen asia, eikä kaikkia asioita pystytä edes hyvilläkään 
järjestelmillä toistamaan saati sitten ennustamaan.

Pitää siten lähteä siitä, että mittauksissa on aina virheitä.  Nämä virheet voidaan taval-
laan hävittää suorittamalla sama mittaus useampaan kertaan (muutenkin suositeltava ta-
pa) ja soveltaa tuloksiin tilastomatemaattisia menetelmiä.  Helpoin näistä menetelmistä 
on keskiarvon laskeminen.  Keskiarvoa EI saa pitää asian oikeana arvona, vaan arviona oi-
keasta arvosta jolla on tietty todennäköisyys.  Keskiarvon oikeellisuudesta antaa arvion 
keskihajonta.  Useista laskimissa, joissa on tilastollisia funktioita tämä löytyy, usein pikku 
's':llä merkittynä.  Syytä katsoa käyttöohjeita (keskihajonta = standard deviation englan-
niksi).  Vastaavasti keskiarvo merkitään viivalla esimerkiksi x:n päällä (keskiarvo = mean 
value).

Sopiva mittausmäärä on vähintään viisi (5) mittausta samasta asiasta. Selvät munaukset 
näiden päälle.  Mittaustuloksista pitää aina tarkistaa ja poistaa selvästi poikkevat arvot 
(enemmän kuin kolme keskihajontaa keskiarvosta), koska näissä on todennäköisesti teh-
ty jotain hassusti.  Kun on saatu vähintään viisi kunnollista arvoa on oikea arvo alueella 
keskiarvo mittauksista ± keskihajonta 95% todennäköisyydellä.  Jos tästä mittauksesta kir-
14.9.2002 sivu 25 (53)



Harrasteilmaalusten koelentäminen Jyrki Laukkanen, Aki Suokas
jataan jokin käsikirja-arvo voi näitä raja-arvoja käyttää ohjeellisina arvoina sen mukaan 
miten asia vaikuttaa.  Esimerkiksi;

Polttoaineen kulutus = keskiarvo + keskihajonta
Tehoa vastaava nopeus = keskiarvo - keskihajonta
Lentoonlähtömatka = keskiarvo + keskihajonta
Lakikorkeus = keskiarvo - keskihajonta

ja siihentyyliin, aina sen mukaan mikä on turvalliseen suuntaan.

2. Ilmakehä
Lentokoneen omien ominaisuuksien lisäksi ilmakehän ominaisuudet vaikuttavat pal-

jon lentokoneen suoritusarvoihin. Siis muutama sananen ilmakehästä. Sääopissa kerrot-
tiin eri ilmakehän osista.  Pienkoneilla kaikki operointi tapahtuu ilmakehän alimmassa 
osassa, troposfäärissä, siis käsittelemme vain sitä.

Ilmakehän ominaisuuksista helposti mitattavia suureita ovat lämpötila ja paine.  Lento-
koneen ominaisuuksiin vaikuttaa kuitenkin lähinnä ilman tiheys.  Ilman tiheyttä ei voi ko-
vin helposti suoraan mitata.  Se on helpoin laskea paineesta ja lämpötilasta. 

Standardi-ilmakehäksi kutsutaan erästä sovittua mallia ilmakehästä, joka ei koskaan sel-
laisenaan esiinny luonnossa. Useimmat lentokoneen mittarit on kuitenkin pyritty kalib-
roimaan näyttämään oikein tässä standardi-ilmakehässä. Kerrataan vielä standardi-ilma-
kehän ominaisuudet;

Merenpinnan tasalla (korkeudella 0):
• lämpötila  15 astetta C
• paine 1013,25 hPa
• tiheys 1,225 kg/m³ 
• lämpötila pienenee 0,0065 astetta per metri ylöspäin mentäessä
• Ilma on täysin kuivaa.

Standardi-ilmakehän tärkeimmät ominaisuudet on seuraavassa laskettu alakorkeuksiin 
liitteen ohjelmalla.

Korkeus Lämpötila Tiheys Tiheyssuhde Paine

[C] [kg/m3] [Pa]

-300.0 m +17.0 +1.2607 1.02912 104981.2

-200.0 m +16.3 +1.2487 1.01934 103750.8

-100.0 m +15.7 +1.2368 1.00964 102532.1

+0.0 m +15.0 +1.2250 1.00000 101325.0

+100.0 m +14.3 +1.2133 0.99043 100129.4

+200.0 m +13.7 +1.2017 0.98094 98945.3

+300.0 m +13.0 +1.1901 0.97151 97772.6

+400.0 m +12.4 +1.1786 0.96216 96611.1

+500.0 m +11.7 +1.1673 0.95287 95460.8

+600.0 m +11.1 +1.1560 0.94365 94321.7

+800.0 m +9.8 +1.1336 0.92542 92076.4

+1000.0 m +8.5 +1.1116 0.90746 89874.6

+1200.0 m +7.2 +1.0900 0.88977 87715.6

+1300.0 m +6.5 +1.0793 0.88102 86651.9
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  Tiheyden määrittäminen käy seuraavasti; määritetään ilman paine ja lämpötila, näistä 
saadaan laskettua tiheyskorkeus (ja tiheys).  

Koska korkeusmittarikin on sellainen, että se on säädetty näyttämään 'oikein' stan-
dardi-ilmakehässä voidaan siitä lukea ns painekorkeus, kun mittarin asetus on 1013,25 
hPa. Painekorkeus on sellainen korkeus (standardi-ilmakehässä) jossa paine olisi sama 
kuin senhetkisessä todellisessa korkeudessa. Korkeusmittari mittaa painetta koneen staat-
tisessa järjestelmässä, eli sen näyttämä on väärä, jos staattinen järjestelmä on huono. Kor-
keuden muutos paineen muuttuessa on onneksi varsin epäherkkä.  Yksi millibaari on me-
renpinnan tasalla noin 8 metriä korkeudessa. Siis jos staattisen paineen järjestelmän vir-
he on 1 millibaari, näyttää korkeusmittari 8 metriä väärin (aika vähän), nopeusmittarissa 
vastaava staattisen paineen virhe vastaa jo esimerkiksi 120 km/h nopeudella 9 km/h vir-
hettä (aika paljon).

Lämpötilan mittaus on suoritettava patopisteestä.  Jos mittari on sellainen tavallinen 
lentokone lämpömittari on tämä ehto varsin hyvin täytetty. Muunlaista mittaria käytet-
täessä on huolehdittava siitä, että ilma ei virtaa liian suurella nopeudella anturin yli.  An-
turilla on oltava kuitenkin riittävästi tuuletusta. Nopeus vaikuttaa patopisteen läm-
pötilaan, mutta sen vaikutus on olematon alle 300 km/h nopeuksilla. 

Tarkkaan laskettaessa voidaan mittarilukema korjata seuraavasti;

jossa Tic on mittarilämpötila korjattuna mittarin sisäisellä virheellä
Ta on ympäröivän ilman staattinen lämpötila
Ma on Machin luku
k on lämpötila-anturin kerroin

Kertoimen k arvo riippuu asennuksesta ollen välillä 0,6 .. 1,0.  Ihanteellinen arvo olisi 
1. Jeppesenin kakkarassa tämä kerroin esiintyy tosinopeutta laskettaessa.

 Näin saaduista painekorkeudesta ja ilman lämpötilasta voidaan tiheyskorkeus laskea 
kakkaralla, taulukosta tai laskimella.  Kakkara on koelentotarkoituksiin turhan epätark-
ka, asteikko on minimaalisen pieni, parempi on käyttää taulukkoa taikka laskinta.  Tau-
lukko löytyy usean tyyppihyväksytyn lentokoneen lentokäsikirjasta.  Laskimen käyttö (oh-
jelmoitavan tai ns ilmailulaskimen) on kuitenkin mielekkäintä. Tämän prujun liitteessä 
on tähän tarvittava ohjelma / laskentakaava.

2.1 SÄÄ
Koelentotoiminnassa sään pitää olla hyvä.  Ja hyvä sää ei ole vain VFR-minimit täyttävä, 

vaan;
• Tuulen nopeus ei saa olla suuri.
• Pystysuuntaista virtausta ei saa olla häiritsevästi.

Useimmat mittaukset vaativat lentotilan ylläpitoa pitkähkön ajan.  Tämä ei onnistu, jos 
ilmakehässä esiintyy liikehdintää.  Joko tuulen aiheuttamaa turbulenttisuutta tai konvek-
tiovirtauksia (siis cumuluspilviin liittyvää).  Toiset mittaukset onnistuvat vain, jos lennon 
aikana korkeutta päästään muuttamaan (paljon).  Siis pilvien alarajan on oltava riittävä.

Sopiva sää on siis kunnolla CAVOKia plus termiikkiä ei saisi olla. Ja tuulen ei saisi olla 
yli 10 solmua.  Paras hetki mittauksiin on yleensä aamulla varhain, ennenkuin aurinko 
lämmittää maan tai myöhään illalla auringon ollessa matalalla.  Jos suuri korkeus ei hait-
taa mittausta, voi termiikkipäivänä pilvien päällä olla sopivan rauhallista. 

Tic
Ta
------- 1 k Ma2

5
----------⋅+=
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3. Nopeusmittarin kalibrointi
Jotta lentokoneella voisi operoida turvallisesti on ilmanopeutta voitava jollain tark-

kuudella mitata.  Joku voi sanoa, ettei mittarin tarvitse näyttää oikein, koska suurin osa 
nopeusrajoituksista on tavallaan suhteellisia. Sakkausnopeuden tarkalla arvollahan ei si-
nällään ole merkitystä, mutta turvalliseen lentoonlähtöön ja laskuun tarvitaan nopeus 
joka on esimerkiksi 20% suurempi kuin sakkausnopeus.  Kuinka tämän voi määritellä jos 
mittarin virhe esimerkiksi muuttuu nopeasti sakkausnopeuden tienoolla.  Paras keino on 
siis tehdä koneen nopeusmittarijärjestelmästä mahdollisimman hyvä. 

Monessa kaupallisessa koneessa syy omituiseen järjestelmään on sen helppo valmistet-
tavuus.  Piper'n koneissa käytetty järjestelmä, jossa pitotpaine ja staattinen paine otetaan 
samasta anturista siiven alta, on helppo asentaa mutta erittäin vaikea (alunperin) saada 
toimimaan kunnolla. Kotitekoisilla koneilla näin säästyvä puoli tuntia on tyhmää toimin-
taa.  Tee järjestelmä alunperin mahdollisimman hyväksi, niin säästät sen moninverroin 
järjestelmää kalibroitaessa.  

Hyvä systeemi on useimmissa koneissa sellainen, jossa staattinen paine otetaan rungon 
kyljistä (kahtapuolen) siiven ja korkeusperäsimen puolivälistä.  Kokonaispaine esi-
merkiksi siiven alta potkurivirran ulkopuolelta.

Staattisen paineen järjestelmän asemavirheeseen muuttuu jos koneen kohtauskulma 
muuttuu (ja Mach'n luvun muuttuessa).  Koska kalibrointi muilla kuin kuormitusmonin-
kerran arvolla 1 on hankala suorittaa, pitäisi erityisesti taitolentokoneiden järjestelmän 
olla luonnostaan hyvä.

Koneen ensilennolla ei ole turvallisuussyistä viisasta suorittaa oikeaa kalibrointia.  Hyvä 
konsti (muistakin syistä) on käyttää seurantakonetta. Lennetään vierekkäin ja verrataan 
nopeusmittareiden lukemia.  Karkean arvioin nopeusmittarin toiminnasta saa jo rullaus-
kokeissa, jos variometrin osoitus on kiidon aikana pieni, on staattinen järjestelmä suht-
koht kunnossa, suuri näyttö nopeuden kiihtyessä/hidastuessa kertoo suuremmasta vir-
heestä staattisessa järjestelmässä.

Järjestelmän asemavirheen määrittäminen edellyttää itse mittarin kalibrointia.  Koska 
nyt ei ole kyse sarjatuotantoon tulevasta konetyypistä, voidaan asema- ja mittarivirheet ni-
puttaa, ja mitata koko systeemin virheet kokonaisuutena.

3.1 Kalibrointi erillisellä järjestelmällä
SIL:llä on, lähinnä katsastustoiminnan tarpeita varten, tarkka nopeudenmittausjärjes-

telmä.  Se koostuu staattisen paineen mittalaahuksesta, suojatusta pitotputkesta ja tar-
kasta nopeusmittarista.

Laahus on 6 mm muoviputki jonka päässä on vastuskartio.  Tämän kartion edessä (0,5 
m) on putkessa poikittaiset reiät, joista staattinen paine otetaan. Järjestelmä on identti-
nen ICAO:n standardistaattisen paineen mittamenetelmän kanssa. Laahus lasketaan ko-
neesta noin koneen mitan verran ulos.  Se voidaan pitää ulkona myös startin ja laskun 
ajan.  Ainoa rajoitus sen paikalle on, että se ei saa olla siivenkärkipyörteessä.

Suojattu pitotputki on pitotputki, jonka kärjen ympärillä on rengas. Tämä pitotputki on 
hyvin epäherkkä kohtauskulman muutoksille. Suojattu kokonaispaineen putki toimii hy-
vin kohtauskulma-alueella ±40°.  Se asennetaan koneeseen potkurivirran ulkopuolelle, 
osoittamaan eteenpäin.

Laahus ja pitotputki kytketään muoviputkilla erilliseen nopeusmittariin, jonka pitäisi 
olla vastikään kalibroitu.
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Sitten vaan lentämään, ja tästä vertailumittarista nähdään suoraan CAS (plus mittarin 
omat sisäiset virheet).

Yleistä

Menetelmä on vastaava, kuin ICAOn vakioima nopeusmittarin kalibrointimenetelmä, 
jossa staattisen paineen mittaukseen käytetään laahuskartiota. Järjestelmään kuuluu suo-
jattu kokonaispaineen anturi, laahustyyppinen staattisen paineen lähde ja kalibroitu no-
peusmittari. Järjestelmän asentamiseen menee noin 10-20 minuuttia ja mittauksen voi 
tehdä yksi henkilö.

Menetelmällä tulokset ovat hyvin toistettavissa, vaikka mittauksen tekisi eri henkilö eri 
paikassa. Samoin tilastollisesti merkittävien tulosten saavuttaminen käy lyhyessä ajassa.

Nopeuden mittausjärjestelmä

Järjestelmä on erillinen nopeuden mittausjärjestelmä. Se on periaatteeltaan samanlai-
nen kuin lähes kaikkien lentokoneiden oma järjestelmä.

Kokonaispaineen anturi, staattisen paineen anturi ja nopeusmittari. Ero lentokoneen 
omaan järjestelmään on siinä, ettei tässä järjestelmässä ole paikkavirhettä. Koska se on 
erillinen järjestelmä, sitä voidaan pitää referenssijärjestelmänä ja se voidaan siirtää ko-
neesta toiseen.

Kokonaispaineen anturi

Kokonaispaineen anturi on suojattu putki, joka sallii suuren kohtauskulma-alueen, jolla 
sen virhe on pieni. Tuulitunnelimittauksissa tämäntyyppisen anturin virhe on alle ±0,5% 
kohtauskulma-alueella ±40°.  Anturi koostuu runkoputkesta ja suojuksesta. Suojaputken 
materiaali löytyy LVI liikkeestä, sen halkaisija on noin 3 cm ja sen seinämäpaksuus hyvin 
ohut (lavuaariputki). Putken toinen pää sahataan kolmeen segmenttiin, jotka juotetaan 
runkoputkeen. Suojus asetetaan siten, että runkoputken pää on keskellä suojuksen yhte-
näistä osaa. Suojuksen liuskat jotka pitävät sen paikallaan eivät saa liiaksi estää ilmavirta-
usta suojuksen läpi. Edestä katsoen vähintään 70% runkoputken ja suojuksen välisestä 
alueesta on oltava vapaa. Liian leveät liuskat estävät ilman läpivirtausta ja pienentävät 
käyttökelpoista kohtauskulma-aluetta.

3 cm

100 cm

6 cm
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Putki asetetaan lentokoneessa potkurivir-
ran ulkopuolelle ja rajakerroksen ulkopuolel-
le. Putken etupuolella ei siis saa olla mitään 
lentokoneen osaa. Putki asetetaan ilmavirran 
suuntaiseksi. Suuntauksen tarkistamiseksi, 
noin 10 cm suojan taakse, voidaan teipata vil-
lalanka. Villalanka ei vaikuta mittaukseen mil-
lään lailla.

Staattisen paineen anturi

Laahus on tehty 6 mm muoviletkusta (mittariletku), jonka pituus on vähintään 10 met-
riä. Letkun takapäässä on kartio (halkaisija 13-18 cm).  Muovinen kotitalouksissa käytetty 
suppilo sopii erinomaisesti. Kartioon on tehtävä reikiä, muuten laahus ei lennä vakaasti. 
Jos laahus  kuitenkin alkaa heilua puolelta toiselle, reikien määrä on liian vähäinen (tai 
kartio liian pieni). Kuudesta kymmeneen halkaisijaltaan 1-2 cm reikää on havaittu sopi-
vaksi määräksi.

Kartion juuresta 50 cm päähän porataan kaksi 1 mm reikää kohtisuoraan letkun läpi.  
Letkun pinnassa on siis yhteensä neljä reikää. Nämä reiät ovat staattisen paineen ottokoh-
dat ja koko järjestelmän tärkein kohta.

Letkun pää (kartion sisällä) on suljettava tiiviiksi. Vuoto tässä aiheuttaa liian suuren näy-
tön mittariin. 

Letku ripustetaan koneen taakse, kartio noin 5-10 metrin päähän. Pituus tai paikka ei-
vät ole kriittisiä, jo yhden jänteen mitta siiven takana tai rungon mitta rungon takana pi-
täisi olla riittävä. Laahus saa olla koneessa kiinni startin ja laskun ajan. Se kuluu, mutta 
varsin hitaasti. Huono paikka laahukselle on ripustaa se siivenkärkeen. Kärkipyörre aihe-
uttaa letkun voimakkaan pyörimisen ja sitäkautta epävakaan näytön mittariin. Samoin 
usein tuntuu koneen pyrstöön asennus aiheuttavan rauhattomuutta laahuksen lennossa. 
Asennettaessa on tarkastettava ettei letku sotkeennu potkuriin (työntömoottorikoneet) 
tai kannukseen ja peräsimiin. Laahuksen vastus on varsin pieni (arviolta noin 1 kp 70 

Juota (tai teippaa)
kiinni

12 cm

50 cm

kaksi 1 mm reikää letkun läpi
kohtisuorassa toisiaan vaste

5 m - 10 m
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km/h nopeudella) joten varsin kevyellä laahukseen asennetulla ohjaimella sen saa tarvit-
taessa ohittamaan pyrstön tai työntöpotkurin. Startin jälkeen jos laahus lentää vakaasti, 
eikä heilu puolelta toiselle, sen paikka on hyvä.

Mittaukset

Sakkausnopeus on mitattava suurimmalla sallitulla lentomassalla ja epäedullisimmalla 
painopisteen asemalla (yleensä etummainen). Jos nämä on hankala järjestää on ero arvi-
oita laskennallisesti.

Lentomassa ja painopisteen paikka on määriteltävä ennen ja jälkeen lennon. Näistä voi-
daan todellinen massa ja p.p paikka mittausten aikana arvioida riittävällä tarkkuudella.

Kokeet on hyvä tehdä niin tasaisella ilmalla kuin suinkin. Usein nouseminen turvalli-
seen korkeuteen riittää. Turbulenssi ja termiikit tekevät lentämisen vaikeammaksi ja ai-
heuttavat hajontaa tuloksiin. Hajonta on tyypiltään satunnaista, joten mittauksia on teh-
tävä useampia.

Ensimmäisellä lennolla on syytä tarkistaa kokonaispaineanturin asento. Jos putki on 
±10° sisällä virtauksen suunnasta sakkauksen alkaessa se on riittävän hyvin asennettu. Tar-
kista, jos mahdollista, myös laahuksen käytös. Jos se heiluu on asia korjattava. Huojunnan 
saa korjattua lisäämällä reikiä kartioon tai suurentamalla kartiota. Muista reikiä lisätessä 
lisätä niitä aina symmetrisesti. Laahuksen heiluminen näkyy nopeusmittarissa näytön 
rauhattomuutena.

Jos ilma on tasainen, neljä-viisi mittausta on riittävästi tilastollisesti merkittävien tulos-
ten saamiseksi.  Mikäli tuloksen tarkkuutta/luotettavuutta halutaan nostaa on mittauksia 
tehtävä enemmän ja/tai myös muilla lentomassoilla.

Sakkaus on tehtävä kaasu tyhjäkäynnillä. Aloita hitaalla nopeuden pienentämisellä 
noin 1 kts/sekuntti, kunnes sakkaus ilmenee ohjaamattomana nokan painumisena tai 
kallistusliikkeenä, tai kunnes korkeusohjaimen takarajoitin on saavutettu. Tästä poikkea-
va nopeuden hidastaminen voi antaa virheellisen lopputuloksen.  Mikäli lentokoneella ei 
ole havaittavissa selvää sakkausta, on sakkausnopeus se lentonopeus, jolla lentokone on 
vielä ohjattavissa ja vajoaa 4 m/s (800 f/min) ilman moottoritehoa. Testimittarin pienin 
lukema on sakkausnopeus.

Nopeuksien redusointi

Mittaus tehdään niin lähellä suurinta lentomassaa kuin se on helposti järjesteltävissä. 
Jos se ei ole mahdollista, on tulokset on korjattava vastaamaan suurinta lentomassaa. No-
peuden redusointi tapahtuu kaavalla:

Vs1, mitattu sakkausnopeus massalla m1
Vs2, laskettu sakkausnopeus massalla m2

Ohjeet

Kalibroi referenssinopeusmittari hyväksytyllä mittarikorjaamolla. Tyyppitarkastuskokei-
siin kalibrointi on suoritettava JAR-145 hyväksytyllä korjaamolla. Kalibrointi ei saa olla 
vuotta vanhempi tai se on tehtävä kuukauden kuluessa mittauksesta.

Asenna järjestelmä lentokoneeseen.
1 Asenna kokonaispaineanturi potkurivirran ulkopuolelle siten ettei sen etupuolel-

la ole mitään koneen osia.
2 Tarkista sen suuntaus.

Vs2 Vs1
m2
m1
------=
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3 Kiinnitä laahus siten, ettei se joudu siiven kärkipyörteisiin eikä sotkeudu koneen 
takaosaan (pyrstö, kannus, potkuri)

4 Kiinnitä referenssi ilmanopeusmittari mittaritauluun tai siten että sitä on helppo 
lukea lennolla.

5 Tarkista letkujen kulku tukoksien varalta.
6 Tarkista koko laahus (kulumat)
7 Tarkista kartion sisällä oleva letkun pään tiiveys.
8 Tarkista staattisen paineen aukot 0,5 m kartion etupuolella. Ne on oltava avoinna 

ja reikien reunat teräviä. Mikäli epäilet, lyhennä letkua 1 m ja tee uudet reiät.
9 Kirjaa lentokoneen painopiste ja lentomassa pöytäkirjaan.

Tee mittauslento, kirjaa sakkausnopeudet ja laippa-asetukset. Tee vähintään neljä /viisi 
mittausta kullakin asulla.

Tulosten käsittely tyyppitarkastuksen yhteydessä:
1 Kirjaa kunkin mittauksen lentomassa.
2 Korjaa testimittarin näyttämä kalibroinnin mukaan
3 Laske redusoitu sakkausnopeus
4 toista vaiheet 1,2 ja 3 jokaiselle mitta-arvolle.
5 Laske redusoitujen sakkausnopeuksien keskiarvo, ja tulosten keskihajonta (stan-

dard deviation). 
6 Tyyppitarkastustuksen raporttiin sakkausnopeudeksi kirjataan keskiarvo + keskiha-

jonta.

Tulosten käsittely yksittäistä koneyksilöä hyväksyttäessä:
1 Kirjaa kunkin mittauksen lentomassa.
2 Korjaa testimittarin näyttämä kalibroinnin mukaan
3 Laske redusoitu sakkausnopeus
4 toista vaiheet 1,2 ja 3 jokaiselle mitta-arvolle.
5 Laske redusoitujen sakkausnopeuksien keskiarvo, joka on samalla lentokoneen 

sakkausnopeus (oltava vähintään 5 mittauskertaa).

Muut mittaukset

Sakkausnopeuden lisäksi lentokoneen nopeusmittarin paikkavirheet sakkausnopeu-
desta punaiselle viivalle saadaan samalla lennolla. Tämän järjestelmän näyttö on hyvin va-
kaa, joten mittaukset saa tehtyä varsin nopeasti. Lennolla merkitään ylös testimittarin 
näyttö ja samanaikainen koneen oman mittarin näyttö. Nopeusmittarin kalibrointia var-
ten tuloksia ei tarvitse redusoida. Piirretään mittapisteet IAS/CAS kuvaan ja vedetään pis-
teiden läpi tasoitettu viiva.

3.2 Kalibroinnin suoritus rata-ajolla
Toinen kalibrointiin tapa experimental miehelle/naiselle on niinsanottu rata-ajo.  Len-

tokoneelle tarvitaan kuitenkin lentotunteja ja rata-ajo on mukavan rauhallista lentämistä 
koelentovaiheen alkuosalle. Lennetään tietty matka ja siihen käytetty aika on kääntäen 
verrannollinen nopeuteen. Tarvitaan siis tarkkaan mitattu matka maastossa ja sekuntti-
kello.  Matkan voi mitata vaikka peruskartasta.  Mittamatkan kummassakin päässä on ol-
tava poikittainen (kohtisuorassa reittiä vasten) maastomerkki, esimerkiksi tie on hyvä 
merkki.  Matkan pitäisi olla riittävän pitkä, jottei ajan mittaamisessa tuleva virhe vaikuta 
liiaksi.  Sopiva pituus on ainakin kahden minuutin lentämiseen tarvittava matka. Liian 
pitkä rata taasen lisää olosuhteista (tuulesta) aiheutuvaa virhettä, eikä oleellisesti lisää 
mittaustarkkuutta.
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Radasta mitataan kartalta nimellissuunta, jota (+eranto) käyttäen mittauslennot suori-
tetaan. Tuulikorjausta EI saa käyttää. Rata lennetään tasaisella mittarinopeudella ohjaus-
suuntaan joka on radan suunta, riippumatta tuulesta. Radan lentämiseen menevä aika 
mitataan sekunttikellolla. Matka jaetaan ajalla jolloin saadaan tosimaanopeus eri suun-
tiin.  Näiden keskiarvo on tosi-ilmanopeus tällä mittarinopeudella.  Tiheyskorkeuden 
kautta päästään käsiksi todelliseen kalibroituun mittarinopeuteen.  Näin saadaan tavoit-
teena oleva IAS / CAS taulukko.  Mittauslento on tehtävä pienessä lentokorkeudessa.  
Tietenkin määräyksiä noudattaen.  Pieni lentokorkeus vähentää ajanottovirheitä.  Pienes-
tä korkeudesta johtuen olisi turbulenttisuuden syytä olla vähäistä, elikä tuulen ja tinttien 
läsnäoloa ei kaivata. Lento on tehtävä mahdollisimman tasaisella mittarinopeudella, kor-
keuden muuttumista ei tarvitse varoa, kohtuuden rajoissa toki.

Mittaamalla tosimaanopeus molempiin suuntiin ja ottamalla niiden keskiarvo saadaan 
koneen tosi-ilmanopeus. Tosi-ilmanopeudesta saadaan kalibroitu mittarinopeus kerto-
malla se tiheyssuhteen neliöjuurella.  Eli:

jossa, ρ on tiheys lentokorkeudella
ρ0 on tiheys merenpinnan tasalla (eli 1,225)

Esimerkki:  Mittausradan suunta on 090 astetta ja oletetaan eranto nollaksi.  Mittaradan 
pituus on nimellissuuntaan 6000 metriä.  Esimerkin vuoksi oletetaan koneen lentävän ta-
san 180 km/h tosinopeudella.

Tyynellä radan lentämiseen kuluu kumpaankiin suuntaa 120 sekunttia. Tosi-maano-
peus (TGS) on molempiin suuntiin siten

TGS = 6000 / 120 = 50 m/s
Yksikönmuunnos nopeudesta m/s yksikköön km/h tapahtuu kertomalla se 3,6:lla  

(=60*60/1000).  Tosi-ilmanopeus (TAS) on tyynellä sama kuin TGS eli  50*3,6 = 180 km/
h.

Jos vallitsee itätuuli vaikka 10 solmua on maanopeus itäänpäin  180-10*1,852 = 161,48 
km/h ja länteenpäin 180+10*1,852 = 198,52 km/h.  Lentämällä lentoajat olisivat itään-
päin 133,8 sekunttia ja länteenpäin 108,8 sekunttia. Lentonopeus ilman suhteen saadaan 
ottamalla keskiarvo nopeuksista eri suuntiin.  Eli  ilmanopeus ;

TAS = (161,48 + 198,52)/2 =  180,0 km/h
Kun tuuli on sivusta, ohje on siis edelleen lentää ohjaussuuntaan 090 ja 270.  Jos otetaan 

tuulikorjausta käy näin;  Oletetaan 10 solmun pohjoistuuli.  Tuulikorjaus olisi 5,9 astetta 
pohjoiseen päin, elikä ohjaussuunta joko 84,1 tai 275,9 astetta.  Maanopeus kumpaakin 
suuntaan olisi 179,0 km/h, aikaa kuluu 120,6 sekunttia. Tällöin pitäisi tietää hyvin tark-
kaa todellinen tuuli ja lopputulos on väärä!

Mutta kun annetaan tuulen sortaa konetta, koneen maanopeuden komponentti suun-
tiin 090 ja 270 ei muutu, ollen edelleen 180 km/h. Kone tosin sortuu ja lentosuunta on 
95,87 tai 264,13 astetta ja maanopeus on tähän suuntaan 180,95 km/h.  Kone siis sortuu 
radan päähän mennessä 617 metriä etelään päin.  Tästäkin syystä on maamerkki radan 
päässä hyvä olla kohtisuorassa reittiä vasten oleva suora linja. Lentoon radalla kuluu kum-
paankin suuntaan tasan 120 sekunttia. Eikä tarvitse välittää tuulesta mitään, kunhan oh-
jaussuunta on vain radan suunta.

CAS TAS= ρ
ρs
-----
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4.   Sakkaus
Koska useiden JAR:n (FAR, yms normien) pykälien tosittaminen tapahtuu jollakin an-

netulla nopeusvälillä, jonka alarajana on useimmiten joku sakkausnopeuden monikerta, 
on erityisen tärkeää, että sakkausnopeudet määritetään mahdollisimman tarkkoina kalib-
roituina ilmanopeuksina. Koska nopeusmittausjärjestelmän tarkka kalibroiminen on ex-
perimental-rakentajalle kohtuuton vaatimus, on tästä vaatimuksesta tingittävä. Huomat-
takoon kuitenkin, että nopeusmittarin ollessa kalibroimaton lähellä sakkausnopeutta, ei 
tietty mittarinopeusmarginaali sakkausnopeuden suhteen välttämättä ole läheskään ole-
tetun suuruinen todellisena ilmanopeutena.

Esim. jos lähestymisnopeutena halutaan pitää 1.3 kertaa sakkausnopeus, saattaa pitot-
staattisen järjestelmän asemavirhe johtaa tilanteeseen, jossa mainitunlainen 1.3*Vs IAS 
merkitsee alle 1.1*Vs CAS !

Sakkausnopeuden Vso määrittämisessä vallitseva asu ja tehoasetus selviävät pykälän 
23.49 tekstistä. Sakkausnopeus tulisi määrittää massa- ja massakeskiöalueen kaikissa nurk-
kapisteissä. Koska massan vaikutus on yksinkertaisesti redusoitavissa kaavalla:

riittää, kun sakkausnopeus määritetään etummaisella ja takimmaisella massakeskiöllä ja 
jollakin massalla, joka on mahdollisimman suuri. 

Esimerkiksi;  sakkausnopeus massalla 790 kg on 95 km/h. Halutaan tietää sakkausnope-
us maksimilentomassalla 870 kg.

Vs870 = Vs790 *SQR(870 / 790) 
= 95 * SQR(1,101)
= 96 * 1,049
= 100,74 km/h

Sakkausnopeus massalla 870 kg on siis 101 km/h.

Yksi jos toinenkin asia määritellään sakkausnopeuden avulla (tai hyväksikäyttäen).  
Niinpä sen määrittäminen on tärkeähkö alkupään (koelento-ohjelman, yksittäisen mitta-
uslennon) toimenpide. 

Yleisestä lentokoneen tasapainoehdoista (aerodynamiikkaa) saadaan lentonopeuden 
kaavaksi;

jossa; L = siiven nostovoima (yhtä kuin koneen massa * g)
ρ = ilman tiheys
S = siiven pinta-ala
CL = siiven nostovoimakerroin

Nostovoima voidaan eritellä seuraavasti;

jossa; n = kuormitusmoninkerta
m = koneen massa
g = 9,80665 m/s

Vs2 Vs1
m2
m1
------=

V 2L
ρSCL
-------------=

L nmg=
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Sakkausnopeus on taasen määritelty seuraavasti;

Pienin tasainen nopeus, jolla kone on ohjattavissa.

Sakkausnopeus määritellään joko nopeutena, jossa nokka putoaa alaspäin ohjaamat-
tomasti tai, jos tätä ei tapahdu, nopeutena, jossa sauva osuu takarajoittimeensa. (Ks. 
23.201).

Tapaus, jossa ohjattavuus on rajana on (ehkä) selkeä, mutta muuten paino on asetet-
tava sanalle tasainen. Lisäselvennykseksi voisi ottaa, kuormitusmoninkerralla yksi. Nope-
utena on mukavin käyttää mittarinopeutta (IAS), tai kalibroitu sellainen (CAS), jos saa-
tavilla.  Mittarinopeus ilmaistuna tosinopeudella (jota kaavassa 1 on käytetty) on

jossa, ρ mittaus korkeuden ilmantiheys
ρ0 1,225 kg/m3

kun kootaan (1),(2),(3) ja n=1  samalle riville saadaan siis mittarinopeudelle lauseke;

Pienin nopeus (sakkausnopeus) on siis vakiomassalla se, jolloin CL on maksimissaan. 
Sakkausnopeutta mitattaessa mittaillaan siis suurinta nostovoimakertoimen arvoa.  Mas-
san muuttuminen voidaan redusoida tuloksista pois (vrt kaava 4). Jos on mitattu sakkaus-
nopeus (Vs1) massalla m1 ja halutaan sakkausnopeus (Vs2) massalla m2, niin;

Mitatessa on sitten oltava huolellinen, jotta kuormitusmoninkerta on todella tasan yksi, 
eikä jokin pienempi tai suurempi arvo.

Aika

no
pe

us

Vs

Nopeuden muutos kun korkeusperäsintä vedetään tasaisesti suuremmille kulmille.

VIAS VTAS
ρ
ρ0
-----= (3)

V 2mg
ρSCL
-------------=

Vs2 Vs1
m2
m1
------=
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Kuva,    Nopeuden muutos kun korkeusperäsintä vedetään tasaisesti suuremmille kulmille.
Jos halutaan todella n=1 tilannetta vastaava sakkausnopeus on arvo otettava niin sano-

tusta g-break'ista, ei pienimmästä saavutetusta arvosta.  Pienin nopeus ei ole tasaisen ti-
lanteen nopeus, vaan tilanteesta jossa n < 1.  Kaikki edellä oleva koskee sitten vain tilan-
netta ilman moottoritehoa.

Muutama sananen massakeskiön vaikutuksesta sakkausnopeuteen. Koska sakkaushet-
kellä kone kehittää suurimman nostovoimansa on vaikutus seuraava. Kun massakeskiö on 
edessä tarvitaan korkeusvakaajasta suurempi voima alaspäin koneen tasapainottamiseen 
kuin massakeskiön olleessa takana.  Kun painopiste on vaarallisen takana ei korkeusva-
kaajan tarvitse kehittää ollenkaan voimaa alaspäin (ehkä jopa ylöspäin), kaikki voimat 
ovat ylöspäin ja sakkausnopeus on vieläkin pienempi.  Siis suurin sakkausnopeus saadaan 
painopisteen ollessa eturajalla ja pienin painopisteen ollessa takarajalla.  Myös sakkauso-
minaisuuksissa voi olla suuriakin eroja.

Erot sakkausnopeudessa ovat tyypillisellä noin 500 kg lentokoneella noin 3-5 km/h ta-
kareunan eduksi.

4.1 Suoritustekniikka
Koelennolla kone trimmataan nopeudelle n. 1.5 Vs1 (tai Vso) tai minimi trimminopeu-

delle (kumpi on suurempi), josta nopeus pienennetään arvoon Vs1 + 10 kts. Tästä alas-
päin nopeutta ei saa pienentää nopeammin kuin 1 kts sekunnissa, jotta stationäärinen 
sakkaustila voitaisiin määrittää. 

Sakkausnopeuden mittaustapa on vastaava kuin lento-ominaisuuspuolella. Kone trim-
mataan vakiolentotilaan noin 30-50 % sakkausnopeutta suuremmalle nopeudella. Teho 
ja lentoasu asetetaan halutuksi.  Mittaus suoritetaan vähentämällä nopeutta noin 2 km/
h sekunnissa.  Kun kone sakkaa, niin sakkaushetkellä kone tipahtaa hieman. Kuormitus-
moninkerta siis hetkeksi pienenee siitä, mitä se oli lähestyttäessä sakkausnopeutta.  Sak-
kaushetkellä voi nokka tipahtaa, siipi vajota tms.  Jos kone käyttäytyy ns normaalisti, niin 
nopeus pienenee hetken sakkauksen jälkeen.  Tällöin kone on erävakaassa lentotilassa, 
ja nostovoimakerroin on alle maksimin.  Koska kuormitusmoninkerta on alle yhden no-
peus voi olla alle sakkausnopeuden.  Siis näin havaittava miniminopeus ei suinkaan ole 
sakkausnopeus.

Jos jokin muu syy rajoittaa nopeuden suuremmaksi, niin tämä hallittavuudesta tms syys-
tä johtuva nopeus on sakkausnopeus.

Aika

no
pe
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5.  Vaakalentonopeus
Kun lentokone lentää vaakalentoa ovat vastus (D) ja työntövoima (T) yhtäsuuret.  Kun 

kone nousee tai liukuu tulee koneen massasta lentoradan suuntainen komponentti mu-
kaan.  Samoin jos nopeus suurenee tai pienenee aiheuttaa lentoradan suuntainen kiihty-
vyys pienen komponentin.

Työntövoima on
T  =  P η / v

jossa; P = teho [watteja] 
v = nopeus    [m/s]
η = potkurin hyötysuhde

Vastus on
D = 0,5 ρ v2 S (Cd0 + K Cl

2)
jossa; K = kerroin

Cl = nostovoimakerroin

Vastus on edelläolevassa kaavassa esitetty parabolisessa muodossa, joka riittänee ko-
tikonsti mittauksiin. Vastustermi kaavalla (Cd0 + K Cl

2+ K2 Cl
K3) olisi parempi (K2,K3 ker-

toimia).  Käyttäköön ken osaa, tarve ei ole kovin suuri, sillä jo pienetkin mittausepätark-
kuudet hävittävät saadun hyödyn.

Eli vaakalennossa työntövoima vähenee nopeuden kasvaessa ja vastus kasvaa. Tilanne 
on (nopeuden suhteen) varsin stabiili, eli helppo mitata.  

Vakiokorkeudella lentäminen (vakioteho asetuksella) taasen ei ole helpoimpia tehtä-
viä.  Korkeuden muutos voidaan ottaa huomioon kuitenkin tehokorjauksena.  Teho-
korjaus (dP) on;

dP = m g (-dh/dt) 1/η

jossa; dh/dt on korkeuden muutos

Esimerkiksi; jos kone painaa 770 kg, potkurin hyötysuhde on 0,78 ja korkeus muuttuu 
5 metriä minuutissa on vastaava tehokorjaus

dP = 770 9,81 5/60 1/0,78 = 807 W
eli noin = 1,1 hp

eli tämä varsin pieni korkeuden muutos (83 mm/sekunnissa) vastaa melkoista tehoa. 
Jos moottori olisi Contineltal O-200 niin pienellä teholla tämä ero olisi helposti 3%.

Jos kone nousee on dP negatiivinen, jos kone liukuu on dP positiivinen. Asian voi aja-
tella siten, että koneen liukuessa kone saa korkeudenmuutoksesta energiaa ja koneen 
noustessa osa tehosta menee korkeuden lisäämisestä.  dP on varsin iso, vaikka korkeuden 
muutos on hyvin pieni.  On helpompi antaa korkeuden muuttua, kuin yrittää lentää ta-
san vakiokorkeutta!  Tarkan vaakalentotrimmin löytämiseen menee aikaa, koska nopeu-
den muuttuminen on ensin tapettava.  Kun korkeuden muutos sallitaan, voidaan kone 
asettaa vakiotrimmiin, ja antaa nopeuden vakiintua, jonka jälkeen suoritetaan varsinai-
nen mittausajo.
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5.1 Vaakalentosuorituskyvyn mittaustekniikka
Valitaan mittauskorkeus ja massa.  Massa on määritettävä ennen lentoa ja lennon jäl-

keen.

Valitulla korkeudella stabiloidaan kone hieman mittauskorkeutta suuremmalle kor-
keudelle. Säädetään haluttu tehoasetus, trimmataan kone. Sitten kone työnnetään loi-
vasti mittauskorkeuteen. Kun nopeus on vakiintunut (suuremmasta nopeudesta) aloi-
tetaan mittausajo. Merkitään kellonaika, korkeus, teho, ja nopeus. Käynnistetään kello. 
Lennetään vakionopeudella. Sopivan ajan kuluttua (minuutti) rekisteröidään korkeu-
den muutos. Kun mittausnopeus on pieni (lähellä tai alle parhaan liitoluvun nopeutta) 
on korkeuden pito lähes mahdotonta vakionopeudella lentäen. Näillä nopeuksilla on ko-
keiltava useita tehoasetuksia siten, että saadaan sekä kohoavia että vajoavia mittaus ajoja.  
Totuus löytyy sitten näistä interpoloiden.  Tehokorjaukseen tarvittava massa saadaan in-
terpoloiden lähtö ja loppumassasta, kun mittausajon kellonaika on tiedossa.

5.2 Vaakalentosuoritusarvot kiintopotkurikoneilla
Jos koneessa on kiintopotkuri eikä ahtopainemittaria, vaikeutuu tehon määrittely oleel-

lisesti.  Samaten, kun moottorin tehoa ei voida katsoa taulukoista ei kulutuksesta ole tar-
kempaa tietoa. Vaakalentonopeus toki saadaan määriteltyä samalla tavalla, korkeuden 
muutoksen on oltava pieni (noin nolla) koska tehokorjausta ei oikeastaan voida käyttää.  
Kulutuksen suhteen ainoa tapa on lentää tietyllä kierrosluvulla ja mitata kuinka paljon 
polttoainetta kuluu tiettynä aikana (hidasta hommaa).

6.  Moottoriteho
Jotta mitatulla vaakalentonopeudella (paitsi maksiminopeus) olisi jotain käyttöä, esi-

merkiksi lennonsuunnittelussa, on tiedettävä mikä on käytetty moottorin teho.  Tehtä-
essä teho/nopeus taulukkoa potkurin hyötysuhde voidaan unohtaa.  Moottoriteho voi-
daan arvioida esimerkiksi moottorivalmistajan taulukoista tai käyrästöistä.  Käyrästöjen 
käyttöön tarvitaan moottorin pyörimisnopeus, ahtopaine, imuilman lämpötila ja paine-
korkeus.  Käyrästöjen virheet eri syistä johtuen ovat aika suuret (virhe alle 5%), mutta 
yleensä ei muuta mahdollisuuttakaan ole.

Lycoming O-360A sarjan moottoritehon arviointiin voidaan käyttää käyrästöä tai seu-
ravia kaavoja, jotka antavat lähes saman tuloksen kuin käyrästö.  Rajoituksena on kaavan 
käyttöalue.  Ahtopaineen on oltava yli 17 inHg, jotta kaava antaisi oikeita tuloksia.

Merenpintateho 
Psl = 120,877 n4 -1164,49 n3 + 4206,11 n2 - 

                     6750,08 n  + 4020,94 + 
p(0,19708 n4 -0,255 n3 -6,16716 n2 +

                     24,2289 n-19,796)

jossa; n = pyörimisnopeus / 1000 rpm
p = ahtopaine  tuumaa elohopeata (inHg)

ns.  kriittinen korkeus (eli korkeus jossa rmp/inHg yhdistelmä vastaa taysin avattua kaa-
suläppää) on (jaloissa):

hcr = 86202,4 - 1016,92 ln(n) + b ln(p)

jossa b = 321,62 n4 - 3708 n3 + 15231,5 n2 -  26808,9 n - 8031,4

vastaava kriittinen teho on:
14.9.2002 sivu 38 (53)



Harrasteilmaalusten koelentäminen Jyrki Laukkanen, Aki Suokas
Pcr = 55,42 + 84,05 ln(n) - { 0,005818 + 0,008702 ln(n)}
                 * hcr 0,86149

Todellinen teho (P) saadaan sitten:
P = sqr(Tst/T) {Psl + hp/hcr(Pcr - Psl)}

jossa; Tst = standardi-ilmakehän lämpötila kyseisellä korkeudella
T = imuilman lämpötila
hp = painekorkeus

Tämä nyt oli siltä varalta, jos joku sattuu tarvitsemaan em tietoa ko moottorille.  Nu-
meerinen tarkistusesimerkki;

n = 2550 rpm, p = 25 inHg, hp = 5000 ft, T = 5 C
niin   P = 117,795 kW eli 157,96 hp  (1 kW = 1,341 hp).

7.  Kohoamisnopeus
Nousulennossa konetta vetää eteenpäin potkurin vetovoima. Taaksepäin kiskoo kone-

en vastus ja koneen massan lentoradan suuntainen komponentti.  Vastus taas riippuu 
(osittain) siiven nostovoimasta, joka pienenee, mitä jyrkemmässä kulmassa kone nousee.  
Katso kuvaa.

Kuva, Koneeseen vaikuttavat voimat nousulennossa.
Kun eri voimia hiukan pyörittelee päädytään seuraavanlaiseen kaavaan nousunopeu-

delle;

jossa; β = arcSIN(w/v)
w = kohoamisnopeus

Elikä siis, jos nousu suoritetaan vakiomittarinopeudella, vakiona pysyy siipipinta-ala (S), 
vastustermin vakiot Cd0 ja K ja maan vetovoiman kiihtyvyys (g).  Kaikki muu muuttuu 
koko ajan!  Tosinopeus (v) suurenee korkeuden kasvaessa, ρ pienenee korkeuden kasva-
essa, teho (P) pienenee korkeuden kasvaessa, potkurin hyötysuhde (η) yleensä suurenee 

w v

Pη
v

------- 1
2
---ρv2S Cd0 K 2mg β( )cos

ρv2S
----------------- 

  2
+

 
 
 

∠
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------------------------------------------------------------------------------------------------=
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tosinopeuden kasvaessa (tällä nopeusalueella), ratakulma (β) pienenee korkeuden kas-
vaessa ja koneen massa pienenee ajan kuluessa.  Mutta antaa muuttua ja unohdetaan 
koko lauseke. 

Yleensä mittauksia tarvitaan käsikirjaa varten, jolloin tarvitaan parhaan kohoamisno-
peuden ja parhaan nousukulman antavaa nopeutta.  Ja vähäisemmässä määrin kohoamis-
nopeuden numeroarvoa. Kaavan opetus olkoon se, että saatava tulos on suuressa määrin 
keskiarvo muuttuvista olosuhteista ja muuttuvat olosuhteet on syytä minimoida.  Kun teh-
dään esimerkiksi sahalaitanousuja parhaan nousunopeuden löytämiseksi, muuttuu ko-
neen massa.  Eli sitä kautta samalla lennolla myöhemmin tehdyt nousut käyvät nopeam-
min kuin alussa tehdyt.  Vaikka massan muutos on pieni, eri nousujen välillä luokkaa 1-2 
kg, näkyy se kohoamisnopeudessa ja voi viedä arvion parhaasta nopeudesta pielen jollei 
asiaan varaudu.  Massan muutosta voi kiertää esimerkiksi ajamalla ensin nousuja suurem-
masta nopeudesta pienempään päin ja sitten heti perään suurempaan nopeuteen päin.  
Esimerkiksi ajetaan nousut nopeuksilla 140, 130, 120, 110, 100, 110, 120, 130 ja 140.  Mas-
san muutos voidaan kompensoida myös laskennallisesti.

Sahalaitanousujen suoritustekniikka on seuraava.  Valitaan jokin korkeusväli. Sopiva 
väli on sellainen jonka nousemiseen menee noin minuutti.  Aloitetaan nousu noin 100m 
tätä korkeutta alempaa, siten, että trimmataan kone ensin haluttuun nousunopeuteen 
(vaakalentoon), sitten avataan kaasu ja pidetään nopeus vakiona.  Kone alkaa kohota ja 
kello käynnistetään kun alempi valituista korkeuksista läpäistään. Koneen läpäistessä 
ylemmän valituista korkeuksista kello seis ja asiat paperille.  Alaspäin mennessä voi sitten 
mitata liitoarvoja tyhjäkäynnillä.  Näin saadaan eri nopeuksille kohoamisnopeusarvoja 
jotka sitten siirretään (vaakanopeus-pystynopeus) asteikolle ja suoritetaan tulosten tasoi-
tus.

7.1  Lakikorkeus
Kun parhaan nousunopeuden nopeus (VY) on saatu määriteltyä, voidaan tehdä jatkuva 

mittausnousu.  Eli lennetään kaasu auki alhaalta niin ylös kuin päästään, ja mitataan ajat 
eri korkeuksille.  Tällä tavalla saadaan myös hetkelliset kohoamisnopeudet paremmin 
kuin sahalaitanousuilla.  Eli otetaan ylös ajat nousun aloittamisesta joillekin korkeuksille 
(joka 200-300m). Nopeus pidetään oikeana (vastaten esimerkiksi parhaan kohoamisno-
peuden nopeutta) ja teho säädetään moottorin mukaan parhaaksi.  Ajoista voidaan las-
kea aika esim välille 1500-1800 m, josta saadaan (keskimääräinen) kohoamisnopeus tälle 
korkeusvälille.  Johtuen kohoamisnopeuden muuttumistavasta korkeuden muuttuessa 
on edellä saatu arvo hyvä arvio kohoamisnopeudesta korkeudella 1650 m. Kohoamisno-
peus kun muuttuu varsin lineaarisesti korkeuden mukaan.  Kun arvoja on piirretty (pa-
perille) eri korkeuksille, voidaan piirtää suora, joka käy (suunnilleen) edellä saatujen pis-
teiden kautta.  Siellä missä suora leikkaa 0,5 m/s kohoamisnopeuden on käytännön laki-
korkeus. Ja suoran leikkauskohdasta 0 m kohdalla saadaan kohoamisnopeus merenpin-
nan tasalla.  Mikä muuten on hankala mitata, koska sahalaitanousu pitäisi aloittaa meren-
pinnan alapuolelta!

8. Lentoonlähtömatka
Lentoonlähtö (ja laskumatka) ovat eräät vaikeimmin mitattavat suureet koko koelen-

totouhussa.  Eräs syy on se, että lentäjä voi vaikuttaa suuresti tulokseen.  Toinen on suo-
rituksen transientti luonne.  Tapahtuma ei ole vakio, vaan kaikki muuttuu koko ajan!  
Mittaukset on syytä jättää niin myöhäiseen vaiheeseen kuin mahdollista, jotta suoritustek-
niikka olisi ehtinyt vakiintua.
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Matkoja voi mitata muunmuassa seuraavilla periaatteella;
• suora lentokoneen aika/paikka historian mittaus
• epäsuora mittaus, jossa mitataan aika/nopeus historia, ja matka lasketaan näistä.

Teki mittauksen miten tahansa, on syytä tarkkaan miettiä, mikä on mittaustavan mene-
telmävirhe.  Se voi lisäksi koostua useista lähteistä.

8.1 Paikan mittaus
Tästä mittaustavasta saadaan suoraan koneen nousu/laskumatkat.  Periaatteessa siis 

katsotaan mistä irtoaminen/kosketus tapahtuu.  Matka 15 m esteen yli on jo vaikeampi 
nähdä suorin havainnoin. 

Maakiidon määrittelyssä helpoin tapa on käyttää avustajaa, joka havainnoi irtoamisen/
kosketuspaikan.  Jos avustaja on maassa on noin +- 10 metrin tarkkuus varsin helppo saa-
vuttaa, edellyttäen että lentäjä osuu alle sadan metrin päähän havainnoijasta.

Alkunousun ja loppulähestymisen lentoradan taltioimiseksi on kuitenkin varsin help-
poja konsteja, samalla tulee maakiitokin rekisteröityä.

Eräs tapa olisi katsella videokameralla koneen kiihdytystä/nousua/lähestymistä/maa-
kiitoa sivulta. Jotta tällä tavalla mittausvirheet eivät olisi kohtuuttoman suuria on kame-
ran sijaittava varsin kaukana kiitoradasta.  Lisäksi lentokoneen liikerata kameraan näh-
den on kaareva, kone on lähimmillään kameraa kun kamera kuvaa kohtisuorassa koneen 
liikettä, ennen ja jälkeen kone on kauempana kamerasta. Siis koneen (muuttuva) etäisyys 
kamerasta pitäisi saada jollain tavalla huomioitua koko tapahtuman ajan. Onnistuakseen 
tämä tapa vaatii siis suurta lentokentää, ennakkosuunnittelua, kentän valmistelua ja mel-
koista jälkilaskentaa.  Lisäksi menetelmävirheet ovat varsin suuret.  Ei ainakaan helppo 
tapa.

Selvästi tarkempi ja helpompi tapa on tarkkailla konetta lentosuuntaan.  Paikan määri-
tys tapahtuu tällöin kuvaamalla konetta pitkähköllä teleobjektiivilla.  Kinofilmikamerassa 
noin 200 - 500 mm teleella saavutetaan helposti noin +- 2 metrin tarkkuus.  Koneesta ote-
taan siis valokuvia sen lähtökiidon ja alkunousun aikana takaa päin.  Näistä kuvista voi-
daan mitata koneen suhteellinen koko. Kun koneesta on otettu kova joltain tunnetulta 
etäisyydeltä, saadaan mittauskuvassa olevan koneen etäisyys kamerasta jakolaskulla.  Jos 
esimerkiksi vertailukuva on otettu 300 m päästä ja kuvassa koneen kärkiväli on 40 mm, 
niin mittauskuvassa oleva kone jonka kärkiväli on 33 mm on 40/33*300 m = 364 m etäi-
syydellä.  Kun kone irtoaa ja alkaa nousta voidaan koneen korkeus mitata kuvista vertaa-
malla koneen kärkiväliä koneen etäisyyteen maasta.  Kun pienkoneiden kärkiväli on 
luokkaa 10 metriä on se hyvin sopiva mittatikku.  Koska konetta katsellaan pienestä sen 
liikesuuntaan, voi kameramies olla esimerkiksi kiitoradan sivussa ilman virheen merkittä-
vää suurenemista.  Tämä helpottaa laskun kuvaamista.  Lisäksi koska kulma on pieni (alle 
5 astetta) voidaan tästä aiheutuva virhe helposti korjata valokuvia mittailtaessa (yleensä 
turhaa).
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Tämä mittaus (kuvat) tehty 'tavallisella' pokkarilla, jossa lyhyt tele. 

Referenssikuva; kone (tiedossa oleva matka) 150 m päässä, kuvasta mitaten kärkiväli 21 mm

Startissa yksi kuva; Kärkiväli kuvasta 19,5 mm, pyörien korkeus vertailutasosta (kiitoradan pää) 3,5
mm. Eli etäisyys on 21/19,5*150 m = 161,5 m, korkeus 3,5/19,5*9,7 m =1,7 m ja kun kuvaaja 1,8
m korkeudessa, koneen korkeus kiitoradasta 1,7+1,8 m = 3,5 m

Samaisen startin kaikki kuvat koottuna graafiin, josta voidaan helpohkosti arvioida maakiidon ol-
leen 130 m ja etäisyyden 15 m korkeuteen 240m.

Kuvaukseen voidaan käyttää myös videokameraa ja suorittaa kuvien mittaus TV ruudus-
ta. Tarvitaan siis pysäytyskuva mahdollisuudella varustettu nauhuri. Kuva on tosin varsin 
epätarkka, mutta useita startteja/laskuja lentäen lopputulos on ihan hyvä. Muista kuiten-
kin, että videokameran polttovälin pitää pysyä koko homman ajan samana. On hyvä ku-
vata myös ennen/jälkeen startin/laskun jotain vakiokohdetta kentällä, jotta voit helposti 
tarkistaa polttovälin vakiona pysymisen.

8.2 Nopeuden muutoksen mittaus
Tässä tavassa ideana on taltioida koneen nopeus sekunnin kahden välein koko lähdön/

laskun ajalta.  Koska, matka = aika*nopeus, voidaan näin saaduista aika/nopeus arvoista 
joko graafisesti tai numeerisesti integroida matka eri nopeuden arvoilla.  Kun irtoamis/
kosketus nopeus on otettu ylös, saadaan maakiito varsin hyvin laskettua. Ilmamatkan suh-
teen tämä menettely ei anna mitään käyttökelpoista tietoa.  Ilmamatka on määritettävä 
aikaisemmin saaduista kohoamis/vajoamis nopeuden arvoista lähtien.  

Mittaus voidaan suorittaa esimerkiksi kuvaamalla videokameralla nopeusmittaria nou-
sun/laskun aikana.  Myös nauhuriin voi nopea pilootti luetella nopeusarvoja, esimerkiksi 
sanoa 'hep' joka täydellä kymmenellä yksiköllä. Jälkikäteen sitten voi katsella/kuunnella 
nauhaa ja ottaa sekunttikellolla aikoja eri nopeuksiin. 
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Tämä mittaustapa on kätevä silloin kun paikan suora mittaus on vaikeahkoa, esimer-
kiksi vesikoneen startti/laskumatkat on kätevä mitata tällä tavalla.

8.3  Mitatun matkan redusointi
8.3.1 Lentoonlähtösuorituskykyyn vaikuttavat tekijät

Eri tekijöiden vaikutusta lentoonlähtömatkan muuttumiseen voidaan arvioida mene-
telmillä, joista seuraavassa läpileikkaus.  Redusointi kaavat perustuvat osittain teoriaan ja 
osittain tilastoihin.  Käytetyt kaavat eivät tietenkään voi esittää tarkasti jonkin tietyn kone-
tyypin käytöstä.  Seuraavissa laskelmissa on kaavoja viritetty vastaamaan C172 koneen len-
tokäsikirjassa esitettyjä starttimatkan muutoksia ja silloin kun lentokäsikirjassa ei ole teki-
jää esitetty on käytetty kokemusperäisiä vakioita kaavoissa.  Irtoamisnopeutena on käytet-
ty 1043 kg massalla arvoa 31.3889 m/s eli 61 solmua.

8.3.1.1 Tuulen vaikutus

Kun lentokone tekee starttia kiihdyttää se nopeutta vastaamaan irtoamisen ilmano-
peutta.  Kun startti tapahtuu vastatuuleen alkaa kiihdytys tuulta vastaavasta ilmano-
peudesta, vastaavasti myötätuulistartissa on koneen kiihdytettävä hetken ennenkuin il-
manopeus on nolla. Seuraavassa taulukossa on lähtökiitomatkoja eri tuulen nopeuksilla. 

Tuulen vaikutus voidaan kompensoida seuraavalla kaavalla;
         sm  =  sh * ((VI)/(VI - VT))^2

jossa; sm on maakiidon pituus tyynessä
sh on havaittu maakiito
m on koneen massa
VI on irtoamisnopeus
VT on vastatuulen nopeus

Seuraavassa taulukossa on laskettu C172:lle tuulen vaikutusta maakiitoon

TUULI maakiito

prosenttia

[m] tyynen arvosta

myötä -5.0 m/s -9.7 kts 256.9 m 135.0 % +35.0 %

myötä -4.5 m/s -8.7 kts 249.8 m 131.3 % +31.3 %

myötä -4.0 m/s -7.8 kts 242.8 m 127.6 % +27.6 %

myötä -3.5 m/s -6.8 kts 235.9 m 124.0 % +24.0 %

myötä -3.0 m/s -5.8 kts 229.0 m 120.4 % +20.4 %

myötä -2.5 m/s -4.9 kts 222.3 m 116.9 % +16.9 %

myötä -2.0 m/s -3.9 kts 215.7 m 113.4 % +13.4 %

myötä -1.5 m/s -2.9 kts 209.2 m 110.0 % +10.0 %

myötä -1.0 m/s -1.9 kts 202.8 m 106.6 % +6.6 %

myötä -0.5 m/s -1.0 kts 196.5 m 103.3 % +3.3 %

tyyni +0.0 m/s +0.0 kts 190.3 m 100.0 % +0.0 %

vasta +0.5 m/s +1.0 kts 184.1 m 96.8 % -3.2 %

vasta +1.0 m/s +1.9 kts 178.1 m 93.6 % -6.4 %

vasta +1.5 m/s +2.9 kts 172.2 m 90.5 % -9.5 %

vasta +2.0 m/s +3.9 kts 166.3 m 87.4 % -12.6 %

vasta +2.5 m/s +4.9 kts 160.6 m 84.4 % -15.6 %
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Taulukon arvot ovat raakoja laskentatuloksia tuulen vaikutuksesta.  Lentokäsikirjoissa 
(ja turvallisessa operoinnissa) tuulen vaikutukseksi otetaan usein puolet vastatuulesta ja 
kaksi kertaa myötätuuli.  Näin otetaan mukaan tuulen puuskien vaikutus.

8.3.1.2 Myötämäki

Myötämäki vaikuttaa lähtökiitoon nopeuttaen sitä.  Maan vetovoima aiheuttaa lento-
suuntaan voimakomponentin, joka vaikuttaa samaan suuntaan kuin lentokoneen pot-
kurin vetovoima.

Kiitoradan kaltevuus voidaan kompensoida seuraavalla kaavalla;

sm  =  sh * (1/(1+(2*g*sh*sin(beeta)/VI^2)))

jossa, beeta on kiitoradan kaltevuus, positiivinen on ylämäkeä.
g on maan vetovoiman kiihtyvyys = 9,80665 m/s2

Vasta/myötämäen vaikutus C172 kokoiselle koneelle on seuraavanlainen;

vasta +3.0 m/s +5.8 kts 155.0 m 81.5 % -18.5 %

vasta +3.5 m/s +6.8 kts 149.4 m 78.5 % -21.5 %

vasta +4.0 m/s +7.8 kts 144.0 m 75.7 % -24.3 %

vasta +4.5 m/s +8.7 kts 138.7 m 72.9 % -27.1 %

vasta +5.0 m/s +9.7 kts 133.4 m 70.1 % -29.9 %

mäki maamatka

Ylämäki -1.7 deg -2.9 %   321.2 m 117.9 % +17.9 %

Ylämäki -1.5 deg -2.6 %   315.3 m 115.8 % +15.8 %

Ylämäki -1.3 deg -2.3 %   309.7 m 113.7 % +13.7 %

Ylämäki -1.1 deg -2.0 %   304.3 m 111.7 % +11.7 %

Ylämäki -1.0 deg -1.7 %   299.0 m 109.8 %  +9.8 %

Ylämäki -0.8 deg -1.4 %   294.0 m 107.9 %  +7.9 %

Ylämäki -0.6 deg -1.1 %   289.1 m 106.1 %  +6.1 %

Ylämäki -0.5 deg -0.8 %   284.3 m 104.4 %  +4.4 %

Ylämäki -0.3 deg -0.5 %   279.8 m 102.7 %  +2.7 %

Ylämäki -0.1 deg -0.2 %   275.3 m 101.1 %  +1.1 %

Alamäki +0.1 deg +0.1 %   271.0 m 99.5 %  -0.5 %

Alamäki +0.2 deg +0.4 %   266.8 m 97.9 %  -2.1 %  

Alamäki +0.4 deg +0.7 %   262.8 m 96.5 %  -3.5 %

Alamäki +0.6 deg +1.0 %   258.9 m 95.0 %  -5.0 %

Alamäki +0.7 deg +1.3 %   255.1 m 93.6 %  -6.4 %

Alamäki +0.9 deg +1.6 %   251.4 m 92.3 %  -7.7 %

Alamäki +1.1 deg +1.9 %   247.8 m 91.0 %  -9.0 %

Alamäki +1.3 deg +2.2 %   244.3 m 89.7 % -10.3 %

Alamäki +1.4 deg +2.5 %   240.9 m 88.4 % -11.6 %

Alamäki +1.6 deg +2.8 %   237.6 m 87.2 % -12.8 %
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8.3.1.3 Lentomassa vaikutus

Lentoonlähtömassan vaikutus suoritusarvoihin on yleensä esitetty lentokäsikirjan suo-
ritusarvo-osassa.  Tämä on myös helposti ja tarkasti laskettavissa.  Massan pieneneminen 
parantaa koneen kiihtyvyyttä ja pienentää tarvittavaa irtoamisnopeutta.  

Massan suora vaikutus voidaan kompensoida seuraavalla kaavalla;

sm  =  sh * (mm /  mh )^2

jossa, mm on halutun standardimassan arvo
mh on mittaushetken massa

Tämä ei kuitenkaan kompensoi massan epäsuoria vaikutuksia, joita on esimerkiksi mas-
san vaikutus irtoamisnopeuteen. Katso kappaleen loppupuolen kaavaa.

Cessna 172 koneen arvoilla saadaan maakiidoksi eri massoilla seuraavat arvot;

8.3.1.4 Pinnan laatu

Lentokoneitten lentokäsikirjoissa olevat lähtökiidot on yleensä ilmoitettu kovalla kes-
topäällysteellä toimittaessa. Muista pinnoista on harvoin mainintaa. 

Kirjallisuudesta on kerätty seuraavanlaisia arvoja kitkakertoimen arvoiksi:
kovan pinta 0,02
sora 0,04
lyhyt kuiva ruoho 0,05
pitkä ruoho 0,10
pehmyt maa 0,10 - 0,30

Kitkakertoimen vaikutus on vaikea kompensoida pois.  Johtuu sen suuresta vaikutuk-
sesta ja koska se muuttuu samallakin kiitoradalla paikasta toiseen.  Siis mittauksia on teh-
tävä useita. 

Esimerkki kitkakertoimen vaikutuksen on seuraavassa taulukossa, joka on laskettu läh-
tökiidon teorialla C172 koneelle.

Lentoon-
lähtömassa

maamatka

1043 kg 299.6 m 100.0 % +0.0 %

1014 kg 281.8 m 94.1 % -5.9 %

985 kg 264.6 m 88.3 % -11.7 %

956 kg 248.0 m 82.8 % -17.2 %

927 kg 231.9 m 77.4 % -22.6 %

899 kg 216.5 m 72.3 % -27.7 %

870 kg 201.7 m 67.3 % -32.7 %

841 kg 187.4 m 62.6 % -37.4 %

812 kg 173.7 m 58.0 % -42.0 %

Kitkakerroin  maakiito ero  kiihtyvyys

0 238,9 m 100 % 0,2951 m/s²

0,020 259,3 m 108,5 % 0,2924 m/s²

0,040 283,4 m 118,6 % 0,2891 m/s²

0,060 312,6 m 130,8 % 0,2851 m/s²

0,080 348,4 m 145,8 % 0,2801 m/s²

0,100 393,5 m 164,7 % 0,2739 m/s²

0,120 452,0 m 189,2 % 0,2657 m/s²

0,140 531,0 m 222,3 % 0,2545 m/s²
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Cessna 172 lentokäsikirja kehottaa kuivalta ruohikkokiitoradalta toimittaessa lisäämään 
7% numeroarvosta "Nousu 15 m esteen yli".  Koska vaikutus on vain maakiidossa, on tämä 
asioiden esittämistapa harhaanjohtava.  Maakiito lisääntyy todellisuudessa 12,4 % eikä  7 
%. 

8.3.1.5 Huuru ja lika siivissä

Siivissä oleva huuru tai jää huonontaa siiven nosto-ominaisuuksia ja lisää vastusta.  Jos 
oletetaan huurun pienentävän irtoamiseen käytettävää nostovoimakerrointa, suurenee 
irtoamisnopeus vastavasti. Seuraavassa taulukossa on laskettu maakiidon lisääntyminen 
kun irtoamisen nostovoimakerrointa pienennetään. Ensimmäisen sarakkeen dCl luku 
on nostovoimakertoimen suhde 'puhtaan' siiven nostovoimakertoimeen.  Siis toisella ri-
villä on irtoamisen nostovoimakerroin 2% pienempi kuin ensimmäisellä rivillä.  Huurun 
vaikutusta vastukseen on vain lievästi mukana.

Huurun ja muun lian vaikutus on hyvin voimakas.  Huuru, joka aiheuttaa vain 10 sol-
mun (18,52 km/h) lisäyksen sakkausnopeudessa lisää maakiitoa 89 %.

Koottuna kaikki laskennallisesti kompensoivat vaikutukset yhteen saadaan seuraava var-
sin monimutkaisen näköinen kaava.

0,160 643,4 m 269,3 % 0,2382 m/s²

0,180 816,4 m 341,7 % 0,2126 m/s²

0,200 1117,1 m 467,6 % 0,1662 m/s²

0,204 1206,1 m 504,8 % 0,1519 m/s²

0,208 1310,5 m 548,5 % 0,1349 m/s²

0,210 1369,8 m 573,4 % 0,1251 m/s²

0,214 1506,4 m 630,5 % 0,1022 m/s²

0,216 1585,5 m 663,6 % 0,0887 m/s²

0,218 1673,4 m 700,4 % 0,0734 m/s²

0,220 1771,8 m 741,6 % 0,0560 m/s²

0,222 1882,5 m 788,0 % 0,0361 m/s²

0,224 2008,3 m 840,6 % 0,0130 m/s²

dCl  maamatka [m] ero lisäys Irtoaminen

1,00 196,6 m 100,0 % +0,0 % 113,0 km/h

0,98 204,1 m 103,9 % +3,9 % 114,1 km/h

0,96 212,3 m 108,0 % +8,0 % 115,3 km/h

0,94 221,0 m 112,5 % +12,5 % 116,6 km/h

0,92 230,5 m 117,3 % +17,3 % 117,8 km/h

0,90 240,7 m 122,5 % +22,5 % 119,1 km/h

0,88 251,9 m 128,2 % +28,2 % 120,5 km/h

0,86 264,1 m 134,4 % +34,4 % 121,9 km/h

0,84 277,4 m 141,2 % +41,2 % 123,3 km/h

0,82 292,2 m 148,7 % +48,7 % 124,8 km/h

0,80 308,6 m 157,0 % +57,0 % 126,3 km/h

0,78 326,9 m 166,3 % +66,3 % 127,9 km/h

0,76 347,5 m 176,8 % +76,8 % 129,6 km/h

0,74 371,0 m 188,7 %  +88,7 % 131,4 km/h

0,72 397,9 m 202,5 % +102,5 % 133,2 km/h

0,70 429,4 m 218,5 % +118,5 % 135,1 km/h
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sm  = s1 * (VIh/VIs)^1,85 *(VI/(VI - VT))^1,85
* (ms /  mh )^2,3 * rooh /roos
* Fh / Fs

jossa, s1  =  sh /(1+(2*g*sh*sin(beeta)/VIh^2))

nokkapyöräkoneilla
VIs = VIh * (ms /  mh )^0,5 

* (rooh /roos)^0,5

ja kannuspyöräkoneilla
VIs = VIh * (ms /  mh )^0,0,476 

* (rooh /roos)^0,5

Näissä kaavoissa esiintyvät potenssit ovat tilastollista perua.  Ne eivät välttämättä päde 
kovinkaan hyvin kaikilla koneilla.  Mutta jos ei parempaakaan ole voi niitä käyttää.

Esimerkiksi tuulitermin potenssille tuntuu olevan seuraavat arvot oikeita;

kirja-arvo 1.85
Piper Turbo Dakota 1.2
C172  1.95

Massatermille kirja-arvo on 2,3, Cessna 172:lla arvo 2,15 antaa parempia tuloksia.

9. Järjestelmä kokeet

9.1 Moottori
Moottoriin liittyvistä mittauksista tärkeimmät moottorin hyvinvoinnin kannalta ovat 

lämpötiloihin liittyvät. Moottorin jäähdytysjärjestelmän on toimittava siten, ettei mootto-
rin lämpötilarajoja ylitetä normaalitoiminnassa. Moottorin käsikirjasta (lentokonemoot-
tori) löytyvät moottorin raja-arvot.  Uudella koneella on kuitenkin ensimmäisenä var-
mistettava, että moottori saa polttoainetta riittävästi ja riittävällä paineella.  Varsinkin pu-
touspaineella toimivissa järjestelmissä tässä voi esiintyä ongelmia.

9.1.1 Jäähdytys

Moottorin lämpötila nousee suurella teholla ja pienellä nopeudella lennettäessä.  Suo-
ra mittaus, esimerkiksi sylinterinpään lämpötilamittarilla kertoo miten lämpötila käyttäy-
tyy (yhdessä?) sylinterissä.  Vain jokaisessa sylinterissä olevalla mittarilla voidaan varmis-
tua järjestelmän toiminnasta.

Liiallinen kuumeneminen on saatava rajoihin, moottori ei kestä sitä. Keinot ovat joko 
jäähdytyksen parantaminen tai lämmöntuoton pienentäminen. Lämmöntuottoon voi 
vaikuttaa polttoaineen seoksella, tehoasetuksella sekä pakoputkistolla. Pakoputkiston 
avartaminen laskee useimmiten moottorin lämpötilaa.

Mikäli koneeseen ei ole hankittu jokaisen sylinterin mittaavaa sylinterinpäänmittaria 
(CHT mittari), voidaan jäähdytyspellistöjen kunto kuitenkin varsin yksinkertaisesti mi-
tata.  Mitataan siis järjestelmän mahdollisuutta jäähdyttää sylintereitä.

Ilmajäähdytteisen moottorin jäähdytys perustuu siihen, että sylintereiden eri puolille 
järjestetään paine-ero.  Tämä paine-ero sitten pakottaa jäähdytysilman sylinterin ripojen 
läpi.  Mikäli paine-ero on riittävä ja ohjauspellit ovat edes vähän sinnepäin, moottori jääh-
tyy tai jos ei niin polttoaineseoksissa on jotain pahasti pielessä.
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Paine-ero järjestetään yleensä siten, että ilma otetaan eteenpäin suuntautuvalla aukolla 
ja ilma poistetaan taaksepäin suuntautuvalla aukolla.

Tarvittavasta paine-erosta esimerkiksi 'Lycoming aircraft engine installation manual' 
antaa seuraavan taulukon:

Nämä arvot riittävät siis tietyillä oletuksilla ilman lämpötiloista, korkeudesta ilmanoton 
muodoista jne.  Mutta jos järjestelmä pystyy kehittämään noin 15 cm vesipatsasta vastaa-
van paine-ero sen pitäisi pystyä jäähdyttämään ainakin Lycoming moottoreita.

Paine-ero on määritelty seuraavasti; tarkasteltavan sylinterin päällä oleva kokonaispaine 
miinus saman sylinterin takana oleva staattinen paine.  Tämä saadaan mitattua asen-
tamalla sylinterin päälle putki siten, että sen pää osoittaa tulevaan virtaukseen.  Mitataan 
siis pitot paine sylinterin päällä.  Takapaine saadaan asentamalla sylinterin alle putki si-
ten, että saadaan mitattua staattinen paine.  Putken pää kun asetetaan poikittain virtauk-
seen ja tehdään muutamia reikiä putken kylkeen, niin saadaan karkea arvioarvo staatti-
selle paineelle.  Putket johdetaan ohjaamoon ja kytketään toisiinsa T-kappaleella. T-kap-
paleen varteen kiinnitetään iso injektioruisku joka on täynnä vettä.  Molemmat letkut ase-
tetaan pystysuoraan ja taakse liimataan senttimetriasteikko.  Injektioruiskulla saadaan 
säädettyä vesipatsaan alempaa haaraa niin, että se on senttiasteikon nollakohdassa.  Ylem-
mästä vesitasosta saadaan luettua paine-ero sentteinä vesipatsasta.

Putkeksi käy läpinäkyvä ohut muoviletku parhaiten.

Paine-ero mitataan sitten eri nopeuksilla ja täydellä teholla.  Kidusten, jos on, teho saa-
daan helposti todettua.

Mikäli moottori käy kuumana ja paine-ero on pieni, on tämä mittaus tekniikka nopein 
tapa todeta muutosten vaikutus. Ei tarvitse suorittaa pitkää nousua suurella teholla ja 
odottaa lämpötilojen tasaantumista. Tarvittava mitta-arvo saadaan, yhdestä vertai-
lunopeudesta, laskukierroksen aikana jo alkunousun aikana.

Ilman otto (painepuoli) toimii yleensä hyvin, se pystyy hyödyntämään noin 80-100% ki-
neettisestä paineesta. Ilman poisto moottoritilasta ei ole aivan niin tehokas, kohtuullisen 
hyvin muotoiltu kidusaukko pystyy kehittämään noin 50% kineettisestä paineesta olevan 
alipaineen moottorin taakse. Eli kohtuullinen ilmanohjaus saa noin 150% kineettisestä 
paineesta olevan paine-eron  sylinterien ohi.

Moottori paine-ero
[cm vesipatsas]

O-320 14,0

O-360-A1A 16,5

O-540-B1A 14,0
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9.1.2 Imuilman lämpötila

Suomessa moottorin imujärjestelmän jäätyminen on todellinen vaara. Alussa järjestel-
män toimintaa voidaan  parhaiten seurata seoslämpömittarilla ja ahtopainemittarilla. Se-
oksen lämpötilalla tutkaillaan jäätymismahdollisuutta (katso kuva). Moottorin imujärjes-
telmän jäätyminen näkyy ensimmäisenä ahtopaineessa. Jos ahtopaine laskee ilman syytä 
voi syynä olla jäätyminen. Jäätyminen kuristaa ilmanottoa, joten sen pitääkin alentaa ah-
topainetta. 

Lämmin imuilma ei ole toivottava tilanne, muuta kuin liuun aikana. Lämmin imuilma 
pienentää moottorin tehoa.

Kun tutkitaan järjestelmän jäätymisherkkyyttä, on vallitseva kosteus otettava huomioon. 
Havainnoilla on merkitystä vain silloin kun jäätymismahdollisuus on olemassa. Oheinen 
kuva kertoo mikä ilman lämpötila/kosteus on oltava jotta jäätymisherkkyydestä voidaan 
antaa todellinen lausunto. Se että moottori ei osoita jäätymisherkkyyttä olosuhteissa, jois-
sa jäätymisvaara on olematon, ei tarkoita että moottori ei jäädy. Ei pidä tuudittautua vää-
rään turvallisuudentuntemukseen. Vain jos moottori ei tunnu jäätyvän lämpötilan ollessa 

kineettinen paine Koht. järjestelmä

km/h vesipatsas [cm] paine-ero cm vesi

60 1,7 2,6

70 2,4 3,5

80 3,1 4,6

90 3,9 5,9

100 4,8 7,2

110 5,8 8,7

120 6,9 10,4

130 8,1 12,2

140 9,4 14,2

150 10,8 16,3

160 12,3 18,5
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sopiva ja ilmassa on runsaasti kosteutta eikä moottori tunnu jäätyvän millään tehoasetuk-
sella voi järjestelmä olla sellainen, ettei se jäädy herkästi.

9.1.3 Staattinen työntövoima

Ennen lentotoiminnan aloittamista moottori / potkuriyhdistelmän staattinen 
työntövoima pitää mitata. Se on erinomainen turvallisuusvarmistus. Staattinen työntövoi-
ma antaa erinomaisen kuvan koko voimalaitekokonaisuuden toiminnasta. Samalla saa-
daan käsitys lentoonlähdön onnistumismahdollisuudesta.

Moottoritehon ja potkurin halkaisijan avulla voidaan karkeasti arvioida miten paljon 
työntövoimaa potkurin pitäisi kehittää. Oheinen kaavio antaa oletusarvon mitä työntövoi-
maa on lupa odottaa mittauksesta. Lopulliseen staattiseen työntövoimaan vaikuttavat la-
pojen määrä, pyörimisnopeus, lavan geometria jne.

Lentoonlähtökiidon matkaan ja alkunousuun vaikuttaa myös työntövoima kohoamis-
nopeudella. Staattinen työntövoima vaikuttaa siihen miten nopeus kiihtyy lähtökiidon 
alussa. Se taas vaikuttaa ratkaisevasti lähtökiidon pituuteen.

Sopivana ohjearvona on seuraava:

Työntövoima >33% suurimmasta lentomassasta; hyvät mahdollisuudet lentoonlähdön 
onnistumiseen.

Työntövoima <25% suurimmasta lentomassasta; lentoonlähtö tuskaista.

Mikäli työntövoima on näiden välillä (eli 25% - 33% lentomassasta) muiden tekijöiden 
vaikutus on arvioitava. Tällöin lentomassan kasvattaminen on suoritettava pienin pykälin.

Työntövoiman mittaus suoritetaan päällystetyllä alustalla, joka on mahdollisimman vaa-
kasuora.  Tuuli tyyni tai jos tuulee nokka tuulta päin. Yksinkertaisin (järjestelyiltään) on 
mitata vetovoima jousivaalla. Eli köysi johonkin painavaan kiinni, vaaka väliin ja toinen 
pää koneen pyrstöön. Köysi suhtkoht vaakasuoraan jottei se vedä konetta vinoon.

Sitten vaan (lämmin moottori) kaasu auki ja lukema ylös. Voima on helposti varsin suu-
ri, joten varmistu että paikat kestää.
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Koneella on pieni lepokitka,joka vähentää mitattua arvoa. Sen voit mitata vetämällä 
(moottori sammuneena) konetta varovasti. Juuri kun kone on liikahtamassa vaaassa nä-
kyy suurin arvo. Se on lepokitka (noin <0,5 % koneen massasta) jonka voit lisätä staatti-
seen työntövoimaan.

9.1.4 Polttoainejärjestelmän virtaus

Polttoainejärjestelmän on pystyttävä tarjoamaan kaasuttajille riittävästi polttoainetta. 
Järjestelmän tuoton voit mitata seuraavasti:

Irroita kaasuttajalle (kaasuttajille) menevä polttoaineletku. 

Järjestä samalle korkeudelle astia, johon tämä letku lorottaa (lappoa ei saa syntyä).

Avaa hanat ja käynnistä pumput.

Mittaa kuinka kauan esim 2 litraa kestää lorottaa, tai monta litraa lorottaa kahdessa mi-
nuutissa.

Jos mittaat kauanko 2 litraa kestää tulla:

Tuotto = 2 / (3600 / aika sekuntteina)

Jos mittaat monta litraa tulee kahdessa minuutissa:

Tuotto = litrat /(3600/120)

Moottorin tarpeen saat selville käsikirjasta.

Polttoainevirtauksen verrattuna  moottorin suurimpaan kulutukseen on oltava:

(a) putouspainejärjestelmässä 1,50 kertainen ja

(b) pumppujärjestelmässä 1,25 kertainen, sekä varsinaiselle että mahdolliselle 
varapumpulle.
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Erilaisille nopeuksille käytetäviä symboleja
Nopeustermit ovat yleisesti käytössä olevia englanninkieleen perustuvia lyhennöksiä.  

Luettelossa on termejä, jotka voivat koskea yksimoottorisia lentokoneita.  Alaviitat voivat 
olla myös isolla kirjaimilla kirjoitettuja.

Va suunnittelun liikehtimisnopeus

Vb suunnittelun nopeus voimakkaalle puuskalle

Vbe suurimman toiminta-ajan nopeus

Vbr suurimman toimintamatkan nopeus

Vc suunnittelun matkanopeus

Vd suunnittelun syöksynopeus

Vdf esitetty syöksynopeus

Vf suunnittelun laippanopeus

Vfc suurin nopeus jolla tietty stabiliteettikriteeriö täyttyy

Vfe suurin nopeus laipat poikkeutettuna

Vh suurin vaakalentonopeus suurimmalla jatkuvalla teholla

Vle suurin nopeus laskuteline ulkona

Vlo suurin nopeus jolla laskutelinettä saa liiktella (sisään tai ulos)

Vlof irtoamisnopeus

Vmc pienin nopeus jolla lentokone on hallittavissa kaikilla tehoasetuksilla

Vias mittarinopeus, eli mittarin näyttö

Vcas kalibroitu mittarinopeus, Vias jolle on suoritettu muut kuin tiheyskorjaus

Veas ekvivalentti nopeus, Vtas ilman että kokoonpuristuvuuden aiheuttamaa 
virhettä on korjattu

Vtas tosi-ilmanopeus

Vmo suurin rajakäyttönopeus

Vmu pienin turvallinen nopeusjolla lentoonlähtö (ja alkunousu) voidaan suorit-
taa

Vne suurin sallittu nopeus

Vno suurin rakenteellinen matkanopeus

Vr nopeus jolla nokkateline nostetaan kiitotiestä tai nopeus jolla kohtauskul-
maa lisätään nousua varten kannuspyöräkoneella

Vs sakkausnopeus tai pienin tasainen nopeus jolla lentokone on hallittavissa

Vs0 sakkausnopeus tai pienin tasainen nopeus laskeutumisasussa

Vs1 sakkausnopeus tai pienin tasainen nopeus tietyllä asulla

Vx parhaan nousukulman nopeus

Vy parhaan kohoamisnopeuden (ilma-)nopeus
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Yksiköiden muunnoskertoimia
1 jalka (ft) = 0,3048 m

1 tuuma (in) = 25,4 mm

1 jalka = 12 tuumaa

1 kuutiotuuma = 16,387 cm³

100 jalka minuutissa (fpm) = 0,508 m/s

1 gallona imperial = 4,546 litraa

1 gallona US (neste) = 3,7853 litraa

1 horsepower (hp) = 0,745712  kW

1 hevosvoima (hv) = 0,735499  kW

1 tuuma elohopeata (inHg) = 3386,432  Pa

1 solmu (kts) = 1,852 km/h

1 maamaili tunnissa (mph) = 1,6093 km/h

1 km/h = 1/3,6 = 0,2778 m/s

1 naula neliötuumalle (psi) = 0,0703 bar

1 unssi (oz) = 28,35 grammaa

Lämpötila Fahreinheit -> Celsius

 5/9 (F-32) = C
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