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Tiivistelmä
Tässä diplomityössä tehtiin Hawk-suihkuharjoituskoneissa käytetylle Adour Mk 851 -suihkumoottorille numeerinen moottorimalli. Moottorimallilla voidaan laskea lentokoneen polttoaineenkulutus ja tuotettu työntövoima eri lentotilanteissa. Lisäksi työssä tehtiin Matlabkielinen matkalentosimulaattori, johon sisältyy nousulento, vaakalento ja liukulento. Matkalentosimulaattorilla voidaan laskea koneen erilaisilla kuormauksilla suoritettavien matkalentojen polttoaineenkulutuksia. Hawk Mk 51 ja 51A -koneversioille tehty simulaattori
ja moottorimalli muutettiin vastaamaan tehokkaampaa Mk 66 -versiota. Muutetulla moottorimallilla laskettiin Mk 66 -koneversion matkalennon suoritusarvoja.
Simulaattorin toiminta perustuu kahden vapausasteen pistemassan voimayhtälöiden aikaintegrointiin Eulerin eksplisiittisellä menetelmällä. Ohjelman toiminta tarkastettiin vertaamalla simuloituja tuloksia Hawk Mk 51:n operointikäsikirjan ilmoittamiin vaakalennon
ominaiskantamiin ja nousu- sekä liukumatkoihin eri kuormauksilla. Matkalentosimulaattorilla päästiin vaakalennon osalta hyvään, alle kahden prosentin virhemarginaaliin alkuperäisiin operointikäsikirjan lähtötietoihin verrattuna.
Matkalentosimulaattorilla voidaan laskea lentomatkalla kuluva polttoaine tai matkalennon
ylijäämäpolttoainetta vastaava harjoitusaika. Helppokäyttöinen simulaattori nopeuttaa ja
tarkentaa normaalisti käsin laskettavaa lennonsuunnittelua, mikä tuottaa kustannussäästöjä lennonsuunnitteluun kuluvan työajan pienentyessä. Lisäksi simulaattorin avulla voidaan simuloida erilaisia nousu- ja laskumenetelmiä, joiden tulokset voivat parantaa lentokoneen polttoaineenkulutusta matkalennossa. Edelleen simulaattorilla saatiin laskettua
Hawk-konetyypin versio- ja kuormauskohtaisia ominaiskantaman suhteen maksimoituja
vaakalentonopeuksia lentomassan funktiona. Pienentynyt polttoaineenkulutus tehostaa
lentokoneen tarkoituksenmukaista käyttöä lentäjien ohjaajakoulutuksessa harjoitusajan
kasvaessa.
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Abstract

The purpose of this thesis was to generate model for Hawk Mk 51 jet trainer’s Adour Mk
851 low-bypass turbofan engine. The engine model is used to determine fuel flow and
produced thrust in various flight states. In addition, a Matlab-based program was made
to simulate flights consisting of climb, cruise and glide phases. The flight simulator was
used to calculate required fuel quantity for flights with various loadings. The engine
model and the flight simulator were modified to correspond Hawk Mk 66, which uses a
slightly more powerful engine compared to Mk 51 and Mk 51A. The modified simulator
version was used to determine performance data for Mk 66.
Euler’s explicit time integration is used to calculate force equations applied to a point
mass in two degrees of freedom. Correct action of the flight simulator was confirmed by
comparing specific air ranges and distances covered in cruise and gliding flight to the values presented in Hawk Mk 51 operating data manual (ODM) for various flight loadings.
The simulator achieved good accuracy of less than 2 per cent error compared to ODM in
cruise flight.
The simulator can be used to calculate fuel burned in a flight with specified length or the
duration of a flight exercise using the excess fuel remaining after a cruise. An easy-to-use
simulator makes flight planning faster and more accurate compared to manually performed flight planning. Time saved by using automated fuel calculations in flight planning
leads to cost savings. The flight simulator can also be used to study various climb and
descent methods with respect to fuel savings. Furthermore the simulator was used to
determine cruise speeds that maximize specific air range as a function of flight mass for
various flight configurations. Decrease in fuel consumption improves the aircraft utilization in pilot training as exercise durations increase.
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1 Johdanto
Tämän työn tavoitteena on laskea Suomen Ilmavoimien Hawk Mark (Mk) 66 -suihkuharjoituskoneen suoritusarvoja erilaisille kuormausmahdollisuuksille. Työ pohjautuu Suomen ja
Sveitsin väliseen Hawk-kauppaan, jossa Suomen Ilmavoimat sai käyttöönsä 18 Hawk Mk
66 -harjoituskonetta. Mk 66 -koneversion operointikäsikirja ei ollut kuitenkaan riittävän kattava Suomen Ilmavoimien tarpeisiin nähden. Ilmavoimat operoi Hawk Mk 51 (kuva 1) ja
Mk 51A -koneversioita, joiden voidaan katsoa olevan aerodynaamisesti samanlaisia matkalennon näkökulmasta uudemman Mk 66 -koneversion kanssa. Mk 51 ja Mk 51A -koneversioille on saatavilla laajempaa tietoa vaakalennon osalta, minkä perusteella tässä työssä muodostetaan numeerinen moottorimalli ensin Mk 51:lle, jota muuttamalla voidaan laskea Mk
66 -koneversion suoritusarvoja. Moottorimallin ja Mk 51 -koneversiolle tehdyn vastuslaskurin avulla muodostetaan Matlab-kielinen matkalentosimulaattori, millä voidaan simuloida
eri koneversioiden suoritusarvoja erilaisilla lentotavoilla.

Kuva 1 Hawk Mk 51 (Ilmavoimat 2016).
Tietokoneet, numeerinen laskenta ja lentotekniikka kohtasivat toisensa jo 1950-luvulla.
Aluksi tietokoneiden todettiin olevan hyvä apuväline käsin laskennan vähentämiseksi, niiden ei odotettu kykenevän laskemaan läheskään kaikkea niiltä toivottua. Nyt, lähes 70 vuotta
myöhemmin tietokoneiden osuus lentoteknisessä suunnittelussa on arkipäivää. Numeerisen
laskennan voi jakaa kahteen osaan: lentokoneen kehittämiseen sen suunnitteluvaiheessa ja
lentokoneen käytön optimointiin operointivaiheessa. (Filippone 2006.) Tämän työn tarkoituksena on keskittyä jälkimmäiseen, operointivaiheessa tapahtuvaan lennon optimointiin ja
kahden eri moottoriversiolla operoivan lentokoneen eroihin.
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Lentokoneen optimaalisten lentoratojen laskeminen analyyttisesti on työlästä, kun lähes
kaikki suorituskykyyn vaikuttavat parametrit muuttuvat jatkuvasti lentonopeuden, korkeuden ja lentopainon muuttuessa. Ilma ohenee ja lämpötila laskee lentokoneen noustessa korkeammalle, moottorin työntövoima muuttuu lentonopeuden mukaan, ilman lämpötila vaikuttaa moottorin polttoainetehokkuuteen ja lentokoneen massa tarvittavaan nostovoimaan.
Nämä ja monet muut muuttujat tekevät analyyttisesta käsin laskennasta lähes mahdotonta,
joten laskuja tulee joko yksinkertaistaa tai niistä täytyy tehdä numeerinen tietokonemalli.
Tässä työssä muodostetaan Hawk Mk 51 -suihkuharjoituskoneesta numeerinen lentokonemalli käyttäen pohjatietoina lentokoneen koelennoilla määritettyä vastuspolaaria ja operointikäsikirjan ilmoittamia polttoaineenkulutuksia eri vaakalentotiloissa. Lisäksi käytössä on
arvio moottorin asennetusta maksimityöntövoimasta ja sitä vastaavasta polttoainevirtauksesta nopeuden ja korkeuden funktiona. Moottorin osatyöntövoimia vastaavat polttoainevirtaukset ovat tuntemattomia, joten niistä on myös muodostettava numeerinen moottorimalli
käyttäen erilaisilla konfiguraatioilla ja lentomassoilla suoritettujen koelentojen ominaiskantamatietoja. Ominaiskantama kuvaa lentomatkaa tiettyä polttoainemäärää kohden ja konfiguraatiolla tarkoitetaan tässä työssä erilaisten ulkoisten kuormien aiheuttamaa lentokoneen
vastuskertoimen muuttumista.
Lentoratojen simulointia varten tehdään Matlab-ohjelma, joka laskee lentokoneen painopisteessä sijaitsevaan pistemäiseen massaan kohdistuvia voimia ja simuloi pystytasossa tapahtuvaa liikettä kahden vapausasteen suhteen. Ohjelmaan syötetään muun muassa lentoonlähtömassa, lentoreitin pituus ja ulkoisten kuormien aiheuttama vastuslisä. Näitä tietoja käyttäen ja konetyypin virallisia käsittelyohjeita noudattaen ohjelma simuloi nousulennon matkalentokorkeuteen, jonka jälkeen ohjelma suorittaa vaakalentoa kunnes jäljellä oleva lentomatka voidaan suorittaa liukulentona. Lisäksi ohjelma laskee jatkuvasti optimaalista vaakalentotilaa, ja kykenee muuttamaan vaakalentonopeutta ja -korkeutta tarpeen mukaan.
Lentokoneen vastuspolaarilla ja numeerisella moottorimallilla voidaan laskea ominaiskantaman suhteen optimoidut vaakalentotilat lentokoneen massan ja ulkoisten kuormien aiheuttaman vastuslisän funktiona. Näillä malleilla operointia voidaan tehostaa polttoainetalouden
osalta ja erilaisille lentoreiteille voidaan laskea tarvittavat polttoainekuormat tai maksimipolttoainekuorman mahdollistamat harjoitusajat matkalennosta ylijäävälle polttoaineelle. Ilmavoimien operoinnissa Hawk-suihkuharjoituskoneet toimivat koulutuskoneina, joilla lennetään pääsääntöisesti maksimipolttoainekuormilla. Tällöin tässä työssä luotu simulaattori
painottuu polttoainekuormaa vastaavan harjoitusajan laskemiseen suoritetun lentomatkan lisäksi. Simulaattorissa on myös mahdollista muuttaa vaakalentonopeuksia ja vertailla esimerkiksi lentoaikoja ja polttoaineenkulutuksia ominaiskantaman suhteen optimoitujen lentoprofiilien ja suuremmilla tehoasetuksilla lennettävien profiilien kesken.
Lisäksi työssä halutaan tutkia lentokoneen moottoriversioiden vaikutusta ominaiskantamiin
eri kuormilla, nousu- ja liukuprofiileihin sekä maksimilentonopeuksiin. Ilmavoimien operoimat Hawk Mk 51, Mk 51A ja Mk 66 -koneversiot eroavat toisistaan lähinnä moottorin
osalta. Koneversioiden eroa tutkitaan muuttamalla simulaattorista numeerinen moottorimalli
koneversiota vastaavaksi ja toistamalla tutkittavien lentoratojen simulointi. Mallin antamia
tuloksia voidaan jatkossa siirtää todellisen lentokoneen tietojärjestelmiin, joka voi lukea
oman lentopainonsa ja tunnistaa ulkoiset kuormansa. Näitä tietoja käyttäen koneen ohjaajalle on mahdollista ilmoittaa kutakin hetkeä vastaavat optimoidut lentonopeudet ja korkeudet, jolloin lentokoneen suorituskykyä voidaan hyödyntää aiempaa paremmin.
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2 Teoria ja laskentamenetelmät
2.1 Standardi-ilmakehän ominaisuudet
Ilmakehän ominaisuuksilla, kuten paineella, lämpötilalla, tiheydellä ja äänen nopeudella on
suuri merkitys lentokoneen suoritusarvolaskennassa. Koska ilmakehä on jatkuvassa muutostilassa, on näiden ominaisuuksien ennustamiseksi luotu standardi-ilmakehämalli, jonka
avulla voidaan ennustaa ilmakehän ominaisuuksia riittävällä tarkkuudella. Kansainvälinen
standardi-ilmakehä, ISA (International Standard Atmosphere), on määritelty kansainvälisen
siviili-ilmailujärjestön ICAO (International Civil Aviation Organization) toimesta vuonna
1952. ISA sisältää yhtälöt ilman paineelle, lämpötilalle, tiheydelle ja äänen nopeudelle korkeuden funktiona, mutta malli ei ota huomioon esimerkiksi ilman kosteutta, likaisuutta tai
tuulia. Lämpötilaerot ISA-malliin nähden kerrotaan lämpötilaerotuksena ∆𝑡𝐼𝑆𝐴 todellisen ja
mallin mukaisen lämpötilan välillä. (Cavcar 2014b; Arbogast 2014.)
Tropopaussi erottaa ilmakehän alimmat kerrokset, troposfäärin ja stratosfäärin, toisistaan.
Lämpötila meren pinnan tasalla on ISA-mallissa +15 °C. Troposfäärissä lämpötila laskee
tasaisesti 6,5 K/km tropopaussiin asti, jossa lämpötila saavuttaa stratosfäärin alaosan mukaisen vakioarvon -56,5 °C. Kansainvälisessä ISA-mallissa tropopaussin oletetaan sijaitsevan
11 km:n korkeudessa. Todellisuudessa tropopaussin korkeus ja troposfäärin paksuus vaihtelevat maan leveyspiirien mukaisesti. Navoilla tropopaussi on noin 8 kilometrin korkeudessa,
kun päiväntasaajalla sen korkeus voi olla jopa 16 kilometrissä. (Weather & Climate 2017.)
Yhtälö lämpötilalle korkeuden funktiona troposfäärissä on (Filippone 2006):
𝑡𝐼𝑆𝐴 = 𝑡0 − 𝜆ℎ,
missä

( 2.1 )

𝑡0 on standardilämpötila merenpinnan tasalla 288,15 [K]
𝜆 on troposfäärin lämpötilagradientti 6,5 [K/km]
ℎ on korkeus [m].

Suomessa lämpötila maan pinnalla voi olla talvella alle -40 °C, jolloin lämpötilan erotus
ISA-malliin täytyy ottaa huomioon. ISA-mallin mukaisen meren pinnan tasan lämpötilan ja
Suomessa maan pinnan tasan välinen lämpötilaero voi olla jopa yli 50 °C. Lämpötilaero
otetaan huomioon yhtälöllä:
𝑡 = 𝑡𝐼𝑆𝐴 + ∆𝑡𝐼𝑆𝐴 ,
missä

( 2.2 )

∆𝑡𝐼𝑆𝐴 on ympäröivän ilman lämpötilaero ISA-mallin mukaiseen lämpötilaan
[K].

Lämpötilan troposfäärin ja stratosfäärin erilaisen käyttäytymisen vuoksi tiheyden ja paineen
yhtälöt joudutaan jakamaan kahteen osaan. Troposfäärissä paineen yhtälö on muotoa
(Filippone 2006):
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𝑔

𝑡 𝜆𝑅𝑎
,
𝑡0

𝑝 = 𝑝0 ( )
missä

( 2.3 )

𝑝 on ympäristön staattinen paine [Pa]
𝑝0 on paine merenpinnan tasolla 101325 [Pa]
𝑔 on gravitaatiokiihtyvyys 9,80665 [m/s2]
𝑅𝑎 on kuivan ilman kaasuvakio 287,1 [J/(kg K)].

Stratosfäärissä paine lasketaan yhtälöstä (AMME 2006):
𝑝 = 𝑝11 𝑒
missä

𝑔(ℎ11 −ℎ)
𝑅𝑎 𝑡𝑠

,

( 2.4 )

𝑒 on Neperin luku 2,7183… [-]
𝑝11 on ilman paine 11 km:n korkeudessa [Pa]
𝑡𝑠 on ilman lämpötila stratosfäärin alaosassa [K]
ℎ11 on 11 000 [m].

Yhtälön (2.4) paine 11 kilometrissä on laskettu yhtälöstä (2.3), missä lämpötila muuttuu korkeuden funktiona yhtälöiden (2.1 ja 2.2) mukaisesti. Ilman tiheys 𝜌 saadaan ratkaistua kaasun tilayhtälön avulla seuraavasti:
𝑝

𝜌 = 𝑅 𝑡,
𝑎

( 2.5 )

mikä on sama sekä troposfäärissä että stratosfäärissä. Paineen käyttäytymisen muutos ilmakehän eri osissa vaikuttaa myös tiheyteen.
Lämpötilan, paineen ja tiheyden muutokset esitetään ilmailussa yleisesti dimensiottomilla
lämpötila-, paine- ja tiheyssuhteilla. Näiden suhteiden yhtälöt ovat:
𝑡

𝜃=𝑡 ,
0

𝑝

𝛿=𝑝,
0

𝜌

𝜎=𝜌 ,
0

missä

( 2.6 )
( 2.7 )
( 2.8 )

𝜃 on ilman lämpötilasuhde [-]
𝛿 on ilman painesuhde [-]
𝜎 on ilman tiheyssuhde [-]
𝜌0 on ilman tiheys meren pinnan tasalla [kg/m3].

Yhtälöiden (2.6 - 2.8) paine-, tiheys-, ja lämpötilasuhteita ISA-ilmakehämallissa on havainnollistettu kuvassa 2. Kuvasta nähdään, että paine ja tiheys laskevat tasaisesti korkeuden
kasvaessa, mutta lämpötila laskee vakio kulmakertoimella 11 kilometriin asti, jossa lämpötila saavuttaa tropopaussin mukaisen vakioarvon.
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Kuva 2 ISA-ilmakehämallin paine-, tiheys- ja lämpötilasuhteet korkeuden funktiona.
Äänen nopeus 𝑎 ilmassa muuttuu lämpötilan muuttuessa. Yhtälö äänen nopeudelle on sama
troposfäärissä ja stratosfäärissä (Filippone 2006):
𝑎 = √𝜅𝑅𝑎 𝑡,
missä

( 2.9 )

𝜅 on ilman ominaislämpöjen suhde 1,4 [-].

Yhtälön (2.9) perusteella äänen nopeus saadaan laskettua ilman lämpötilasuhteen avulla seuraavien yhtälöiden mukaisesti:
𝑎
𝑎0

=

√𝜅𝑅𝑎 𝑡
√𝜅𝑅𝑎 𝑡0

=

√𝜅𝑅𝑎 √𝑡
,
√𝜅𝑅𝑎 √𝑡0

𝑎 = 𝑎0 √𝜃,
missä

( 2.10 )
( 2.11 )

𝑎0 on äänen nopeus merenpinnan tasolla 340,3 [m/s].

Äänen nopeuden laskeminen tarkasti on tärkeää ilman puristuvuudesta aiheutuvan vastuslisän laskemiselle. Ilman puristuvuus tulee merkittäväksi tekijäksi Machin luvuilla 𝑀𝑎 ~ 0,3
ja sitä suuremmilla arvoilla. Puristuvuus esiintyy ilmiönä myös pienemmillä nopeuksilla,
mutta sen vaikutus voidaan yksinkertaistaa mitättömän pieneksi (Laine et al. 2006). Machin
luku on lentokoneen liikenopeus eli tosi-ilmanopeus 𝑉𝑇𝐴𝑆 (True AirSpeed) jaettuna vallitsevalla äänen nopeudella seuraavasti (Filippone 2006):
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𝑀𝑎 =

𝑉𝑇𝐴𝑆
𝑎

.

( 2.12 )

2.2 Lentonopeuden määrittäminen
Lentäjät ohjaavat lentokonetta ohjaamossa olevien mittarien avulla, jolloin on tärkeää tietää
niiden toimintaperiaate ja se, mitä ne tarkalleen mittaavat. Lentokoneen mittarien näyttämiin
arvoihin, kuten korkeuteen ja nopeuteen, tulee virhettä ilman ominaisuuksien muuttumisen
johdosta. Korkeutta mitataan ympäröivän ilman staattisen paineen avulla ja nopeutta lentokoneen nopeudesta aiheutuvan dynaamisen paineen avulla.
Nopeusmittauksen periaatetta havainnollistetaan aluksi olettamalla virtaus puristumattomaksi. Puristumattomalle virtaukselle pätee Bernoullin yhtälö, joka on muotoa (Anderson
2007):
1

2 (+𝜌𝑔ℎ)
𝑝 + 2 𝜌𝑉𝑇𝐴𝑆
= 𝑝𝑡𝑜𝑡 ,

missä

( 2.13 )

𝑝𝑡𝑜𝑡 on kokonaispaine [Pa].

Kun staattinen paine 𝑝 lasketaan ISA-ilmakehämallin yhtälöiden (2.3) ja (2.4) avulla, voidaan yhtälön (2.13) suluissa oleva osa jättää pois, sillä ensin mainitut yhtälöt sisältävät paineelle korkeudesta johtuvan termin. Dynaaminen paine eli kokonaispaineen ja staattisen paineen erotus 𝑞 on nyt siis:
1

2
𝑞 = 𝑝𝑡𝑜𝑡 − 𝑝 = 2 𝜌𝑉𝑇𝐴𝑆
,

missä

1
2

( 2.14 )

2
𝜌𝑉𝑇𝐴𝑆
on ilman kineettinen paine [Pa].

Pitot-staattinen putki on ilman staattista painetta ja kokonaispainetta mittaava laite. Pitotstaattisessa putkessa on kaksi sisäkkäistä putkea, joista toinen on virtauksen suuntainen ja
toinen on suljettu virtauksen suuntaan. Virtauksen suuntainen putki pysäyttää putkeen menevän virtauksen lähes häviöttömästi, jolloin se mittaa virtauksen kokonaispainetta. Toinen,
ulompi putki on rei’itetty ulkopinnalta, jolloin virtaus ei pääse kulkeutumaan putken sisään
ja se mittaa vallitsevaa staattista ilmanpainetta. (Laine et al 2006.) Kokonaispainetta kutsutaan myös termillä stagnaatiopaine, joka on virtauksen paine, kun virtaava ilma hidastetaan
häviöttömästi nopeudelle 0. Kun kokonaispaine ja staattinen paine on saatu mitattua, voidaan yhtälön (2.14) avulla laskea virtauksen nopeus seuraavasti:
𝑉𝑇𝐴𝑆 = √

2(𝑝𝑡𝑜𝑡 −𝑝)
𝜌

.

( 2.15 )

Yhtälön (2.15) ongelma todellisuudessa on sen vaatima tieto ilman tiheydestä, mitä ei voida
mitata. Lentämisen yhteydessä käytetään yleisesti tiheyttä 𝜌0 , minkä vuoksi näin saatava
nopeusarvo ei vastaa eri korkeuksilla todellista liikenopeutta. Bernoullin yhtälön avulla laskettu nopeus pätee lisäksi ainoastaan puristumattomille virtauksille. Ilmaa voidaan pitää sellaisena vain pienillä Machin luvuilla. Ainakin Machin luvusta 0,3 lähtien nopeudelle täytyy
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tehdä korjausta ilman puristuvuudesta johtuen. (Anderson 2007.) Nopeusmittari näyttää Pitot-staattisella putkella mitattua indikoitua ilmanopeutta 𝑉𝐼𝐴𝑆 (Indicated AirSpeed), johon
vaikuttaa yleensä staattisen paineen mittausepätarkkuus eli paikkavirhe. Virhekorjattua IASnopeutta kutsutaan kalibroiduksi ilmanopeudeksi 𝑉𝐶𝐴𝑆 (Calibrated AirSpeed) ja jos mittausvirhettä ei ole tai virheen suuruus on mitätön, voidaan sanoa 𝑉𝐼𝐴𝑆 = 𝑉𝐶𝐴𝑆 . Kalibroitu ilmanopeus puristuvan virtauksen nopeusalueella voidaan muuttaa tosi-ilmanopeudeksi 𝑉𝑇𝐴𝑆
yhtälöllä (Ruokonen 2000):

𝑉𝑇𝐴𝑆 = √ 𝜅−1𝑎 √𝑡√{ 𝑝0 [(1 +
2𝜅𝑅

missä

𝑝

𝜅
2
𝜅−1
(𝜅−1)𝑉𝐶𝐴𝑆
2𝑎02

)

− 1] + 1}

1
𝜅
𝜅−1

− 1,

( 2.16 )

κ on ilman ominaislämpöjen suhde 1,4 [-]
𝑉𝐶𝐴𝑆 on kalibroitu ilmanopeus [m/s].

Yhtälössä (2.16) ei esiinny mittaamisen kannalta ongelmallista tiheyttä lainkaan, mutta yhtälössä esiintyvä lämpötila aiheuttaa ongelmia lentokoneen todellisen ilmanopeuden määrittämisessä. Lämpötilan huomioon ottaminen vaatisi tarkkoja mittalaitteita ja elektroniikkaa
lämpötilatiedon ja Pitot-staattisen mittaustiedon lisäksi. Mitattavuuden hankaluuden vuoksi
tosi-ilmanopeus ei ole lentokoneissa yleisesti mitattava suure, vaan nopeus ilmoitetaan mittarinopeutena 𝑉𝐼𝐴𝑆 . Moderneissa lentokoneissa myös tosi-ilmanopeus voidaan mitata.
Myös Machin luku mitataan Pitot-staattisella putkella mitattavien kokonaispaineen ja staattisen paineen avulla. Yhtälö alisoonisen virtauksen Machin luvulle on (Anderson 2007):
2

2

𝑝

𝑀𝑎 = 𝜅−1 [(𝑝 )

𝜅−1
𝜅

𝑡𝑜𝑡

− 1].

( 2.17 )

Tämän työn tarkastelussa Machin luvun mittaaminen aliäänisessä virtauksessa riittää. Yhtälö
muuttuu tiivistysaaltojen ilmestymisen myötä ilmanopeuden kasvaessa ylisooniseksi.

2.3 Lentokoneeseen vaikuttavat voimat
Suoritusarvolaskennassa simuloidaan lentokoneen painopisteessä sijaitsevan pistemäisen
massan liikettä yksinkertaisten liikeyhtälöiden avulla. Simulaatio-ohjelma perustuu pistemassan kahden vapausasteen translaation laskemiseen siihen vaikuttavien voimien vaikutuksesta. Voima on Newtonin toisen lain mukaisesti kappaleen kokema kiihtyvyys kerrottuna sen massalla seuraavasti:
𝐹

𝐹 = 𝑚𝑎 → 𝑎 = 𝑚,
missä

𝑎 on kappaleen kokema kiihtyvyys [m/s2]
𝑚 on kappaleen massa [kg]
𝐹 on kappaleeseen kohdistuva voima [N].
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( 2.18 )

Lentokoneeseen vaikuttavat voimat voidaan jakaa aerodynaamisiin voimiin, työntövoimaan
𝑇 ja painovoimaan 𝑊. Aerodynaamisia voimia ovat lentokoneen nostovoima 𝐿 ja vastus 𝐷.
Vastus on lentoradan vastaiseen suuntaan vaikuttava voima, ja nostovoima on lentorataa
vastaan kohtisuorassa vaikuttava voima. Työntövoiman suunta on ainakin likimain lentoradan suuntainen ja painon suunta on aina kohti maata. Nostovoima ja vastus lasketaan yhtälöistä

missä

𝐿=

1

𝐷=

1

2

2
𝜌𝑉𝑇𝐴𝑆
𝑆𝐶𝐿 ,

2

( 2.19 )

2
𝜌𝑉𝑇𝐴𝑆
𝑆𝐶𝐷 ,

( 2.20 )

𝑆 on siipipinta-ala [m2]
𝐶𝐿 on nostovoimakerroin [-]
𝐶𝐷 on vastuskerroin [-].

Ilman kineettinen paine kerrottuna lentokoneen siipipinta-alalla on yleinen laskuissa esiintyvä suure, mikä lasketaan yhtälöllä:
𝑞𝑆 =

1
2

2
𝜌𝑉𝑇𝐴𝑆
𝑆.

( 2.21 )

Kerrointa 𝑞𝑆 käyttämällä yhtälöt (2.18 ja 2.19) sieventyvät muotoihin:
𝐿 = 𝐶𝐿 𝑞𝑆 & 𝐷 = 𝐶𝐷 𝑞𝑆.

( 2.22a ja 2.22b)

Vastuskerroin 𝐶𝐷 voidaan jakaa vielä nostovoimakertoimesta riippumattomaan ja siitä riippuvaan osaan seuraavasti:
𝐶𝐷 = 𝐶𝐷0 + 𝑘𝐶𝐿2 ,
missä

( 2.23 )

𝐶𝐷0 on vastuspolaarin nostovoimakertoimesta riippumaton tekijä [-]
𝑘 on vastuspolaarin nostovoimakertoimesta riippuva tekijä [-].

Yksinkertaisimmillaan tällaisen vastuspolaarin tekijöitä 𝐶𝐷0 ja 𝑘 voidaan pitää vakioina
koko lentokoneen operointialueella (Filippone 2006), mutta tässä työssä kertoimien vakiointi ei tuota riittävää tarkkuutta simulaatiossa. Sen takia kertoimien laskemiseen käytetään
koelentoihin perustuvaa vastuskerroinlaskuria, joka on muodostettu Ilmavoimien koelentokursseilla.
Koelentotuloksiin pohjautuva vastuskerroinlaskuri laskee mahdollisten ulkoisten kuormien
aiheuttaman profiilivastuslisän kertoimeen 𝐶𝐷0 . Ulkoisten kuormien lisäämää profiilivastusta kuvataan vastusindeksillä 𝐷𝐼, jonka määritelmä käytetylle konetyypille on seuraava
(Jordan 1977):
∆𝐷

𝐷𝐼 = 10 ( 𝑞 )

0,75

missä

,

( 2.24 )

vastuslisä ∆𝐷 on vastusindeksin määrityksen mukaisesti yksikössä [lbf]
8

kineettinen paine 𝑞 on yksikössä [lbf/ft2].
Yhtälössä (2.24) alaindeksi 0,75 kuvaa vastuslisän arvoa Machin luvulla 0,75. Sijoittamalla
yhtälöön (2.24) vastuslisäksi yhtälön (2.21b) mukaisesti laskettu vastuslisä ∆𝐷 = ∆𝐶𝐷 𝑞𝑆,
saadaan vastusindeksin aiheuttama vastuskerroinlisä ∆𝐶𝐷 yhtälöstä:
∆𝐶𝐷 =
missä

𝐷𝐼
10∗𝑆

,

( 2.25 )

𝑆 on yksikössä [ft2].

Muuttamalla brittiläiset yksiköt SI-järjestelmän yksiköiksi saadaan vastuskerroinlisän kaavaksi:
∆𝐶𝐷 =
missä

𝐷𝐼
1 2
𝑓𝑡

10∙𝑆( )

,

( 2.26 )

jalan mitta 𝑓𝑡 ~ 0,304799 metriä ja siipipinta-ala 𝑆 on yksikössä [m2].

Lopullinen lentokoneen vastuskerroin saadaan summaamalla yhtälön (2.23) avulla laskettu
sileän lentokoneen vastuskerroin ja ulkopuolisten kuormien aiheuttava vastuskerroinlisä yhtälöstä (2.26). Selkeästi alisoonisilla nopeuksilla ulkoisten kuormien aiheuttama vastuskerroinlisä voidaan olettaa yhtälön (2.26) mukaisesti vakioksi, mutta todellisuudessa etenkin
transsoonisella nopeusalueella ulkoisten kuormien aiheuttama vastuskerroinlisä kasvaa merkittävästi. Koelentokursseilla muodostettu vastuskerroinlaskuri ottaa Machin luvun vaikutuksen huomioon myös vastusindeksistä aiheutuvan vastuskertoimen laskemisessa.
Vastusindeksin tarkoituksena on helpottaa erilaisten ulkoisten kuormien aiheuttamien muutosten huomioon ottamista lennon suunnittelussa. Kullekin kuormatyypille on määritetty
oma vastusindeksi, jonka suuruus voi olla myös riippuvainen ripustimen sijainnista suhteessa siipeen. (Jordan 1977.) Vastusindeksin käyttäminen on kehitetty yksinkertaistamaan
lentäjien työtaakkaa lentokoneen suoritusarvojen määrittämisessä ja lennon suunnittelussa.
Vastusindeksien avulla voidaan yhdenmukaistaa erilaisten kuormien vaikutusta lentokoneen
suorituskykyyn, jolloin ulkoisille kuormille täytyy määrittää vastusindeksin suuruus, joita
summaamalla saadaan koko lentokoneen konfiguraation vastusindeksi määritettyä. Jos lentokoneeseen on mahdollista asentaa useita erilaisia ulkoisia kuormia useisiin eriarvoisiin ripustimiin, kasvaisi kutakin konfiguraatiota vastaavien suorituskykykuvaajien määrä epäkäytännöllisen suureksi.

2.4 Lentokoneen laskentakoordinaatisto ja liikeyhtälöt
Tässä työssä simuloidaan lentokoneen liikettä pystytasossa kahden vapausasteen suhteen.
Liikeyhtälöt jaettiin kahteen osaan, lentoradan suuntaiseen liikeyhtälöön ja sitä vastaan kohtisuorassa olevaan liikeyhtälöön. Liikeyhtälöissä lentokoneen liikkeen suuntaa kuvataan ratakulmalla 𝛾, joka on lentokoneen nopeusvektorin 𝑉 ja maan horisontin välinen kulma. Ratakulma kertoo lentokoneen nousu- tai laskunopeuden yhdessä lentonopeuden kanssa. Jos
ratakulma on nolla, lentokone on vaakalennossa. Positiivinen ratakulma indikoi nousulen-
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nosta ja negatiivinen ratakulma lentokorkeuden laskusta. Lentoradan suuntaiseen liikeyhtälöön vaikuttavat työntövoima, vastus ja koneen paino, kun lentorataa vastaan kohtisuora olevan yhtälön termit ovat nostovoima, työntövoima ja koneen paino. Työntövoiman suuntaan
vaikuttaa lentokoneen kohtauskulma 𝛼, joka on lentokoneen referenssilinjan ja ratakulman
välinen kulma. Työntövoima voi olla lentokoneen referenssilinjan kanssa erisuuntainen, jolloin kulmien välinen erotus tulisi ottaa huomioon. Tässä työssä työntövoiman oletetaan olevan yhdensuuntainen referenssilinjan kanssa. Liikeyhtälöiden voimat ja niihin vaikuttavat
kulmat on havainnollistettu kuvassa 3, jossa lentokoneen pistemassa sijaitsee akseliston origossa. Kuvassa koordinaattiakseli h on maan pintaa kohtisuorassa lentokorkeutta kuvaava
koordinaatti, ja x-akseli on yhdensuuntainen maan pinnan kanssa. Simulaattorissa ja laskuissa ei oteta huomioon maan pinnan kaarevuutta.

Kuva 3 Voimien laskennassa käytetty koordinaatisto.
Lentoradan suuntainen ja sitä vastaan kohtisuora liikeyhtälö ovat muotoa:

missä

𝑐𝑜𝑠(𝛼) 𝑇 − 𝐷 − 𝑠𝑖𝑛(𝛾) 𝑊 = 𝑚𝑎,

( 2.27 )

𝐿 + 𝑠𝑖𝑛(𝛼) 𝑇 − 𝑐𝑜𝑠(𝛾) 𝑊 = 𝑚𝛾̇ 𝑉𝑇𝐴𝑆 ,

( 2.28 )

𝑇 on lentokoneen työntövoima [N]
𝑊 on lentokoneen paino [N]
𝑑𝛾
ja 𝛾̇ on ratakulman muutosnopeus 𝑑𝑡 [rad/s].
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Voimat vaikuttavat kuvan 3 origossa sijaitsevaan lentokoneen pistemassaan, jolla on kaksi
vapausastetta, translaatio lentoradan suuntaan ja ratakulman rotaatio pystytasossa. Lentomatkaa maan pinnalla ja lentokorkeutta lasketaan näiden kahden muuttujan avulla. Tässä
työssä ei oteta huomioon tuuliolosuhteita, joten lentokorkeuden muutosnopeus ℎ̇ ja lentonopeus maan pintaan nähden 𝑋̇ lasketaan yhtälöistä:
ℎ̇ = sin(𝛾) 𝑉𝑇𝐴𝑆 ,

( 2.29 )

𝑋̇ = cos(𝛾) 𝑉𝑇𝐴𝑆 .

( 2.30 )

Jos tuulen vaikutus lentomatkaan halutaan mukaan lentomatkan laskentaan, täytyy lentonopeuteen maan pintaan nähden lisätä tuulen lentonopeuden suuntainen komponentti. Tuulen
oletetaan olevan maan pinnan suuntaista, joten korkeuden muutosnopeuteen sillä ei ole vaikutusta.

2.5 Laskentaperiaate
Liikeyhtälöiden (2.27) ja (2.28) vastus ja nostovoima saadaan laskettua yhtälöistä (2.22a) ja
(2.22b). Nostovoimakertoimen 𝐶𝐿 voidaan lausua kohtauskulman avulla 𝛼 yhtälön mukaisesti:
𝐶𝐿 = 𝐶𝐿0 + 𝐶𝐿𝛼 𝛼,
missä

( 2.31 )

𝐶𝐿0 on nostovoimakerroin kohtauskulmalla 0 [-]
𝐶𝐿𝛼 on nostovoimakertoimen muutos kohtauskulman suhteen [1/rad].

Kun yhtälön (2.28) nostovoima lasketaan yhtälöiden (2.22) ja (2.31) avulla, oletetaan kohtauskulman olevan pieni ja käytetään pienten kulmien oletusta, voidaan yhtälö sieventää
muotoon:
(𝐶𝐿0 + 𝐶𝐿𝛼 𝛼)𝑞𝑆 + 𝛼𝑇 − cos(𝛾) 𝑊 = 𝑚𝛾̇ 𝑉𝑇𝐴𝑆 .

( 2.32 )

Yhtälöstä (2.32) saadaan laskettua kohtauskulma 𝛼 lentotilaa vastaavan kineettisen paineen,
työntövoiman, painon ja ratakulman avulla seuraavasti:
𝛼=

cos(𝛾)𝑊+𝑚𝛾̇ 𝑉𝑇𝐴𝑆 −𝐶𝐿0 𝑞𝑆
𝐶𝐿𝛼 𝑞𝑆+𝑇

.

( 2.33 )

Yhtälöä (2.33) käytetään tasaisessa nousu- ja liukulennossa moottorin työntövoiman suunnan laskemisessa liikeyhtälöitä varten. Tasaisissa nousuissa ja liu’uissa ratakulman muutosnopeuden voidaan olettaa olevan nolla ja vaakalennossa 𝛾̇ = 𝛾 = 0. Voimakkaassa liikehtimisessä tämä oletus ei enää päde. Simulaatiossa käytetyssä laskutavassa yksinkertaistettiin
ratakulman laskentaa käyttämällä edellistä tunnettua ratakulman arvoa seuraavan aika-askeleen liikeyhtälöiden ratkaisemisessa.
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Nousu- ja liukulennoissa ratakulman laskennassa käytettiin energiamenetelmää, jossa laskettiin lentokoneen energiakorkeutta ja energiakorkeuden muutosta ominaisylijäämätehon
𝑆𝐸𝑃:n avulla (Specific Excess Power). Energiakorkeuden ℎ𝐸 määritelmä on:
ℎ𝐸 =
missä

𝐸𝑡𝑜𝑡
𝑔

1

2
= ℎ + 2𝑔 𝑉𝑇𝐴𝑆
,

( 2.34 )

𝐸𝑡𝑜𝑡 on lentokoneen kokonaisenergia [J].

Lentokoneen 𝑆𝐸𝑃 on yhtä suuri energiakorkeuden muutosnopeuden kanssa ja sen määritelmä on:
𝑆𝐸𝑃 =
missä

𝑇𝑉𝑇𝐴𝑆 −𝐷𝑉𝑇𝐴𝑆
𝑊

=

𝑑ℎ𝐸
𝑑𝑡

,

( 2.35 )

𝑆𝐸𝑃 on moottorin ominaisylijäämäteho [m/s]
𝑑ℎ𝐸
on energiakorkeuden muutosnopeus [m/s].
𝑑𝑡

Yhtälössä (2.35) työntövoiman ja nopeuden tuloa voidaan tarkentaa ottamalla työntövoiman
laskennassa huomioon kohtauskulman vaikutus työntövoiman suunnassa kuvan 3 mukaisesti. Samalla vastuksen laskennassa voidaan ottaa ratakulma huomioon nostovoimakertoimen laskennassa yhtälöiden (2.27) ja (2.33) avulla. Vastuskerroin saadaan tällöin yhtälöstä:
cos(𝛾)𝑊−sin(𝛼)𝑇 2

𝐶𝐷 = 𝐶𝐷0 + 𝑘 (

) .

𝑞𝑆

( 2.36 )

Energiakorkeuden muutosnopeus on myös kahden eri energiakorkeuden erotus jaettuna niiden välissä kuluneella ajalla seuraavasti:
𝜕ℎ𝐸
𝜕𝑡

missä

=

ℎ𝐸𝐵 −ℎ𝐸𝐴
∆𝑡

=

ℎ𝐵 +

1 2
1
𝑉 −ℎ𝐴 − 𝑉𝐴2
2𝑔 𝐵
2𝑔

∆𝑡

,

( 2.37 )

alaindeksit 𝐴 ja 𝐵 erottavat kahden eri ajanhetken arvot
Δt on pieni aika-askel [s].

Energiakorkeus pienen ajanhetken Δt kuluttua voidaan lausua edellisen energiakorkeuden
avulla yhtälöllä:
1

𝜕𝑉

ℎ𝐸𝐵 = ℎ𝐴 + ∆ℎ + 2𝑔 (𝑉𝐴 + 𝜕ℎ ∆ℎ)2 ,
missä

( 2.38 )

𝜕𝑉

on nopeuden muutos korkeuden funktiona [1/s]
∆ℎ on korkeuden muutos tilojen B ja A välillä [m].
𝜕ℎ

Kahden pienellä ajanhetkellä erotetun lentotilan korkeuden muutos saadaan laskettua sijoittamalla yhtälön (2.38) energiakorkeus tilassa 𝐵 yhtälöön (2.37) ja vähentämällä tästä 𝑆𝐸𝑃,
joka on yhtä suuri kuin energiakorkeuden muutosnopeus. Saatu yhtälö voidaan sieventää
muotoon:

12

𝜕𝑉 2

( )
∆ℎ2 𝜕ℎ
2𝑔∆𝑡

+ ∆ℎ [

2𝑉𝐴

𝜕𝑉
𝜕ℎ

2𝑔∆𝑡

1

+ ] − 𝑆𝐸𝑃 = 0,
∆𝑡

( 2.39 )

josta voidaan ratkaista korkeuden muutos ∆ℎ toisen asteen yhtälön ratkaisukaavalla. Kullakin aika-askeleella ratkaistun korkeusmuutoksen ∆ℎ avulla voidaan laskea ratakulma ja edelleen lentokoneen liike maahan nähden. Yhtälössä lentonopeuden muutosnopeus korkeuden
𝜕𝑉
suhteen 𝜕ℎ laskettiin selvittämällä nousunopeus 10 metriä nykyistä korkeammalla, josta vähennettiin tämänhetkinen nousunopeus. Tämä nopeuserotus jaettiin korkeuden muutoksen
määrällä (10 m). Tällaista menetelmää käytettiin luvussa 5 esitettävässä matkalentosimulaattorissa, jossa lentokoneen nousu- ja laskunopeudet vastasivat lentokoneelle määriteltyjä
konfiguraatiokohtaisia nousu- ja laskunopeuksia.
.

13

3 Käytettävissä olevan tiedon kuvaus
Mallinnettava lentokone on Brittiläisen BAE Systemsin Hawk -suihkuharjoituskoneen Mk
51, Mk 51A ja Mk 66 -vientiversioihin perustuva konemalli. Hawk on yksimoottorinen, kaksipaikkainen suihkuharjoituskone, jota käytetään lentäjien koulutuksessa alkeiskoulutuskoneiden ja Hornet-monitoimihävittäjän välissä. Hawk Mk 51 ja 51A -koneet eroavat toisistaan
hieman avioniikan ja rakenteiden osalta, mutta suoritusarvoiltaan lentokoneet voidaan katsoa samanlaisiksi. Sveitsin ilmavoimilta ostettiin 18 vähän lennettyä Hawk Mk 66 -koneversiota vuonna 2007. Mk 66 -koneversio eroaa 51 ja 51A -versioista ulkomuodoltaan vain
vähän, mutta moottorin suorituskykyeron voidaan katsoa olevan jo merkittävä. Mk 66 -koneversiossa on aiemmin hankittuihin koneisiin verrattuna noin 10 prosenttia tehokkaampi
moottori. (Ilmavoimat 2016.)

3.1 Operointikäsikirjan vaakalentotaulukot
Laskennan perustana on Matlab-pohjainen, koelennoilta tallennetun datan analysoinnin
kautta määritetty vastuskerroinlaskuri, johon syötetään lentokoneen nostovoimakerroin, vastusindeksi ja tosi-ilmanopeutta vastaava Machin luku. Vastuskerroinlaskurissa yhtälöiden
(2.23 – 2.26) mukaisesti laskettava funktio vastuskertoimelle on jaettu paloihin yhtälöiden
vakiokertoimien osalta nostovoimakertoimen ja Machin luvun mukaan. Vastuskerroinlaskurissa esimerkiksi vastuspolaarin kerroin 𝑘 vastusindeksin vastuslisä ∆𝐷 muuttuvat lentonopeuden ja nostovoimakertoimen funktiona. Näin vastuskertoimen tarkkuutta on saatu parannettua eri lentotiloissa. Machin luvun mukaan paloittain määritetyn vastuskerroinlaskurin
analyyttisten ratkaisujen laskeminen muodostuu hyvin hankalaksi, jolloin erilaisten lentotilojen vastuksen laskeminen kannattaa tehdä numeerisilla menetelmillä.
Vastuskerroinlaskurin lisäksi lähtödatana on Hawk Mk 51:n operointikäsikirja ODM:n
(Operating Data Manual) taulukoidut ominaiskantamat lentonopeuden ja lentokorkeuden
suhteen sekä niitä vastaavat moottorin korkeapaineahtimen kierrosluvut. Vaakalennon ominaiskantamia ja korkeapaineahtimen kierroslukuja on taulukoitu lentokoneen eri kuormauksille lentomassan ja vastusindeksin osalta. (British Aerospace Defence Limited 1992.) Lentokoneen ominaiskantama 𝑆𝐴𝑅 on hetkellinen suorituskykyä kuvaava arvo, joka kertoo
kuinka pitkän matkan lentokone voi kulkea tietyllä polttoainemäärällä. Ominaiskantaman
arvo muuttuu lennon aikana jatkuvasti, koska kullakin vastusindeksillä vaakalentoon tarvittava polttoainevirtaus riippuu vallitsevasta painosta. Asia käy ilmi ominaiskantaman määritelmästä, mikä on (Filippone 2006):
𝑆𝐴𝑅 =
missä

𝑉𝑇𝐴𝑆
𝑚̇𝑓

,

( 3.1 )

𝑚̇𝑓 on lentokoneen hetkellinen polttoainevirtaus [kg/s].

Taulukossa 1 on havainnollistettu yhdelle lentokoneen kuormaukselle, eli ulkoisen vastuslisän ja lentomassan yhdistelmälle, esitettyjä ominaiskantamia eri korkeuksilla ja nopeuksilla.
Taulukossa ylärivillä on kuvattu eri lentonopeuksia, jossa V0 on pienin taulukoitu lentonopeus, ja ΔV on solujen välinen nopeusero. Korkeudella H0 ja korkeuserolla ΔH käytetään
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vastaavaa menetelmää. Kullekin nopeus/korkeus -yhdistelmälle, eli taulukon solulle, voidaan laskea korkeuden mukaan ISA-ilmakehämallin mukaiset ominaisuudet ja nopeuden
avulla tälle ilmalle vastaava kineettinen paine ja Machin luku yhtälöistä (2.12) ja (2.14).
Taulukko 1 Taulukoidut ominaiskantamat vaakalennossa nopeuden ja korkeuden suhteen.
V0

V0+ΔV

V0+2* ΔV

-

-

-

V0+n* ΔV

H0

SAR(1,1)

SAR(1,2)

SAR(1,3)

-

-

-

SAR(1,n)

H0+ ΔH

SAR(2,1)

SAR(2,2)

SAR(2,3)

-

-

-

SAR(2,n)

H0+2* ΔH

SAR(3,1)

SAR(3,2)

SAR(3,3)

-

-

-

SAR(3,n)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SAR(n,1)

SAR(n,2)

SAR(n,3)

-

-

-

SAR(n,n)

H0+n* ΔH

Kun taulukoidut tulokset vastaavat vaakalentoa vakionopeudella, voidaan laskea lentokoneen vastus vastuskerroinlaskurilla, joka on muotoa:
𝐶𝐷 = 𝑓(𝐶𝐿 , 𝑀𝑎, 𝐷𝐼).

( 3.2 )

Nostovoimakerroin on vaakalennossa riippuvainen oleellisesti vain lentomassasta yhtälön
(2.28) mukaisesti, koska tällöin kulmat 𝛾 = 𝛾̇ = 0 ja kohtauskulma on pieni. Lentokoneen
kokonaisvastusindeksi saadaan summaamalla yksittäisten ulkoisten kuormien vastusindeksit. Vaakalennossa vastus on riittävällä tarkkuudella yhtä suuri kuin työntövoima ja vaakalentoa vastaava polttoainevirtaus saadaan ratkaistua yhtälön (3.1) mukaisen ominaiskantaman avulla. Kun taulukon 1 mukaisia ominaiskantamia on taulukoitu riittävä määrä erilaisille lentomassoille ja vastusindekseille, voidaan niistä muodostaa moottorin ominaiskulutukselle malli lentonopeuden ja korkeuden funktiona. Tämä prosessi on selitetty tarkemmin
luvussa 4.
Moottorin korkeapaineahtimen kierrosluvulle on saatavilla vastaavat taulukot eri kuormauksille nopeuden ja korkeuden suhteen. Käytetyissä yhtälöissä moottorin kierrosluku ei liity
suoraan työntövoimaan, vaan tietoa käytetään ODM:n taulukoissa auttamaan lentäjää löytämään kutakin lentotilaa vastaava tehoasetus moottorista. (British Aerospace Defence Limited 1992.)
Pelkän moottorin suorituskykyä vaakalennossa vakionopeudella tietyllä korkeudella on hyvin hankala mitata. Lentokoneen liike on moottorin työntövoiman ja koneen vastuksen yhteistuotos, ja jos moottorin tehoasetusta nostetaan vakionopeudella lennettäessä, täytyy lentokoneen vastuskerrointa kasvattaa vastaamaan lisääntynyttä työntövoimaa. Vastuskerrointa
voidaan kasvattaa yhtälöiden (2.23) ja (2.26) mukaisesti muuttamalla nostovoimakerrointa,
tai lisäämällä lentokoneen vastusindeksiä. Nostovoimakertoimen kasvatus lisää myös lentokoneen nostovoimaa, jolloin lentokoneen ratakulma kasvaisi vaakalennon 0-arvosta ja lentokone alkaisi nostaa korkeuttaan. Yksi vaihtoehto moottorin työntövoiman mittaamiseksi
vakionopeudella ja -korkeudella on nostovoimasta riippumattoman vastuksen, tässä tapauksessa vastusindeksin, kasvattaminen ulkoisia kuormia lisäämällä. Eri lentomassoilla tehdyt
vaakalennot antavat myös erisuuria työntövoimia samoilla nopeuksilla ja korkeuksilla lennettäessä. Silti mittauksista tasaisessa vaakalennossa saadaan ainoastaan tieto 𝑇 = 𝐷. Jos
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lentotilaa vastaava vastus määritetään laskemalla jää vastuksen määritykseen aina epävarmuutta.
Erilaisin vastusindeksein suoritettujen koelentojen taulukoituja tuloksia käyttäessä tulee ottaa huomioon, että vastusindeksit ovat arvioita erilaisten ulkoisten kuormien aiheuttamista
vastuslisistä. Kahdella täysin erimuotoisella ja kokoisella ulkoisella kuormalla voi olla sama
vastusindeksi, jolloin ne ovat numeerisessa käsittelyssä samanarvoisia. Kuitenkin on hyvin
epätodennäköistä, että erimuotoiset kappaleet omaisivat samanlaisen käyttäytymisen olosuhteiden muuttuessa. Tämä aiheuttaa lisää epävarmuutta työntövoiman määrityksessä vaakalentotiloissa eri lentokonfiguraatioilla.
Lisätietoina koneen moottorille ovat käytettävissä taulukoidut työntövoimat ja polttoainevirtaukset lentokorkeuden ja nopeuden suhteen kahdelle eri työntövoima-asetukselle, maksimiteholle (Maximum power) sekä jatkuvalle maksimiteholle (Maximum continuous).
Maksimitehon ja jatkuvan maksimin erona ovat niiden sallitut käyttöajat lentoa tai lentotuntia kohden. Jatkuvaa maksimitehoa voi nimensä mukaisesti käyttää koko lennon ajan, kun
maksimitehoasetukselle on annettu rajoituksia. Rajoitus voi olla esimerkiksi muotoa minuuttia per lento tai minuuttia per lentotunti. (Ilmavoimien Materiaalilaitos 2012.) Taulukoitujen
maksimityöntövoimien alkuperä ja niiden johtamisen laskumenetelmät eivät ole tiedossa,
joten niihin suhtaudutaan kriittisesti. Moottorin polttoainevirtaukselle on olemassa mittari
lentokoneen ohjaamossa, joten taulukoitujen polttoainevirtausten maksimeita pidetään luotettavimpina.
Lentokoneen operointikäsikirjan tarkoituksena on antaa lentäjälle koneen yksilökohtaista
minimisuorituskykyä kuvaavia arvoja lennon suunnittelua varten (British Aerospace Defence Limited 1992). Tarkoituksenmukaisesti ilmoitetut minimiarvot heikentävät niiden
avulla tehdyn lentokonemallin keskimääräistä suorituskykyä. Tämä ei ole kuitenkaan kriittinen virhe esimerkiksi työntövoimamallien osalta, sillä virhe aiheuttaa todellista suorituskykyä konservatiivisemman mallin.
Taulukoidun datan lisäksi lentokoneen ODM:ssä on muun muassa nousulennolle ja liukulennolle kuvaajia, joiden tarkkuus ei ole kuitenkaan riittävä lentokonemallin muodostamiseksi. Kuvaajien avulla voidaan kuitenkin tarkastaa nousu- ja liukulentojen yhdenmukaisuus ODM:n ja työssä muodostettavan simulaattorin kesken. Liukulennot suoritetaan moottorin ollessa tyhjäkäyntikierroksilla, jolloin työntövoimalla voi olla nollasta poikkeava arvo.
(British Aerospace Defence Limited 1992.) Moottorin tyhjäkäyntityöntövoimaan on myös
olemassa koelentokurssilla muodostettu Matlab-pohjainen laskuri, joka on muotoa:
𝑇𝑖𝑑𝑙𝑒 = 𝑓(𝑀𝑎, ℎ, ∆𝑡𝐼𝑆𝐴 ).

( 3.3 )

3.2 Adour Mk 851 -moottorin maakoekäyttötulokset
Lentokoneen irrallisen moottorin suorituskykyä voidaan mitata testipenkeissä suoritettavissa
koekäytöissä. Kuvassa 4 on Adour Mk 851 -moottorien maakoekäyttötuloksia polttoaineen
suhteellisesta ominaiskulutuksesta suhteellisen työntövoiman funktiona. Koekäytössä moottori on paikallaan ja maan pinnalla, jolloin moottorista saadaan vain yhdessä pisteessä mitattu tulos. Lisäksi moottori on usein täysin riisuttu siihen normaalisti kytketyistä apulaitteista, kuten esimerkiksi generaattoreista, ilmastointijärjestelmistä ja hydraulipumpuista.
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Apulaitteiden puuttuminen keventää moottorin työkuormaa, jolloin kullakin polttoainevirtauksella saadaan suurempi työntövoima todelliseen käyttöön verrattuna. Testipenkissä
oleva moottori ei ota myöskään huomioon lentokoneen rungon muodon vaikutuksia, kuten
moottorin edessä olevaa ilmanottoaukkoa tai lentokoneen perässä olevaa suihkuputkea.

Kuva 4 Adour Mk 851 -moottorin maakoekäyttötulosten ominaiskulutus työntövoiman suhteen.
Moottori tuottaa työntövoima kiihdyttämällä ilmavirtausta ilmanottoaukon, moottorin ja
suihkuputken läpi, jolloin osien puuttuminen kokonaisuudesta koekäyttötilanteesta ei anna
todellista kuvaa asennetusta työntövoimasta. Pienillä lentonopeuksilla suihkumoottorin
työntövoima laskee lentokoneen ulkopuolisen ilmavirran nopeuden kasvaessa. Nopeuden
kasvaessa lentoonlähtönopeuksia suuremmaksi ilmanottoaukko saattaa nostaa ilman painetta ja tiheyttä sen hidastuessa, mikä lisää tuotettua työntövoimaa. Pienen ohivirtauksen
suihkumoottoreilla nopeuden vaikutus työntövoimaan on vähäinen pienen massavirran ja
suuren nopeuslisän vuoksi. (Cavcar 2014a.)
Erityisesti ilmanottoaukolla on suuri merkitys moottorin hyötysuhteelle eri lentonopeuksilla.
Ilmanottoaukon tehtävä on mahdollistaa moottorin vaatiman ilmavirran pääsy moottorille
mahdollisimman häviöttömästi. Lisäksi ilmanottoaukko toimii diffuusorina, joka hidastaa
ilmavirtausta nopeusalueelle 0,4 – 0,6 Machia. (Laine et al. 2006). Transsoonisella lentonopeusalueella 𝑀𝑎 = 0,8 – 1,2 virtaus lentokoneen ympärillä on osin alisoonista ja osin ylisoonista. Moottorin ja lentokoneen rungon yhteistoiminta työntövoiman tuottamiselle eri lentonopeuksilla ja korkeuksilla vaatisi syvempää tutkimista, mikä ei ole tämän työn tarkoitus.
Imuaukon ja suihkuputken mahdollinen vaikutus myöhemmin muodostettavassa moottorimallissa on kuitenkin hyvä tiedostaa.
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3.3 Tietojen muokkaus laskentaa varten
Lentokoneen operointikäsikirjan taulukoiduista ominaiskantamista ja kierrosluvuista muodostettiin erilliset matriisit analysointia varten. Matriisimuotoinen data helpottaa käsittelyä
Matlab-laskentaohjelmalla, jossa on valmiiksi asennettuna matriisilaskennassa tarvittavia
operaatioita ja funktioita. Muodostetun matriisin rakennetta on havainnollistettu kuvassa 5.
Kuvassa indeksit i vastaavat eri lentokorkeuksia, j-indeksit ovat eri lentonopeuksia ja k-indeksit eri lentokoneen kuormauksia. Matriisissa esimerkiksi k-indeksit 1 - 3 voivat olla samalla konfiguraatiolla, mutta eri lentomassalla suoritettujen lentojen tietoja. Loput k:n indeksit 4 - 5 voivat olla vastaavia lentomassoja, mutta eri konfiguraatioita vastaavia tietoja.
Sinisellä merkityt laatikot vastaavat kaikkien eri kuormausten ominaiskantamia tai kierroslukuja nopeudella i = 3 ja korkeudella j = 1, mikä voidaan merkitä Matlab-ohjelman mukaisella kutsulla x(3,1,:). Lisäksi kuvaan on merkitty muutaman yksittäisen solun tunnisteet
Matlab-syntaksissa. Kuvassa 5 esitetyn matriisin dimensiot eivät ole yhtä suuret laskennan
pohjatiedoista muodostetun matriisin kanssa, vaan todellisuudessa muodostettu matriisi oli
huomattavasti suurempi.

Kuva 5 Taulukoiduista luvuista muodostettu matriisi.
Matlab on matriisilaskentaan kehitetty ohjelma, jolloin siitä saadaan paras suorituskyky, kun
tietoja käsitellään vektori- ja matriisimuotoisina (MathWorks 2017). Matriisimuotoisesta datasta voidaan ottaa halutun suuntainen vektori käsiteltäväksi, kuten kuvassa 5 on esitetty
sinisellä värillä. Vektori olisi mahdollista valita myös eri kohdasta: vaakasuuntaiseksi vektorin saa vakioimalla indeksit j ja k, tai syvyyssuuntaiseksi vakioimalla indeksit i ja k. Lisäksi
matriisimuotoisesta datasta voidaan muodostaa pintamalleja kahden muuttujan suhteen valmiilla Matlab-käskyillä. Esimerkiksi moottorin maksimityöntövoimasta muodostetaan pintamalli lentonopeuden ja korkeuden suhteen luvussa 4.2. Numeerisia laskentaohjelmia käytettäessä on hyvä tietää hieman ohjelman ja itse tietokoneen toiminnasta, jotta voi välttyä
turhilta tai erityisen raskailta laskutoiminnoilta. Matkalennon simulointi voi viedä heikosti
kirjoitetulla koodilla jopa tunteja, kun ohjelman tarkoituksenmukaisia funktioita käyttäen
laskusuoritus kestää vain sekunteja.
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4 Moottorimalli
4.1 Moottorin mallinnus redusoidun työntövoimasuhteen avulla
Moottorimalli yhdessä lentokoneen vastusmallin kanssa luovat numeerisessa simuloinnissa
vaadittavan lentokonemallin. Tässä työssä moottorimallin perustana käytetään luvussa 3
esitettyä matriisimuotoon muutettua lähtödataa. Moottorimallin päätarkoituksena on antaa
mahdollisimman tarkasti eri lentotiloja vastaava maksimityöntövoima ja tyhjäkäyntityöntövoima sekä laskea näiden välissä olevalla työntövoima-alueella polttoainevirtaus työntövoiman funktiona. Mallinnettava moottori on Hawk Mk 51:ssä käytettävä Adour Mk 851 -pienen ohivirtaussuhteen suihkuturbiini (Ilmavoimat 2016).
Suihkumoottorin tuottamaan työntövoimaan vaikuttaa lentokoneen lentonopeuden lisäksi ilman lämpötila. Lämpövoimakoneet muuttavat lämpöenergiaa mekaaniseksi työksi ja suuremmat lämpötilaerot mahdollistavat paremman termisen hyötysuhteen. Lämpötilaerojen
kasvattamista rajoittaa turbiinin materiaalit. Jo nyt turbiiniin menevä lämpötila voi olla turbiinin materiaalien sulamispistettä kuumempi, mutta turbiinien jäähdytyksen ansiosta ne
kestävät sulamatta ja virumatta. (Cantwell 2016.) Lentokonetta ympäröivän ilman lämpötilan lasku kasvattaa lentokoneen termistä hyötysuhdetta ja tuotettua työntövoimaa. Toisaalta
ympäröivän lämpötilan nouseminen heikentää moottorin suorituskykyä. Lentokoneen noustessa korkeammalle ilma kylmenee ja moottorin hyötysuhde paranee, minkä vuoksi lentokone kuluttaa vähemmän polttoainetta. (Cavcar 2014a.) Korkealla ohuessa ilmassa lentokone voi lentää paremmalla liitoluvulla, jolloin vastuksen suhteellinen osuus ja tarvittava
työntövoima pienenevät.
Ruokonen tutki diplomityössään (2000) moottorin polttoainevirtauksen mallinnusta redusoidun työntövoimasuhteen 𝛿𝑇 avulla, missä suhteellisesta polttoainevirtauksesta muodostettiin
toisen asteen funktiot redusoidun työntövoiman suhteen yhdeksälle eri lentotilalle. Työssään
Ruokonen laski tutkittavien moottorien työntövoimaa ja polttoainevirtausta GASTURB moottorinsimulointiohjelman sekä moottorin polttoaine- ja työntövoimakäyrien avulla.
Tässä työssä vastaavia lähtötietoja ei ole, joten työntövoimamalli täytyy laskea eri menetelmillä. Kyseinen redusoitu työntövoimasuhde lasketaan yhtälöllä:
𝑇−min(0,𝑇𝑖𝑑𝑙𝑒)

𝛿𝑇 = max(𝑇

𝑚𝑎𝑥 ,𝑇𝑚𝑎𝑥 −𝑇𝑖𝑑𝑙𝑒)

,

( 4.1 )

Tässä työssä tehtävä moottorimalli ei käsittele suihkumoottorin toimintaa siinä tapahtuvan
fysiikan kautta. Moottorimallin tarkoituksena on tuottaa simuloidulle matkalennolle oikeansuuruiset maksimityöntövoimat ja työntövoimasta riippuvat polttoainevirtaukset. Moottorimallin oikeellisuus tarkastetaan vertaamalla vaakalennon eri kuormauksilla simuloituja ominaiskantamia ODM:n alkuperäisiin arvoihin. Suihkumoottorin toimintaperiaatteet ja sen
suorituskykyyn vaikuttavat ominaisuudet on kuitenkin hyvä tietää, jotta moottorimallia voidaan tarkastella kvalitatiivisesti.
Kuvan 5 mukaan muodostetusta ominaiskantama-matriisista voidaan laskea kutakin solua
vastaavat polttoainevirtaukset yhtälön (3.1) mukaisesti. Kun kutakin solua vastaavat ilman
ominaisuudet korkeuden suhteen on laskettu luvun 2.1 mukaisesti, voidaan laskea vaakalen-
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toa vastaava työntövoima yhtälöstä (2.27). Redusoidun työntövoimasuhteen laskennassa tarvittavat maksimityöntövoimat ja niitä vastaavat polttoainevirtaukset saadaan aiemmin mainitusta taulukoidusta datasta. Koska maksimityöntövoimien luotettavuudesta ei ole tietoa,
käytetään alkuperäisen tiedon perusteella tehtyä moottorimallia ensimmäisenä arviona todellisesta tilanteesta.
Jokaiselle nopeus-korkeus -yhdistelmälle tallennettiin kaikkien kuormausten redusoidut
työntövoimasuhteet ja niitä vastaavat polttoaineen suhteelliset virtaukset. Näitä lukuja voi
ajatella kuvan 5 sinisenä lukujonona, jossa k-indeksit vastaavat eri kuormauksia. Kullekin
lukujonolle muodostettiin sovite toisen asteen yhtälöllä seuraavasti:
𝑚̇𝑓
𝑚̇𝑓𝑚𝑎𝑥

missä

= 𝐴𝛿𝑇 2 + 𝐵𝛿𝑇 + 𝐶,

( 4.2 )

𝑚̇𝑓𝑚𝑎𝑥 on maksimityöntövoimaa vastaava polttoainevirtaus [kg/s]
𝐴 on sovitteen toisen kertaluvun kerroin [-]
𝐵 on sovitteen ensimmäisen kertaluvun kerroin [-]
𝐶 on sovitteen vakiotermi [-].

Hetkellinen polttoainevirtaus saadaan yksinkertaisesti yhtälöstä (4.2) kertomalla yhtälön oikeaa puolta lentotilaa vastaavalla maksimipolttoainevirtauksella 𝑚̇𝑓𝑚𝑎𝑥 .
Matlab-ohjelma suorittaa itsenäisesti toisen asteen sovitteen kertoimien 𝐴, 𝐵 ja 𝐶 laskemisen, jolloin sovitteen hyvyys kannattaa aina tarkastaa kvalitatiivisesti piirtämällä sovite ja
sovitteen laskemiseen käytetyt pisteet samaan kuvaajaan.
Kuvassa 6 on sovitettu toisen asteen yhtälö yhdelle lentotilalle lasketuille suhteellisille polttoainevirtauksille redusoidun työntövoimasuhteen funktiona. Kuvasta nähdään, että sovite
sopii datapisteisiin hyvin, mutta sovitteen mukaan suhteellinen polttoainevirtaus työntövoiman maksimipisteessä 𝛿𝑇 = 1 ei ole 1. Tämä ilmiö tapahtuu selvimmin pienten vaakalentonopeuksien ominaiskantamilla lasketuissa sovitteissa, joissa lasketut työntövoimasuhteen
pisteet sijoittuvat kauas työntövoiman maksimista. Tilannetta voidaan yrittää korjata keinotekoisesti lisäämällä sovitteen laskentaan piste koordinaattiin (1,1), jossa polttoainevirtaus
ja työntövoima saavuttavat maksimiarvonsa. Tätä ilmiötä on havainnollistettu kuvassa 6
käyttäen saatavilla olevia pienimmän vaakalentonopeuden tietoja, joissa työntövoimat jäävät
kauas maksimiarvoista. Kuvan 6 mukaisessa lentotilassa keinotekoisia työntövoiman ja polttoainevirtauksen pisteitä koordinaattiin (1,1) ei välttämättä tarvitse lisätä, kun virheen suuruus jää suhteellisen pieneksi alle 10 prosentin eroksi arvioituun työntövoiman maksimiin.
Kuvassa 7 puolestaan korjaamattoman sovitteen mukaan työntövoima olisi vain noin 60 prosenttia maksimityöntövoimasta, kun polttoainevirtaus saavuttaa maksiminsa. Keinotekoisilla työntövoima-polttoainevirtauspisteillä poistetaan tämä ilmiö pienten lentonopeuksien
lentotiloissa.
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Kuva 6 Toisen asteen yhtälön sovite suhteellisesta polttoainevirtauksesta redusoidun työntövoiman suhteen.
Kuvassa 7 on selkeä epäjatkuvuuskohta, joka näkyy sovitteen laskennassa käytettyjen pisteiden sijoittumisessa selkeästi kahteen eri tasossa kulkevaan osuuteen. Näiden eri osuuksien
pisteet vastaavat kahden eri lentomassan mukaisten ominaiskantamien avulla laskettuja
redusoituja työntövoimasuhteita. Ero johtuu todennäköisesti alkuperäisen ODM-datan laskemiseen käytetyn, ja tässä työssä käytetyn vastuspolaarin eroista. Jos yhtälön (2.23) mukaan lasketun vastuskertoimen nostovoimasta riippuvan osan kertoimessa 𝑘 on eroja käytettyjen mallien välillä, ilmenee se laskettujen vastusten erona samalla lentonopeudella. Tätä
ei kuitenkaan voi täysin varmistaa, sillä ODM:n ominaiskantamien laskemiseen käytetyt menetelmät eivät ole tiedossa. ODM:ssä ilmoitettujen arvojen kerrotaan perustuvan koelentojen
tuloksien analysointiin (British Aerospace Defence Limited 1992).
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Kuva 7 Kahden eri sovitteen vertailu pienellä lentonopeudella.
Kuvan 7 sininen katkoviivoitettu sovite on saatu sovittamalla toisen asteen funktio suoraan
laskettuihin työntövoimasuhteen pisteisiin. Pisteiden kohdalta sovite näyttää mahdolliselta,
mutta sovitteen kulmakerroin muuttuu merkittävästi työntövoimasuhteen kasvaessa. Kyseisen sovitteen mukaan tyhjäkäyntityöntövoiman kasvaessa tyhjäkäynniltä 15 %:iin maksimityöntövoimasta polttoainevirtaus kasvaisi vain noin 2 % maksimipolttoainevirtauksesta,
mikä ei kuulosta realistiselta tulokselta. Mustan käyrän sovitteen laskemisessa on lisätty
piste koordinaattiin (1,1) ja sovitteen kertoimille on annettu rajoituksia. Kertoimien 𝐴 ja 𝐵
on oltava väliltä 0,01 – 1, ja vakiotermi 𝐶 on oltava 0,07 – 0,15 väliltä. Toisin sanoen suhteellisen polttoainevirtauksen tyhjäkäyntityöntövoimalla on oltava 7 – 15 % maksimipolttoainevirtauksesta ja kertoimien 𝐴 ja 𝐵 on oltava positiivisia ja pienempiä kuin 1. Tällöin pelkästään toinen kertoimista 𝐴 tai 𝐵 ei riitä nostamaan suhteellista polttoainevirtausta yli 100
%:n redusoidun työntövoimasuhteen ollessa 1. Vakiotermin 𝐶 rajat haettiin aluksi sovittamalla yhtälöitä pienten nopeuksien eli pienten työntövoimasuhteiden tietoihin ainoastaan rajoittamalla kertoimia 𝐴 ja 𝐵. Tällä menetelmällä huomattiin, että kerroin 𝐶 sai arvoja väliltä
0,085 ja 0,13 ja lopulliset termin 𝐶 rajat valittiin laajentamalla tätä aluetta hieman.
Rajoitettujen 𝐴, 𝐵 ja 𝐶 -kertoimien avulla muodostettu sovite toimii kuvassa 7 hyvin pienillä
nopeuksilla, jolloin sovitteen termi 𝐶 sijoittuu luontevasti sille annettujen rajojen väliin. Suuremmilla nopeuksilla 𝐶-termi pakotetaan pysymään sallittujen rajojen sisäpuolella, ja tämän
rajoituksen sopivuus täytyy myös tarkastaa kvalitatiivisesti.
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Kuvassa 8 mukainen rajoitettu sovite suhteelliselle polttoainevirtaukselle redusoidun työntövoimasuhteen funktiona näyttää osuvan datapisteisiin hyvällä tarkkuudella. Samanlainen
tarkastelu tehtiin usealle lentotilalle ja mallin osuvuus oli aina kuvien 7 ja 8 kaltainen. Suurilla nostovoimakertoimilla ilmeni massan muuttuessa kuvan 7 kaltaisia epäjatkuvuuksia sovitteen laskennan pisteissä, mutta kun nopeutta nostettiin, tämä epäjatkuvuus hävisi ja sovite
osui laskettuihin työntövoimasuhteen pisteisiin kuvan 8 tavoin.

Kuva 8 Sovitteen kvalitatiivinen tarkastelu suurella nopeudella.
Kaikilla eri lentotiloilla muodostettujen toisen asteen yhtälöiden sovitteiden kertoimet 𝐴, 𝐵
ja 𝐶 tallennettiin taulukoihin ja kertoimien keskinäistä käytöstä tutkittiin lentokorkeuden ja
nopeuden muuttuessa.
Taulukossa 2 on esitetty kaikille eri lentotiloille muodostetun sovitteen kertoimen 𝐴 lukuarvoja. Luvut on värikoodattu pienimmästä suurimpaan väreillä vihreästä punaiseen jatkokäsittelyyn, jotta viereisten lukujen muutos voidaan erottaa suuresta värin muutoksesta. Taulukosta valittiin sellaiset lukuarvot, jotka muuttuivat näennäisen tasaisesti nopeuden tai korkeuden muuttuessa eikä muutoksessa tapahtunut äkillisiä hyppäyksiä.
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Taulukko 2 Kertoimen 𝐴 arvoja eri lentotiloissa.
A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1 0.035 0.217 0.193 0.183 0.180 0.123 0.133 0.133 0.132 0.100 0.086 0.132
2 0.057 0.128 0.226 0.216 0.213 0.130 0.141 0.137 0.144 0.115 0.082 0.033
3 0.084 0.093 0.264 0.253 0.248 0.115 0.132 0.137 0.147 0.128 0.101 0.084
4 0.398 0.131 0.189 0.345 0.324 0.118 0.128 0.189 0.170 0.148 0.144 0.130
5

0.404

6

0.193

0.332

0.374

0.112

0.133

0.219

0.232

0.228

0.212

0.189

1.000

0.406

0.245

0.357

0.378

0.243

0.270

0.270

0.292

0.290

0.272

1.000

0.402

0.459

0.367

0.394

0.302

0.331

0.339

0.333

0.266

0.273

0.432

0.439

0.358

0.341

0.192

0.378

0.396

0.358

0.332

7
8
9

Taulukossa 3 on esitetty selvyyden vuoksi vain tasaisesti muuttuvat toisen asteen yhtälön 𝐴kertoimet. Sovitteiden 𝐵 ja 𝐶 -kertoimet valikoitiin samoista soluista kuin 𝐴-kertoimet.
Näistä valikoiduista kertoimista muodostettiin kolmiulotteinen pintamalli kullekin kertoimelle nopeuden ja korkeuden suhteen. Pintamallin luonnilla on kaksi tarkoitusta. Ensinnäkin
pintamalli tasoittaa sovitteen kertoimien muutosta, kun aiemmin lasketut sovitteet eivät ole
lainkaan riippuvaisia toisistaan, mutta niistä luotu pintamalli on jatkuva joka suuntaan.
Toiseksi pintamallin avulla voidaan laskea helposti moottorin polttoainevirtausta koko operointialueella, eikä interpolointia tai ekstrapolointia tarvita yksittäisten lentotilojen sovitteiden ulkopuolella. Pintamallin muodostamiseksi valittiin mahdollisimman suuri joukko pisteitä mahdollisimman laajalta moottorin operointialueelta, kuitenkin säilyttäen pisteiden näennäisen tasainen muutosnopeus.
Taulukko 3 Tasaisesti nopeuden ja korkeuden suhteen muuttuvat 𝐴-kertoimet.
h\Ma
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0.217

0.193

0.183

0.18

0.123

0.133

0.133

0.132

0.100

0.086

0.213
0.264

0.253

0.248

0.144
0.115

0.132

0.137

0.324
0.332

0.374

0.112

0.133

0.219

0.232

0.128

0.367

0.394

0.302

0.228

0.396

0.084

0.212

0.189

0.29
0.331

0.439
0.378

0.101
0.144

0.27
0.459

13

0.082

0.17

0.357
0.402

0.147

12

0.339

0.333

0.341
0.358

0.332

Suhteellisen polttoainevirtauksen sovitteiden 𝐴-kertoimista muodostettu pintamalli on havainnollistettu kuvassa 9. Kuvassa vaaka-akseleilla ovat suhteellinen lentonopeus
𝑀𝑎/𝑀𝑎𝑚𝑎𝑥 ja suhteellinen lentokorkeus ℎ/ℎ𝑟𝑒𝑓 . Tässä työssä ℎ𝑟𝑒𝑓 on kuormauksesta riippumaton referenssikorkeus. Pintamalli saa selkeän, tasaisesti muuttuvan muodon, joka on
sovitettu valikoituihin kertoimen arvoihin. Pintamallin ja sen laskennassa käytettyjen pisteiden ero on joissakin kohtaa huomattavan suuri, mikä lisää epävarmuutta mallin hyvyydestä.
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Kuvan 8 pinta on kuitenkin vain yhden kertoimen mallinnus ja suhteellinen polttoainevirtaus
lasketaan kolmesta eri 𝐴-, 𝐵- ja 𝐶-kertoimien pinnasta, jotka mallinnettiin samojen Taulukossa 3 esitettyjen valikoitujen solujen perusteella. Yksittäisen pinnan sopivuus sen laskemisessa käytettyihin pisteisiin ei ole lopputuloksen kannalta tärkeää, vaan näiden pintojen
yhteistoiminnalla laskettujen polttoainevirtausmallien jouheva fysikaalinen käytös ja sopivuus alkuperäiseen dataan.

Kuva 9 Valikoiduista sovitteiden 𝐴-kertoimista muodostettu pintamalli.
Kuvassa 10 on esimerkki näiden pintamallien avulla mallinnetusta suhteellisesta polttoainevirtauksesta redusoidun työntövoimasuhteen funktiona. Kuvassa jatkuva 𝐴𝐵𝐶-pintamallikäyrä sopii punaisiin työntövoimasuhteen pisteisiin melko hyvin, eikä käyrän kulmakerroin
muutu merkittävästi missään vaiheessa. Kuvan 10 lentotila pienellä nopeudella 0,3
𝑀𝑎/𝑀𝑎𝑚𝑎𝑥 merenpinnalla on valittu kuvaa 7 vastaavasti siten, että kuvaan saadaan huonoin mahdollinen sopivuus pintamallin käyrän ja pisteiden välillä. Muissa lentotiloissa pintamalli sopii lähes täydellisesti laskettuihin työntövoimasuhteen pisteisiin, ja niiden avulla
laskettuja polttoainevirtauksia voidaan pitää luotettavina myös pisteiden ulkopuolella.
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Kuva 10 Kertoimien 𝐴, 𝐵 ja 𝐶 pintamallien avulla laskettu polttoainevirtaus redusoidun
työntövoimasuhteen funktiona yhdessä lentotilassa.
Työntövoimamallien lähtökohtana oli alkuperäisten maksimityöntövoimatietojen epävarmuus. Polttoainevirtausten suuruutta pidettiin todenmukaisempana tietona, sillä lentokoneen
ohjaamossa on indikaattori polttoainevirtaukselle, joka vastaa hyvin taulukoituja maksimipolttoainevirtauksia eri lentotiloissa. Luvussa 3 mainittiin työntövoiman mittauksen ongelmallisuudesta eri lentotiloissa sekä mallinnetun työntövoiman ja lentokoneen vastuspolaarin
keskinäisestä riippuvuudesta. Koska työssä halutaan hyvä vastaavuus moottorimallin ja sovellettavan vastuspolaarin yhteistoiminnalle, voidaan alkuperäisiä työntövoiman maksimitietoja muokata haluttuun suuntaan.
Maksimityöntövoimia lasketaan uudestaan suhteellisen polttoainevirtauksen mallin avulla
hakemalla sellainen redusoidun työntövoimasuhteen arvo, jolla suhteellinen polttoainevirtaus on yksi. Tällä redusoidun työntövoimasuhteen arvolla kerrotaan lentotilaa vastaavaa
työntövoiman maksimiarvoa, jolloin saadaan päivitetty työntövoiman maksimi. Kuvassa 11
on havainnollistettu tätä toimintatapaa, jossa musta pystyviiva projisoi 𝐴𝐵𝐶-pintamallin mukaisen redusoidun työntövoimasuhteen x-akselille, kun polttoainevirtaus on saavuttanut
maksiminsa, eli on 1. Kuvan musta viiva leikkaa x-akselin kohdassa noin 0,95, jolloin uusi
maksimityöntövoima 𝑇max _1 = 0,95*𝑇max _0 , missä 𝑇max _0 on alkuperäinen työntövoiman
maksimiarvo. Kerroin, jolla työntövoimaa muutetaan, on riippuvainen lentotilaa vastaavasta
polttoainevirtausmallista, jolloin työntövoima voidaan päivittää koko lentoalueelta.
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Kuva 11 Maksimityöntövoiman rajoittaminen suhteellisen polttoainevirtauksen perusteella.

4.2 Moottorimallin korjaus ominaiskantamien avulla
Moottorin polttoainevirtausmallin hyvyyttä haluttiin tutkia vielä sen avulla laskettujen ominaiskantamien ja alkuperäisten ODM:stä saatujen ominaiskantamien erotuksen avulla. Tätä
varten luotiin oma Matlab-laskuri, joka laski jokaisella eri kuormauksella taulukon 1 mukaiset ominaiskantamat eri lentotiloille. Laskuri arvioi ensin lentokoneen kohtauskulman yhtälöstä (2.33) olettamalla nostovoiman olevan yhtä suuri koneen painon kanssa. Toisin sanoen
ratakulma on nolla eikä työntövoiman pystysuuntaista komponenttia oteta huomioon. Tämän
jälkeen tarvittava työntövoima voidaan laskea saadun kohtauskulman avulla yhtälöstä (2.27)
käyttäen vastuksen laskentaan yhtälön (3.2) mukaista vastuskerroinlaskuria ja ilman kineettistä painetta lentotilassa. Kun työntövoiman ensimmäinen approksimaatio on saatu laskettua, voidaan tulosta tarkentaa vähentämällä tarvittavaa nostovoimaa työntövoiman lentorataa vastaan kohtisuoraan olevan komponentin verran, mikä vähentää vastaavasti vastuskerrointa ja samalla vastusta. Muutaman iterointikierroksen jälkeen tulos ei enää muutu ja iterointi voidaan lopettaa, tuloksena on saatu lentokoneen työntövoima ja kohtauskulma.
Kun edellä kerrotun mukaisesti muokatuista työntövoiman maksimeista on olemassa taulukoitua tietoa eri lentonopeuksilla ja -korkeuksilla, voidaan kutakin lentotilaa vastaava
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redusoitu työntövoimasuhde laskea. Redusoidulla työntövoimasuhteella voidaan laskea lentotilaa vastaava suhteellinen polttoainevirtaus, joka kerrottuna maksimipolttoainevirtauksella on hetkellinen polttoainevirtaus. Kun lentotilaa vastaava polttoainevirtaus on laskettu,
saadaan sitä vastaava ominaiskantama helposti yhtälöstä (3.1).
Moottorimallilla laskettujen ominaiskantamien prosentuaalista eroa vastaavan lentotilan
ODM-ominaiskantamiin on mallinnettu kuvassa 12. Kuvassa esiintyy piikkimäinen reuna
aina eri korkeuksia vastaavilla minimilentonopeuksilla, eli silloin kun nostovoimakerroin on
suurimmillaan. Aiemmin pohdittiin tässä työssä käytetyn vastuspolaarin ja ODM:n alkuperäisissä analyyseissä käytetyn vastuspolaarin mahdollisia eroja, jotka voivat selittää suuret
erot vastuksessa pienillä nopeuksilla. Kuvasta nähdään, että nopeuden kasvaessa moottorimallilla saadut ominaiskantamat pienenevät selvästi suhteessa alkuperäisiin arvoihinsa. Kuvaan on piirretty referenssitaso pystyakselin nollakohtaan, jonka kohdalla ero mallin antamien ja alkuperäisten ominaiskantamien välillä olisi nolla. Tämän referenssitason alapuolella olevat pinnat antavat moottorimallille pienempiä ominaiskantamia alkuperäiseen dataan nähden, ja yläpuolella taas suurempia. Kuvassa näkyy kaikkien lentokoneen kuormausten mukaan lasketut ominaiskantamien erot eri pintoina. Näiden pintojen erot summattiin
yhteen ja jaettiin pintojen kokonaismäärällä eri lentotiloissa, jolloin saatiin lentotilaa vastaava keskiarvotettu erotus mallien välillä.

Kuva 12 Moottorimallilla laskettujen ominaiskantamien prosentuaaliset erot ODM:n mukaisiin ominaiskantamiin.
Toinen maksimityöntövoiman päivitys tehtiin kuvan 12 pintojen keskiarvotetun prosentuaalisen eron avulla seuraavasti:
𝑇

max _1
𝑇max _2 = 1+∆𝑆𝐴𝑅

%𝑎𝑣𝑔

missä

,

𝑇max _1 on muokattava katkaistu työntövoiman maksimiarvo [N]
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( 4.3 )

∆𝑆𝐴𝑅%𝑎𝑣𝑔 on ominaiskantamien prosentuaalinen erotus alkuperäisiin ODM:n
ominaiskantamiin nähden [-].
Koska työntövoiman maksimiarvoja on nyt muokattu kaksi kertaa, ensin katkaisemalla maksimityöntövoima mallin mukaisen maksimipolttoainevirtauksen kohdalta, ja tämän jälkeen
keskiarvotettujen ominaiskantamien avulla, täytyy työntövoiman käyttäytyminen nopeuden
ja korkeuden suhteen tarkistaa kvalitatiivisesti jälleen. Tutkittavan suihkukoneen moottorina
on pienen ohivirtaussuhteen suihkumoottori, jonka työntövoiman voidaan olettaa olevan nopeuden suhteen lähes vakio alisoonisella nopeusalueella (Soban 2017).
Yhtälön (4.3) mukaan ominaiskantamakorjattu maksimityöntövoiman pintamalli on esitetty
kuvassa 13. Kuvassa pintamalli on pienen ohivirtaussuhteen moottorille tyypillinen, missä
työntövoima ei muutu merkittävästi nopeuden funktiona. Kuvasta huomataan, että malli antaa negatiivisia työntövoiman maksimiarvoja korkealla hitailla lentonopeuksilla, mikä ei vaikuta järkevältä tulokselta. Tämä johtuu vaakalentojen ominaiskantamatietojen puuttumisesta
mahdollisten nopeus-korkeus -yhdistelmien ulkopuolella.

Kuva 13 Ominaiskantamien prosentuaalisella erolla korjattu työntövoiman maksimipinta.
Vaakalentojen analysoinnissa tällä negatiivisella työntövoimalla ei ole vaikutusta, sillä hidas
lentonopeus korkealla ohuessa ilmassa johtaisi sakkausrajaa suurempiin nostovoimakertoimiin. Luvussa 5 esiteltävällä matkalentosimulaattorilla joissakin yksittäistilanteissa lentokoneen nopeus hidastui korkealla, mikä johti työntövoiman pienenemiseen ja nopeuden kiihtyvään hidastumiseen. Jo muutamassa aika-askeleessa simulaation lentonopeus muuttui negatiiviseksi ja työntövoima sai äärettömän suurta lähestyviä negatiivisia arvoja, mikä johti
lopulta simulaation kaatumiseen. Negatiivisten työntövoimien aiheuttamaa ongelmaa korjattiin lisäämällä muutama keinotekoinen työntövoiman maksimipiste eri korkeuksille pienelle nopeudelle. Keinotekoisiksi pisteiksi valittiin lentokorkeutta vastaavat pienimmät tun-
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netut työntövoimat, jolla tavoiteltiin konservatiivisuutta työntövoiman mallinnuksessa epävarmalla alueella. Kuva 14 esittää korjatun työntövoimamallin pintaa suhteellisen lentonopeuden ja lentokorkeuden suhteen. Matalalla lentokorkeudella nopeusalueella 0,6 –
0,8 𝑀𝑎/𝑀𝑎𝑚𝑎𝑥 maksimityöntövoimamallin pinta eroaa sen laskemiseen käytetyistä pisteistä hieman. Virheen suuruus pintamallilla näissä kohdissa on maksimissaan noin 2,5 %.
Lentokorkeuden kasvaessa pintamalli sopii pistedataan erittäin hyvin, jolloin pintamallia
voidaan pitää toimivana. Pintamallin suhteellisilla korkeuksilla 0,8 – 1 ℎ/ℎ𝑟𝑒𝑓 . työntövoiman maksimiarvossa on pieni painauma nopeusalueella 0,3 – 0,6 𝑀𝑎/𝑀𝑎𝑚𝑎𝑥 . Tämä painauma on aiemmin mainitun mukaisesti tavallisten vaakalentotilojen ulkopuolella, eikä sillä
pitäisi olla matkalennon analysoinnissa suurta vaikutusta.

Kuva 14 Keinotekoisten työntövoimapisteiden vaikutus maksimityöntövoimamallin pintaan.
Maksimityöntövoimaa on nyt muokattu kuvan 11 mukaisesti katkaisemalla työntövoiman
maksimi kohdasta, jossa polttoainevirtaus saavuttaa maksimivirtauksen, ja yhtälön (4.3) mukaisella ominaiskantamakorjauksella. Niinpä 𝐴, 𝐵 ja 𝐶-kertoimet joudutaan laskemaan uudestaan sekä tekemään niistä pintamallit nopeuden ja korkeuden suhteen samalla periaatteella kuin alkuperäisellä maksimityöntövoimamallilla. Tarkennetuilla kertoimilla ja päivitetyllä maksimityöntövoimapinnalla laskettiin kuvaa 12 vastaavat ominaiskantamien prosentuaaliset erotukset alkuperäisiin ODM-ominaiskantamiin nähden uudestaan, jotta korjausten vaikutus voidaan todentaa käytännössä.
Kun kuvan 12 alkuperäisillä maksimityöntövoiman tiedoilla ja siihen dataan tehdyllä suhteellisen polttoainevirtauksen toisen asteen yhtälön sovituksilla lasketut ominaiskantamat
erosivat ODM-arvoista –20 – +5 prosenttia, päästiin korjatuilla malleilla kuvan 15 mukaisiin
±2 %:n virheisiin. Korjatuilla malleilla korkean nostovoimakertoimen lentotiloissa esiintyvistä piikeistä ei kuitenkaan päästy eroon, mutta nämä lentotilat eivät ole kriittisiä matkalentoa tarkasteltaessa.
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Korjaukset työntövoimalle ja suhteelliselle polttoainevirtaukselle on tehty vahvasti ODM:n
mukaisten ominaiskantamien perusteella, minkä vuoksi moottorimalli ei välttämättä toimi
toisessa konetyypissä samalla moottorilla. Moottorin työntövoiman korjaukset perustuvat
lisäksi käytettyyn vastuspolaariin, joka yhdessä ominaiskantamien kanssa määrittää työntövoiman tietylle polttoainevirtaukselle. Nykyistä suurempia vastuksia antava polaari johtaisi
suurempiin työntövoiman arvoihin samalla polttoainevirtauksella, eli näennäisesti tehokkaampaan ja taloudellisempaan moottoriin.

Kuva 15 Korjatulla maksimityöntövoimamallilla ja 𝐴𝐵𝐶-kertoimilla laskettujen vaakalennon ominaiskantamien ero alkuperäisiin ODM-arvoihin.
Käytetyt menetelmät johtivat moottorimallin ja sitä vastaavan vastuspolaarimallin hyvään
vastaavuuteen etenkin vaakalennon ominaiskantamien osalta. Korjattu maksimityöntövoimamalli johti noin 2 - 3 prosenttia suurempiin maksiminopeuksiin kuin ODM:n ilmoittamat
maksimivaakalentonopeudet eri korkeuksilla, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä tuloksena.
ODM:n tarkoituksenahan on antaa jokaiselta konetyypin yksilöltä odotettava minimisuorituskyky, jolloin tyypillinen maksimisuorituskyky voi olla ilmoitettuja arvoja parempi. Tehdyillä korjauksilla moottorimallin maksimityöntövoimat ovat edelleen aina pienempiä kuin
asentamattoman moottorin työntövoima merenpinnan tasolla ISA-olosuhteissa. Moottorimallin mukaan työntövoima merenpinnan tasolla on noin 20 % pienempi kuin asentamattoman moottorin staattinen työntövoima merenpinnan tasolla. Tämä vastaa hyvin käsityksiä
asennetun ja asentamattoman moottorin työntövoimaerosta. (Scanlan 2005.)

4.3 Polttoaineen ominaiskulutus
Polttoaineen ominaiskulutus TSFC (Thrust-Specific Fuel Consumption) on moottorin tehokkuutta hyvin kuvaava suure. TSFC kertoo kuinka monta painoyksikköä, esimerkiksi Newtonia, polttoainetta täytyy polttaa aikayksikössä tietyn työntövoiman saavuttamiseksi
[N/N/s], jolloin yksiköksi tulee 1/s tai 1/h. TSFC:tä käytetään erityisesti suihkumoottoreille,
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kun taas potkuriturbiineille ja mäntämoottoreille käytetään akselitehoa vastaavaa polttoaineen ominaiskulutusta. (Laine et al. 2006.) TSFC yhdistää polttoaineenkulutuksen ja työntövoiman seuraavasti (Filippone 2006):
𝑇𝑆𝐹𝐶 =

𝑚̇𝑓
𝑇

.

( 4.4 )

Kuva 16 esittää suhteellista polttoaineen ominaiskulutusta redusoidun työntövoimasuhteen
funktiona. Siniset pisteet edustavat testipenkissä mitattuja moottoriyksilöiden maakoekäyttötuloksia. Punainen käyrä on niiden mukainen sovite ja sininen käyrä on mallin perusteella
laskettu. Maakoekäyttötuloksiin sovitettua käyrää on kerrottu tekijällä 1,03, jotta sovite saadaan vastaamaan heikoimman polttoainetehokkuuden omaavia moottoreita. Koska kuvassa
16 ovat mallit sekä asennetulle että asentamattomalle moottorille, ei niitä voi suoraan verrata
keskenään, kuten luvussa 3 kerrottiin. Lisäksi asennetun moottorin työntövoima on mallinnettu lentotiloja kuvaavista ominaiskantamista, joissa on moottorin apuvoimalaitteiden lisäksi mukana nopeuden aiheuttama vaikutus työntövoimaan. Tärkeintä on todeta kuvasta 16
käyrien muodot, jotka näyttävät vastaavan pääosin hyvin toisiaan. Maakoekäyttötuloksissa
ei ole mittapisteitä työntövoiman ollessa 0,1 – 0,4 𝑇/𝑇𝑚𝑎𝑥 , jolloin siihen sovitettava käyrä
on tuolla välillä myös hyvin epävarma. Lentonopeuden kasvaessa polttoaineen ominaiskulutus kasvaa moottorimallin mukaan, mutta ominaiskulutuksen muoto tehoasetuksen mukaan pysyy samankaltaisena.

Kuva 16 Suhteellinen polttoaineen ominaiskulutus redusoidun työntövoimasuhteen funktiona maakoekäytössä, sekä moottorimallilla matalalla pienellä nopeudella.
Lentokorkeuden kasvaessa moottorin polttoaineen ominaiskulutuksen oletettiin pienentyvän
ilman viiletessä. Kuvassa 17 on havainnollistettu muodostetulla moottorimallilla laskettua
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polttoaineen ominaiskulutusta redusoidulla työntövoimasuhteella 𝛿𝑇 = 0,75. Polttoaineen
ominaiskulutus laskee lentokorkeuden kasvaessa, kuten oletettiin.

Kuva 17 Moottorimallin polttoaineen ominaiskulutus redusoidulla työntövoimasuhteella 𝛿𝑇
= 0,75 suhteellisen lentokorkeuden funktiona.
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5 Matkalentosimulaattori
Matkalentosimulaattori syntyi erilaisten Matlab-pohjaisten Hawk Mk 51:n suoritusarvolaskentakoodien kehittämisen tuotoksena, eikä itse simulaattorille ollut lähtökohtaisesti tarvetta. Simulaattori oli kuitenkin mahdollista tehdä vain pienellä lisätyöllä ja sen katsottiin
olevan hyvä pohja esimerkiksi lennonsuunnittelun apuvälineenä tulevaisuudessa. Simulaattorilla voidaan muodostaa erilaisia kuvaajia matkalennosta, joita tarkastelemalla voidaan arvioida laskentamenetelmien toimivuutta karkealla tasolla.

5.1 Simuloinnissa käytetty numeerinen menetelmä
Luvussa 2.4 esiteltiin lentokoneeseen vaikuttavat liikeyhtälöt ja laskennassa käytettävä koordinaatisto. Kun lentokoneen vastuspolaari on tunnettu ja moottorimalli luotu luvun 4 mukaisesti, voidaan liikeyhtälöitä ratkaista numeerisesti. Matkalennon numeerinen simulointi perustuu yhtälöiden (2.27 ja 2.28) ratkaisuun pienellä aika-askeleella Eulerin eksplisiittisellä
menetelmällä. Eulerin eksplisiittisessä menetelmässä seuraavan aika-askeleen muuttujien arvot lasketaan yhtälöllä:
𝑑𝑥

𝑥(𝑡0 + ∆𝑡) = 𝑥0 + 𝑑𝑡 ∆𝑡,
missä

( 5.1 )

𝑥(𝑡0 + ∆𝑡) on laskettava muuttuja ajanhetkellä 𝑡0 + ∆𝑡 [x]
𝑥0 on muuttujan tunnettu arvo hetkellä 𝑡0 [x]
𝑑𝑥
on muuttujan derivaatta ajan suhteen [x/s]
𝑑𝑡
∆𝑡 on aika-askeleen pituus [s].

Eulerin menetelmä on erittäin yksinkertainen, robusti ja helposti toteutettava numeerinen
integrointimenetelmä, joka antaa lentokoneen suoritusarvolaskennassa riittävän tarkkoja tuloksia. Laskentamenetelmän tarkkuus on riippuvainen laskettavien suureiden muutosnopeudesta. Jos laskettavat suureet, kuten työntövoima ja vastus pysyvät lyhyessä ajassa likimain
vakioina, saa Eulerin menetelmällä varsin tarkkoja tuloksia (Cheever 2015). Menetelmän
tarkkuutta voidaan parantaa pienentämällä laskennassa käytettävää aika-askelta, mikä on
otettu huomioon simulaattorissa muuttamalla aika-askelta eri lentotiloissa. Aika-askeleen
pienentämisellä on negatiivinen vaikutus simulaation suoritusajan kasvussa, sillä aika-askeleen pienentyessä laskentakerrat lisääntyvät, kun simuloitu lentomatka pysyy samana.
Taulukoidulle lähtödatalle, kuten moottorin maksimipolttoainevirtaukselle eri korkeuksilla
ja lentonopeuksilla, käytettiin kuutiosplini-interpolointimenetelmää. Kuutiosplini muodostaa interpoloidessa tasaisesti muuttuvan pinnan, jonka ensimmäinen ja toinen derivaatta ovat
jatkuvia. Menetelmä sopii hyvin tasavälisen pisteistön interpolointiin, eikä menetelmällä ole
taipumusta oskillointiin. Kuutiosplinin käyttö ei sovellu ekstrapolointiin, sillä splinin käyttämä kolmannen asteen termi kasvaa voimakkaasti interpolointivälin ulkopuolella.
(Mäkinen 2011.)
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5.2 Simulaattorin yleiskuvaus
Lennonsuunnittelu tehdään tavanomaisesti manuaalisesti operointikäsikirjan nousu-, vaakaja liukulentojen taulukoiduista ominaiskantamista sekä erilaisista kuvaajista. Koska lentokoneen ja ympäröivän ilman ominaisuudet, kuten esimerkiksi paino ja lämpötila, muuttuvat
jatkuvasti, joudutaan lennonsuunnittelussa suorittamaan jopa satoja laskutoimituksia. Käsin
suoritettavat laskutoimitukset lisäävät virheiden mahdollisuutta ja kuluttavat runsaasti työaikaa. (RocketRoute 2017.) Matkalentosimulaattorin yhtenä tavoitteena on vähentää lennonsuunnittelun vaatimaa työaikaa ja pienentää virheiden määrää. Simulaattorin oikea toiminta
on kuitenkin varmistettava koelennoin ennen sen käyttöä lennonsuunnittelussa.
Työssä laaditun Matlab-pohjaisen matkalentosimulaattorin toimintarakenne on esitetty kuvassa 18. Simulointi alkaa kuvan vasemmasta yläreunasta alustuksella, jossa luetaan muun
muassa luonnonvakioiden arvot, lentokoneen vakioarvot, moottorimalli ja optimaaliset vaakalentotilat eri vastusindeksin konfiguraatioille. Optimaalisten vaakalentotilojen laskenta
kerrotaan tarkemmin luvussa 5.3. Seuraavaksi simulaatio haluaa käyttäjältä tietoja lentokoneen konfiguraatiosta, lentomatkasta, matkalennon nopeuslisästä ja moottorin tehoasetuksen
muutostiheydestä. Koneen konfiguraation ja lentoonlähtömassan ollessa tunnettu, muodostetaan simulaation lukujonot ja ensimmäisen aika-askeleen tunnetut arvot voidaan sijoittaa
lukujonojen ensimmäiseen soluun. Lukujonoihin tallennetaan kunkin simulaation muuttujan
arvot kullakin aika-askeleella, jolloin simulaation historiasta jää tiedot loppukäsittelyä varten. Ensimmäisen aika-askeleen tunnettuja arvoja ovat esimerkiksi lentoonlähtökorkeus, lentokoneen massa, polttoainemäärä, ilman olosuhteet aloituskorkeudella ja konfiguraatiota
vastaava nousunopeus. Lukujonojen alustuksen jälkeen alkaa varsinainen matkalennon simulointi lentotavan määrityksellä. Ohjelma ei simuloi tarkasti lentoonlähtöä ja laskeutumista, vaan niissä kuluva polttoainemäärä on oletettu ODM:n mukaiseksi vakioarvoksi.
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Kuva 18 Simulaattorin toimintakaavio.
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Lentotavan määritys alkaa jäljellä olevan lentomatkan laskemisesta. Jos lentomatka on pidempi kuin maksimiliukumatka, ei tarkempaa liukulennon analyysiä tarvitse tehdä. Ohjelma
laskee lentokoneen konfiguraatiota vastaavan optimaalisen vaakalentonopeuden ja -korkeuden, joista on muodostettu jokaiselle vastusindeksille funktio lentomassan suhteen. Jos tämänhetkinen lentokorkeus on pienempi kuin optimikorkeus tai määrätty lentokorkeus, lentotavaksi valitaan nousulento. Lentokorkeuden ollessa merkittävästi suurempi kuin optimikorkeus, lentotavaksi valitaan liukulento. Jos taas lentokorkeus on riittävän lähellä optimaalista vaakalentokorkeutta, siirtyy simulaatio vaakalentovaiheeseen. Korkeuden rajat vaakalennolle voivat olla esimerkiksi 0 – 50 metriä optimilentokorkeuden yläpuolella. Rajat määritetään riittävän suuriksi, jotta simulaatio ei voi yhden nousulennon askeleen aikana nousta
vaakalennon rajojen alapuolelta niiden yli.
Kun lentotapa on valittu, simulaatio siirtyy laskemaan valitun lentotavan mukaisia yhtälöitä.
Nousulento suoritetaan ODM:n ohjeiden mukaisesti vakiomittarinopeudella 𝑉𝐼𝐴𝑆 ja moottorin tehoasetuksen ollessa maksimityöntövoimaa vastaava. Vakiomittarinopeudella tosi-ilmanopeus VTAS kasvaa korkeuden lisääntyessä, joten nousulennon energiakorkeuden laskemisessa yhtälöillä (2.37 – 2.39) täytyy ottaa huomioon muuttuva lentonopeus. Vaakalennossa ratakulma 𝛾 ja sen muutosnopeus on nolla ja liikeyhtälöistä (2.28 ja 2.32) sievenee
oikea puoli kokonaan pois. Liukulento lasketaan nousulennon tavoin energiakorkeuden yhtälöllä, ainoastaan tehoasetus muuttuu moottorin tyhjäkäyntiä vastaavaksi. Lentotapojen laskenta kerrotaan tarkemmin luvussa 5.5.
Lentotapoja vastaavien liikeyhtälöiden ratkaisujen jälkeen voidaan lentokoneen sijaintia ja
painoa muuttaa. Lentokoneen sijaintitietoja ovet lentokorkeus ℎ ja lentomatka maan pinnalla
𝑋, jotka lasketaan yhtälöistä (2.29 ja 2.30) tosi-ilmanopeuden ja ratakulman funktiona. Tuulen vaikutusta lentomatkaan ei ole otettu huomioon tässä työssä, mutta sen sisällyttäminen
simulaatioon on tarvittaessa helppoa. Lentokoneen painon muutos saadaan laskettua moottorimallin mukaisesta polttoainevirtauksesta, joka pätee kuluneella aika-askeleella. Kuormien pudottamista ei ole simuloitu ohjelmassa. Uuden sijainnin ja polttoainetilanteen jälkeen voidaan tarkastaa simulaation lopetusehtoja, joita ovat esimerkiksi laskeutumiseen tarvittavan polttoaineen minimimäärän saavuttaminen, lentokorkeuden muuttuminen negatiiviseksi (maahan törmäys) ja alussa määritetyn lentomatkan saavutus. Simulaatiota jatketaan
hyppäämällä takaisin lentotavan valintaan, kunnes jokin lopetusehto on saavutettu tai simulointikierrosten määrä kasvaa yli määritetyn rajan. Kyseinen raja on tarkoitettu estämään
ohjelman loputon suorittaminen virhetilanteissa.
Kun jokin lopetusehto saavutetaan, simulaatio poistaa alustuksessa muodostetuista ylipitkistä lukujonoista käyttämättömät solut ja tulostaa matkalennosta simuloidut kuvaajat. Haluttuja kuvaajia on korkeus, nopeus, kohtauskulma, kiihtyvyys, polttoainevirtaus, kulutettu
polttoaine ja työntövoima-asetus lentomatkan suhteen. Kuvaajista voidaan helposti analysoida simulaation todenmukaisuutta tarkkailemalla eri suureiden käyttäytymistä suhteessa
toisiinsa. Esimerkiksi vaakalentonopeuden tulisi kasvaa, jos tehoasetusta ei muuteta lentokoneen keventyessä polttoaineen kulutuksen seurauksena. Samalla kohtauskulman pitäisi
pienentyä nopeuden kasvun ja lentokoneen keventymisen seurauksena. Nousulennossa tosiilmanopeuden tulee nousta korkeuden lisääntyessä, kunnes nousun on tarkoitus tapahtua vakiona pysyvällä Machin luvulla. Tropopaussin alapuolella tosi-ilmanopeus pienenee korkeuden noustessa ilman viilentyessä ja tropopaussissa tosi-ilmanopeus pysyy vakiona. Liu’ussa
tilanne on päinvastainen nousulentoon verrattuna. Kuvaajien avulla tehdyt tarkastelut eivät
kuitenkaan varmenna simulaation edustavuutta oikeaan lentokoneeseen nähden.
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Simuloinnin kulkua on havainnollistettu kuvassa 18 eri värisillä nuolilla. Sininen nuoli tarkoittaa, että sitä pitkin kuljetaan vain kerran. Punaisesta, violetista tai oranssista polusta valitaan vain yksi, ja se kuljetaan kerran jokaisella simulaation aika-askeleella. Mustaa polkua pitkin palataan takaisinpäin, kunnes jokin simuloinnin lopetusehto on täytetty, minkä
jälkeen kuljetaan simulaation lopetukseen.

5.3 Alustus
Simulaation alustukseen voidaan laittaa kaikki sellaiset muuttujat ja funktiot, jotka eivät
muutu eri lentokoneen kuormauksille tehtävien simulaatioiden välillä. Tällaisia ovat aiemmin mainitut luonnonvakiot, erilaiset lentokoneen operointiarvot kuten nousunopeus ja liukunopeus, koneversioiden tyhjäpainot ja polttoainetilavuudet sekä moottoriversioiden työntövoima- ja polttoainekulutusmalli. Moottoriversioiden eroista kerrotaan tarkemmin luvussa
6.1.
Lisäksi alustusosioon lukee lentokoneen ominaiskantamaoptimoidut vaakalentonopeudet
näitä nopeuksia vastaavat optimilentokorkeudet lentomassan funktiona eri konfiguraatioille.
Nämä nopeudet ja korkeudet on laskettu 8:lle eri vastusindeksin lentokoneelle ja kullekin
vastusindeksille on laskettu 16:n eri lentomassan ominaiskantamaoptimoitu lentotila, joista
muodostetaan sovitteet lentomassan suhteen. Ominaiskantamaoptimoidut lentonopeudet ja
korkeudet laskettiin käymällä läpi kaikki kutakin lentokorkeutta vastaavat lentonopeudet
pienellä Machin luvun muutosaskeleella ja laskemalla niitä vastaavat ominaiskantamat. Kun
yksi lentokorkeus on käyty läpi, voidaan siirtyä seuraavalle lentokorkeudelle, jolle toistetaan
sama prosessi. Kun koko lentokoneen operointialue on käyty läpi voidaan siirtyä seuraavaan
lentomassaan. Kutakin lentomassaa vastaava ominaiskantamaoptimoitu lentokorkeus ja -nopeus tallennettiin matriisiin. Tämä prosessi on laskennallisesti hyvin pitkäkestoinen, minkä
takia näistä eri kuormauksille tallennetuista optimilentotilojen korkeuksista ja nopeuksista
muodostettiin funktiot kunkin konfiguraation lentokorkeudesta ja lentonopeudesta massan
suhteen. Yksinkertaiset funktiot voidaan lukea simulaation alustuksessa, eikä raskasta laskuprosessia tarvitse käydä läpi uudestaan. Kuvassa 19 on esitetty tällaisella prosessilla lasketut maksimiominaiskantamaa vastaavat lentonopeudet suhteessa maksimilentonopeuteen
lentomassan funktiona. Kuvan vaaka-akselilla lentomassaa on kuvattu massan suhteella
maksimilentoonlähtömassaan. Ominaiskantaman suhteen optimoituihin vaakalentonopeuksiin sovitettu käyrä eroaa tarkoista datapisteistä maksimissaan 0,005 𝑀𝑎, millä ei ole vielä
suurta vaikutusta ominaiskantaman heikentymiseen. Kuvan 19 konfiguraatiolla optimaalinen vaakalentonopeus kasvaa lentomassan lisääntyessä. Lentomassan nousu kasvattaa vaakalentoon tarvittavaa nostovoimaa, ja lentonopeuden nostaminen pienentää vaadittua nostovoimakerrointa ja nostovoimasta riippuvaa indusoitua vastusta.
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Kuva 19 Suurinta ominaiskantamaa vastaavat vaakalentonopeudet lentomassan funktiona
eräälle konfiguraatiolle.
Kuvan 19 ominaiskantamaoptimoiduista lentonopeuksista lentomassan suhteen muodostettu
sovite ei yksinään huomioi lentokorkeutta lainkaan, vaan lentokorkeudelle muodostettiin
oma konfiguraatiokohtainen sovite lentomassan suhteen. Kuvan lentomassa jatkuu maksimilentoonlähtömassan yli ettei simulaatio kaadu laskiessa arvoja sovitteen ääripäästä. Kuvassa 20 on havainnollistettu erään konfiguraation ominaiskantamaoptimoituja vaakalentokorkeuksia lentomassan funktiona. Simulaatiossa vaakalentotila määritetään kuvien 19 ja 20
sovitteiden yhteistuotoksena. Simulaatiossa kuvan 20 sovitteella määritetty optimaalinen
vaakalentokorkeus määritetään lennonjohdossa käytettyjen lentopintojen, Flight Level (FL),
tarkkuudella. Sovitteen mukainen vaakalentokorkeus pyöristetään sitä lähimpään lentopintaan.
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Kuva 20 Erään konfiguraation ominaiskantamaoptimoidut vaakalentokorkeudet lentomassan funktiona.
Toinen vastaavanlainen raskas laskentaprosessi on samoille vastusindekseille ja niitä vastaaville lentomassoille laskettava liukumatka. Vaakalennon nopeudet ja korkeudet laskettiin
funktioina massan suhteen, mutta liukumatka halutaan laskea lentokorkeuden funktiona.
Vaakalentotiloille riitti kahdeksan funktiota eri vastusindekseille, kun taas liukumatkat joudutaan laskemaan lisäksi 16 eri massalle jokaista vastusindeksiä kohden. Liukumatkan laskenta suoritettiin asettamalla lähtötilaksi kevyen kuormauksen maksimilentokorkeus ja
ODM:n mukainen liukunopeus. Tämän jälkeen lasketaan lentokorkeutta ja nopeutta vastaava moottorin tyhjäkäyntiteho ja lentotilaa vastaava moottorin 𝑆𝐸𝑃 yhtälöstä (2.35). Lentokoneen aika-askelta vastaava korkeuden muutos saadaan seuraavaksi yhtälöstä (2.39), kun
𝑑𝑉
𝛥ℎ ratkaistaan toisen asteen yhtälön ratkaisukaavalla käyttäen sopivaa riippuvuutta 𝑑ℎ . Liukumatka ja korkeuden muutos saatiin laskettua ratakulman ja lentonopeuden avulla yhtälöistä (2.29 ja 2.30). Simulointia jatkettiin kunnes lentokorkeus muuttui negatiiviseksi. Lopuksi lentokoneen kuormaukselle tehdyn liukulennon lentomatkasta ja korkeudesta simulaation aikana voitiin muodostaa funktio sovittamalla sopiva käyrä dataan. Jokaiselle eri kuormaukselle muodostetun sovitteen kertoimet tallennettiin ja ne voidaan lukea simulaation
alustuksessa. Näiden lentokoneen eri kuormauksille tallennetuilla sovitteen kertoimilla voidaan arvioida liukumatkaa lentokorkeuden funktiona, mitä käytetään simulaattorissa liukulennon aloitushetken määrityksessä.
Simulaattorissa liukumatkoista muodostettuja funktioita lentokorkeuden suhteen käytettiin
määrittämään liukulennon aloituskohta. Jos esimerkiksi tietyn vastusindeksin konfiguraation
liukumatkat laskettiin 500 kg lentomassan porrastuksella ja simuloitava lentomassa olisi 200
kg yli yhden simuloidun liukumatkan, laskettaisiin liukumatka lineaarisella interpoloinnilla
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kahdesta lähimmästä lentomassasta. Kyseisellä esimerkillä simulaation arvioitu liukumatka
𝑥𝑔𝑙𝑖𝑑𝑒(𝑚) olisi:
𝑥𝑔𝑙𝑖𝑑𝑒(𝑚) = 0,4 ∗ 𝑥𝑔𝑙𝑖𝑑𝑒(𝑚−200) + 0,4 ∗ 𝑥𝑔𝑙𝑖𝑑𝑒(𝑚+300) ,
missä

( 5.2 )

alaindeksit (𝑚 − 200) ja (𝑚 + 300) ovat konfiguraation arvioituja liukumatkoja vallitsevaa lentomassaa 200 kg pienemmällä ja 300 kg suuremmalla lentomassalla [m].

5.4 Lentokoneen konfiguraatio ja lukujonojen alustus
Vakioarvojen ja muuttumattomien moottori- ja lentotilamallien lukemisen jälkeen ohjelma
pyytää käyttäjältä simuloitavan lentokoneen vastusindeksin, lentoonlähtömassan, lentomatkan, vaakalennon nopeuslisän, lisäpolttoainesäiliöiden käytön, lennon harjoituskorkeuden,
koneversion ja lennolle määrätyn lentopinnan. Simulaation lähtötietojen kyselijä on esitetty
kuvassa 21. Kuvan kyselijän kentissä olevat esimerkkivastaukset eivät liity myöhemmin esitettäviin matkalentoesimerkkeihin. Vastusindeksillä kuvataan ulkoisten kuormien, kuten lisäpolttoainesäiliöiden aiheuttamaa vastuslisää. Lentoonlähtömassan avulla lasketaan lentokoneen polttoainekuorma, joka on syötetystä lentoonlähtömassasta vähennetty konetyypin
tyhjämassa lentäjien kanssa ja asennettujen tyhjien lisäsäiliöiden massa. Maksimissaan polttoainekuorma voi olla koneversiota vastaava sisäinen polttoainekuorma ilman lisäpolttoainesäiliöitä tai niiden yhteenlaskettu määrä, jos lisäsäiliöt valitaan asennetuiksi. Jos lentoonlähtömassaksi asetetaan lukuarvo nolla, ohjelma laskee lentoonlähtömassaksi koneen tyhjämassan lentäjien kanssa sekä täyden polttoainekuorman massan. Lentomatkalla kuvataan
esimerkiksi matkaa harjoitusalueelle ja takaisin, jolloin simulaattori laskee harjoitusalueella
käytettävissä olevan lennon harjoitteluajan täydellä työntövoima-asetuksella. Harjoitusajan
kesto lasketaan määritettyä harjoituskorkeutta vastaavan maksimipolttoaineenkulutuksen
avulla. Harjoituskorkeuden ja harjoitusajan laskenta kerrotaan tarkemmin luvussa 5.7.
Simulaation lähtötietojen kyselijästä on haluttu tehdä mahdollisimman yksinkertainen ja erilaisten matkalentojen simulointi olisi helppoa. Kyselijää voi kuitenkin parantaa ja esimerkiksi vastusindeksin, lentomassan ja polttoainekuorman laskenta voisi perustua lentokoneen
ripustinpisteitä kuvaavien alasvetovalikkojen avulla suoritettuun koneen kuormaukseen.
Tällöin ohjelma voisi itse laskea konetyypin ja asennettujen ulkoisten kuormien avulla lentoonlähtömassan, polttoainekuorman ja vastusindeksin.
Kuvassa 21 simulaattorille asetettava vaakalennon nopeuslisä on kuvan 19 mukaisiin tietoihin sovitetun optimaalisen vaakalentonopeuden funktioon lisättävä vakionopeusero Machin
lukuna, jota vastaavaa työntövoima-asetusta simulaatio käyttää vaakalento-osiossa. Tämän
asetuksen avulla voidaan tutkia eri nopeuksilla suoritettavien lentoprofiilien polttoaineenkulutuksia ja lentoaikoja suhteessa ominaiskantamaoptimoituihin vaakalentonopeuksiin.
Koska Ilmavoimien operoinnissa polttoainetaloudellisuus ei ole toiminnan pääasiallinen tavoite, on ohjelmaan haluttu mahdollisuus myös suurempien lentonopeuksien käyttöä varten.
Lisäksi simulaation kyselijä pyytää käyttäjältä moottorin työntövoima-asetuksen muutoksen
suuruutta, jonka avulla simulaattori määrittää kuinka usein työntövoima-asetusta muutetaan
vastaamaan sen hetkistä vaakalennon optimiasetusta. Suuret työntövoiman muutoksen suuruudet vähentävät moottorin hallinnasta aiheutuvaa työkuormaa ja helpottavat lentämistä,
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mutta samalla lentämisen polttoainetaloudellisuus kärsii työntövoima-asetuksen ollessa
kauan aikaa optimiasetuksen ulkopuolella.

Kuva 21 Simulaation lähtötietojen kyselijä.
Lopuksi lentokoneen koneversioksi valitaan joko Mk 51, Mk 51A tai Mk 66. Näistä Mk
66:ssa on muita tehokkaampi moottori, mutta koneen ulkomuoto on matkalennon aerodynaamisesta näkökulmasta sama. Lisäksi koneversioissa on pieniä eroja polttoainetilavuuksien ja tyhjämassojen osalta. (Ilmavoimat 2016). Koneversion valinta määrittää siis simuloitavan lentokoneen polttoainekuormaa ja moottorimallia.
Kun lentokoneen konfiguraatio ja lentomassa ovat tiedossa, voidaan simulaatiossa laskettavien suureiden lukujonot muodostaa. Simulaation aikana laskettavat suureet tallennetaan lukujonoihin, jotta lentoa voidaan tarkastella ohjelman suorituksen jälkeen. Lukujonot muodostetaan ennen simulaatiota riittävän suuriksi, jotta simulaation aikana jokaisen aika-askeleen luvut mahtuvat niihin eikä lukujonoihin tarvitse lisätä ylimääräisiä soluja. Matlab-ohjelman toiminta hidastuu merkittävästi, jos ohjelman täytyy itse muuttaa lukujonojen pituutta aina kun uusi lukuarvo esimerkiksi lentomatkalle on saatu laskettua. Lukujonojen
alustuksessa niiden pituus on määritetty pienimmän lentotavoissa käytetyn aika-askeleen perusteella siten, että lukujonot riittävät neljän tunnin lennon simuloimiseksi. Todellisuudessa
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käytetty aika-askel kasvaa ainakin vaakalennossa, jolloin lukujonojen pituus voisi olla merkittävästi nykyistä pienempikin.

5.5 Lentotavat
5.5.1 Lentotavan valinta
Varsinaisen matkalennon simulointiosan ensimmäinen vaihe on aika-askelta vastaavan lentotavan valinta. Mahdollisia lentotapoja ovat nousulento, vaakalento ja liukulento. Kuvassa
22 on selvennetty lentotavan valintalogiikkaa kaavion avulla. Kaavio aloitetaan keskeltä ylhäältä, jossa kysytään jäljellä olevaa lentomatkaa. Jos lentomatka on yli 250 km, ei lähestymistilanteita tarvitse tarkastella. Lähestyminen on lentotapojen näkökulmasta sama asia liukulennon kanssa, mutta jokainen liukulento simulaatiossa ei ole lähestymistä. Simulaatio voi
laskea lentokorkeutta, jos optimilentokorkeus olisi jostain syystä pienempi kuin vallitseva
lentokorkeus. Kuvan 20 kaltaiset ominaiskantamaoptimoidut vaakalentokorkeudet olivat
aina laskevia lentomassan suhteen. Eli polttoaineenkulutuksen kautta keventyvän koneen
tavoiteltava matkalentokorkeus kasvoi. Vaakalentokorkeudesta muodostetut sovitteet olivat
6. asteen polynomi, joiden kulmakerroin voi olla hetkellisesti kasvava lentomassan suhteen.

Kuva 22 Lentotavan valintakaavio.
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Kuvan 22 kaaviossa siniset laatikot kuvaavat lentotavan laskennassa olevia ehtoja. Kustakin
sinisestä laatikosta lähtee kaksi reittiä seuraaviin kysymyksiin. Vihreät reitit kuvaavat kyllävastauksia ehtoihin ja oranssit katkoviivoitetut reitit kuvaavat kielteisiä vastauksia. Lopulta
valintalogiikan tulee kulkeutua johonkin lentotavan valintaan. Simulaation alussa lähestymistä ei ole korjattu vaakalento-osalla eli sen arvo on nolla, eikä lähestymistä ole aloitettu.
Kun logiikkapolku kulkeutuu vihreään tähteen, muuttuu aloitetun lähestymisen arvo muotoon kyllä eli 1. Samalla tavalla, kun valintapolku kulkeutuu oranssin tähden ohi, muuttuu
lähestymisen vaakalentokorjaus vastaamaan arvoa kyllä. Oikeassa alakulmassa olevan Liukulento-valinnan yhteydessä oleva valkoinen tähti palauttaa lähestymisen vaakalentokorjauksen arvoon 0 eli liukulentoa ei ole korjattu vaakalento-osalla. Tällä estetään lähestymisessä tapahtuva lentotapojen vaihtelu kahden peräkkäisen aika-askeleen välillä vaakalennosta liukulentoon ja takaisin tietyissä rajatapauksissa. Lentotapaa vastaavaa aika-askelta
voidaan tarvittaessa muuttaa eri polkuja pitkin kuljettaessa. Sopivaksi aika-askeleeksi simuloinneissa havaittiin 0,5 sekuntia, joka antaa tarkkoja tuloksia ilman, että simulaation kesto
kasvaa liikaa. Vaakalennossa liikeyhtälöihin vaikuttavat voimat eivät muutu nopeasti, joten
siinä sovellettava aika-askel voi olla huomattavasti muita lentotapoja pidempi. Lentomatkan
ollessa yli 250 km, vaakalennon aika-askel on 10 sekuntia. Kun jäljellä oleva lentomatka on
alle 250 km, vaakalennon aika-askel on 5 sekuntia, jotta lähestymislennon aloitushetki saadaan laskettua riittävän tarkasti.

5.5.2 Nousulento
Kuten kuvasta 22 nähdään, nousulennon valintaan päästään ainoastaan silloin, kun korkeus
on pienempi kuin vaakalennon optimikorkeus tai kyselijässä määritetty lentopinta ja lähestymistä ei ole aloitettu. Nousulento suoritetaan ODM:n mukaisella nousuohjeella, jossa
aluksi noustaan vakiomittarinopeudella 𝑉𝐼𝐴𝑆 , jonka jälkeen nopeus vaihtuu vakiona pidettävällä Machin luvulla tapahtuvaan nousuun. Määritetyt nousunopeudet ovat riippuvaisia lentokoneen vastusindeksistä, mutta eivät massasta. Suurilla vastusindekseillä nousunopeudet
ovat sileän koneen nopeuksia pienempiä. Kuvassa 23 on havainnollistettu eri nousumenetelmien mukaisia tosi-ilmanopeuksia 𝑉𝑇𝐴𝑆 korkeuden suhteen. Kuvan katkoviivoitettu nousunopeus 𝑉𝑐𝑙𝑖𝑚𝑏 kuvaa Hawkien nousumenetelmää, missä valitaan vakiomittarinopeudesta ja
nousulennolle määritetystä Machin luvusta pienempää tosi-ilmanopeutta vastaava menetelmä. Pienillä korkeuksilla vakio-IAS vastaa pienempää tosi-ilmanopeutta. Korkeuden lisääntyessä Machin luku kasvaa, kunnes saavutetaan sille määritetty raja ja nousumenetelmä
joudutaan vaihtamaan.
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Kuva 23 Eri nousumenetelmien mukaiset tosi-ilmanopeudet korkeuden suhteen.
Nousulento suoritetaan suurimmalla jatkuvalla työntövoimalla, jolloin nopeuden säätely tapahtuu nousukulmaa muuttamalla. Pienillä korkeuksilla kullakin IAS-nopeudella lentokone
kiihtyy nousun aikana, kunnes saavutetaan nousulle määritetty Machin luku. Tämän jälkeen
nousun ratakulmaa on kasvatettava, jotta Machin luku saadaan pidettyä vakiona ja tosi-ilmanopeus pienenisi lämpötilan laskiessa. Nousulennon ratakulma lasketaan määrittämällä
yhtä aika-askelta vastaava korkeuden muutos yhtälöiden (2.38 – 2.39) avulla ja laskemalla
𝑑ℎ
tätä korkeuden muutosta vastaava kohoamisnopeus 𝑑𝑡 . Kun kohoamisnopeus ja lentokoneen
tosi-ilmanopeus tiedetään, saadaan nousun ratakulma laskettua trigonometrian avulla hel𝜕𝑉
posti. Yhtälöissä esiintyvä nousunopeuden muutos korkeuden suhteen 𝜕ℎ selvitetään laskemalla nousulentoa vastaava tosi-ilmanopeus 10 metriä nykyistä lentokorkeutta korkeammalla, jolloin muutosnopeudeksi saadaan:
𝜕𝑉
𝜕ℎ

missä

=

𝑉𝐵 −𝑉𝐴
ℎ𝐵 −ℎ𝐴

,

( 5.3 )

alaindeksi 𝐴 vastaa lentokoneen nykyisen aika-askeleen lentotilaa
alaindeksi 𝐵 vastaa lentotilaa 10 metriä korkeammalla.

Kun lentonopeus 10 metriä nykyistä lentotilaa korkeammalla lasketaan eri nousumenetelmien mukaisesta minimiarvosta, ei nopeuksien erilaisesta käyttäytymisestä korkeuden suhteen tarvitse huolehtia. 𝑆𝐸𝑃:n laskennassa yhtälön (2.35) vastuksen ja työntövoiman määrityksessä otetaan huomioon lentokoneen kohtauskulma ja ratakulma luvussa 2 kuvatulla tavalla.
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Nousulento voi tapahtua myös vaakalento-osioiden yhteydessä, jos lentokoneen optimilentokorkeus kasvaa koneen keventyessä. Tällöin nousulennolle määrätty nopeus muutetaan
edelliseen vaakalento-osuuden lentonopeuteen. Tällä pyritään estämään ohjelmassa mahdollisesti tapahtuvia suuria lentonopeuden muutoksia lentonopeuden muuttuessa äkillisesti vaakalennon arvosta nousulennon arvoon. Muutos voi olla jopa 0,2 Machin suuruusluokkaa ilman nousulennon nopeusasetuksen muuttamista.

5.5.3 Vaakalento
Matkalentosimulaattorissa on kolme erilaista vaakalentovaihetta: vaakalento kaukana kohteesta, vaakalento alle 250 km:n päässä kohteesta ja lähestymisen vaakalentokorjaus. Ohjelman toiminnan kannalta ainoa ero vaakalentovaiheiden välillä on aika-askeleen pituuden
muuttuminen. Kaukana kohteesta, eli jäljellä olevan lentomatkan ollessa yli 250 km, voi
aika-askeleen pituus olla suuri, kun oletettavia muutoksia lentotapaan tai ympäröiviin olosuhteisiin ei ole tulossa. Lähestymisvaiheen liukulennon aloituskohta on riippuvainen lentokoneen konfiguraatiosta ja energiakorkeudesta, minkä takia vaakalennon aika-askelta lyhennetään jäljellä olevan lentomatkan lyhentyessä. Tällöin yhdessä aika-askeleessa kuljettu lentomatka lyhenee ja liukulennon aloitusajankohdan valitseminen tarkentuu. Viimeinen vaakalennon valinta on lähestymisen vaakalentokorjaus, joka aktivoituu jo aloitetun liukuvaiheen aikana, kun ennustettu liukumatka jää pienemmäksi kuin jäljellä oleva lentomatka. Kun
lähestymisen vaakalentokorjaus aloitetaan, muuttuu sitä koskevan kysymyksen arvo lentotavan valintakaaviossa arvoon 1 eli kyllä. Lähestymisen vaakalentokorjauksessa lentokone
palaa vaakalentoon kunnes ennustettu liukumatka on pidempi kuin lentomatka + 1500 m.
Tämän korjauksen jälkeen lentokone siirtyy takaisin liukulentoon ja palauttaa kuvan 22 lähestymisen vaakalentokorjaus -kysymyksen arvoksi nollan eli kielteisen vastauksen.
Vaakalennon laskennassa käytetään liikeyhtälöitä (2.27) ja (2.28), joissa 𝛾̇ = 𝛾 = 0. Kohtauskulma α voidaan laskea käyttämällä lähtöarvona edellisen aika-askeleen kohtauskulmaa,
ja laskemalla uusi kohtauskulman arvo yhtälöistä (2.28) ja (2.33). Työntövoima vaakalennossa on lentokoneen konfiguraatiota ja lentomassaa vastaavan optimivaakalentotilan työntövoima-asetuksen mukainen. Tällöin lentokone pyrkii liikeyhtälön (2.27) mukaan joko
kiihtymään tai hidastumaan kohti kyseistä optimilentonopeutta. Ohjelma laskee jatkuvasti
vaakalennon optimaalista lentonopeutta ja sitä vastaavaa työntövoima-asetusta. Työntövoiman muutos tapahtuu kuvan 21 kyselijän työntövoima-asetuksen muutoksen suuruuden
avulla. Jos tämä arvo on esimerkin mukaisesti 2, muutetaan työntövoimaa seuraavan kerran,
kun jatkuvasti laskettu työntövoima-asetus on yli 2 sadasosaa suurempi tai pienempi kuin
käytössä oleva asetus. Moottorin tehoasetuksen muuttamisen jälkeen lentokone jälleen joko
kiihtyy tai hidastuu kohti seuraavaa tasapainotilaa.

5.5.4 Liukulento
Liukulennon laskentatapa on käytännössä identtinen nousulennon laskennan kanssa. Ainoastaan työntövoima-asetus muuttuu moottorin tyhjäkäyntiä vastaavaksi ja nopeuden muutos
korkeuden suhteen lasketaan nykyhetken korkeudesta 10 metriä matalamman lentotilan mukaan. Liukulentoa simulaattori suorittaa kolmessa eri tapauksessa: lentokorkeuden ollessa
yli optimaalisen vaakalentokorkeuden, liukumatkan ollessa pidempi kuin jäljellä oleva lentomatka tai kun polttoainetta on alle 60 kg. 60 kg:n raja on valittu yleisesti liukulentoon
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kuluvan polttoaineen ja laskeutumiseen tarvittavan arvioidun polttoainemäärän kautta. Liukulennossa käytettävä nopeus on nousulennon tapaan määritetty ODM:ssä vakiona pidettävän IAS- tai 𝑀𝑎-arvon mukaan joista käytetään kuvan 23 mukaisesti aina pienempää tosiilmanopeutta vastaavaa arvoa. Koska liukulennon aloitusnopeus voi olla erisuuri kuin edellisen askeleen vaaka- tai nousulentonopeus, muutetaan lentokoneen potentiaalienergiaa tarvittaessa liike-energiaksi tai toisinpäin energiakorkeuden yhtälön (2.38) avulla olettamalla
energiakorkeuden muutos ajan suhteen nollaksi. Energiakorkeuden avulla potentiaalienergian muuttaminen suoraan liike-energiaksi on ideaalitapaus, jossa muutos tapahtuu häviöttömästi. Todellisuudessa potentiaalienergiaa ei voi täysin häviöttömästi muuttaa liikkeeksi
ilmanvastuksen vaikutuksesta johtuen, joten tämä muutos aiheuttaa pienen virheen todellisuuteen nähden. Virheen vaikutus koko matkalennon simuloinnissa on kuitenkin hyvin
pieni.

5.6 Lukujonojen päivitys ja simulaation lopetus
Aika-askeleen laskennan viimeinen vaihe on lukujonojen päivitys valitun lentotavan mukaisesti. Kunkin askeleen lopputuloksina saadaan aika-askeleen loppua vastaava lentonopeus,
ratakulma, kohtauskulma, polttoainevirtaus ja työntövoima-asetus. Lukujonojen päivityksen
lisäksi tämän vaiheen tehtävänä on päätellä, pitäisikö matkalennon simuloinnin jatkua vai
ei. Ehdot simuloinnin jatkumiselle ovat seuraavat: lentokorkeus on positiivinen ja pienempi
kuin lakikorkeus, polttoaineen määrä on positiivinen, ja jäljellä oleva lentomatka on suurempi kuin nolla. Lisäksi ohjelma tarkastaa, että seuraava lentokorkeuden arvo on reaaliluku,
eikä Matlab-syntaksilla NaN-arvo (Not-a-Number). Jos lentokorkeus saa NaN-arvon, ei simulointi ole toiminut oikein ja sen ylimääräinen jatkaminen olisi turhaa. Lopetusehdoista
osan tarkoitus on ainoastaan virhetilanteiden välttäminen. Esimerkiksi lentokoneen lakikorkeutta ei tulisi voida ylittää missään vaiheessa, mutta ehto on pidetty ohjelman virhetoimintojen löytämisen helpottamiseksi.
Jos jokin lopetusehdoista täyttyy, voidaan matkalennon simulointi päättää. Viimeinen vaihe
ohjelmassa on lennon simuloinnin kuvaaminen sopivien tallennettujen muuttujien avulla.
Matkalennon kiinnostavimpia tietoja ovat nopeus, lentokorkeus, polttoaineenkulutus, työntövoima-asetus ja kohtauskulma, joista muodostetaan kuvaajat lentomatkan funktiona. Kuvaajat antavat hyvän yleiskuvan simuloinnin onnistumisesta ja muuttujien realistisesta käytöksestä. Lisäksi ohjelman mahdolliset virheet löytyvät parhaiten kuvaajien keskinäistä käyttäytymistä verratessa.

5.7 Harjoitusajan laskenta
Kuvan 24 kuvaajassa a) on havainnollistettu tämänhetkinen harjoitusajan laskenta harjoituskorkeuden avulla. Harjoitusaika lasketaan kokonaisen matkalennon lentämisen jälkeen valittua harjoituskorkeutta vastaavan maksimipolttoainevirtauksen avulla. Todellisuudessa tilanne olisi enemmän kuvaajan b) kaltainen. Kuvaajassa b) lennetään ensin harjoitusalueelle
ja liu’utaan harjoituskorkeudelle, jossa itse harjoitus suoritetaan. Tämän jälkeen noustaan
takaisin vaakalentokorkeudelle ja lennetään halutulle lentokentälle. Kuvaajassa a) matkalento suoritetaan kokonaisuudessaan raskaalla koneella joka lisää polttoaineenkulutusta suuremman vastuksen takia. Toisaalta tässä tilanteessa ei suoriteta matkalennon puolivälissä
liukua ja nousua, jotka todennäköisesti nostaisivat polttoaineenkulutusta jonkin verran. Tilanteessa b) harjoituksen jälkeinen matkalento tulisi simuloida minimipolttoainemäärällä
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joka riittäisi jäljellä olevaan matkalentoon. Tilanne b) vastaisi paremmin todellista lentämistä, mutta tehtyä Matlab-ohjelmaa täytyisi muuttaa merkittävästi tilanteen oikeaa simulointia varten. Yksi tapa olisi jakaa matkalennon laskenta kahteen osaan. Ensin simuloidaan
lento harjoitusalueelle täydellä polttoainekuormalla, minkä jälkeen loppumatka simuloidaan
takaperin aloittaen tyhjällä koneella. Tällä tavalla harjoitusalueelle saataisiin kaksi polttoainemäärää, joista toinen vastaisi harjoitusalueelle saapumisen polttoainekuormaa ja toinen
sieltä lähtemiseen vaadittavaa kuormaa. Harjoitusajan kesto saataisiin yksinkertaisesti näiden kuormien erotusta vastaavasta maksimipolttoainevirtauksesta.

Kuva 24 Harjoituskorkeuden sijoittuminen simulaatiossa.

5.8 Esimerkkituloksia
Erään Hawk Mk 51A-kuormauksen matkalennosta piirrettyjä tulosteita on esitetty kuvissa
25 ja 26. Lentomatkan ollessa noin 22 % saavutetaan tavoiteltu vaakalentokorkeus, jonka
jälkeen nopeus hidastuu kuvan 26 mukaisesti kohti tavoitenopeutta. Pienen vaakalento-osuuden jälkeen ominaiskantamaoptimoitu vaakalentokorkeus kasvaa ja lentokone siirtyy takaisin nousulentoon. Kohtauskulma kasvaa voimakkaasti nousuvaiheessa vakiona pysyvällä
Machin luvulla ilman tiheyden ohentuessa korkeuden kasvaessa. Vaakalennossa kohtauskulma pysyy likimain vakiona, kun lentonopeus pysyy tasaisena ja polttoainevirtaus on
pieni. Polttoainevirtaus on havainnollistettu suhteellisena virtauksena meren pinnan tasan
staattisesta maksimipolttoainevirtauksesta täydellä teholla. Simulaatiossa vaakalentoa on
jatkettu noin 75 %:ssa tapahtuvaan lähestymisvaiheen liukulennon aloitukseen asti, jossa
työntövoima-asetus muuttuu moottorin tyhjäkäyntiä vastaavaksi. Polttoainevirtauksessa
esiintyy pieni piikki lentomatkan ollessa noin 83 %. Tässä kohtaa simulaatio korjaa liukulentoa vaakalento-osalla.
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Kuva 25 Matkalentosimulaattorin tuloste lentokorkeudesta, suhteellisesta polttoaineenkulutuksesta ja kohtauskulmasta lentomatkan suhteen.
Kuvan 26 tulosteen mukaan lentokone suorittaa simuloidussa matkalennossa vakio-IASnousulentoa ensimmäiset 5 % lentomatkasta, minkä jälkeen nousumenetelmäksi vaihtuu vakio- 𝑀𝑎.

Kuva 26 Matkalentosimulaattorin tuloste lentonopeudesta, polttoaineen kokonaiskulutuksesta ja työntövoima-asetuksesta lentomatkan suhteen.
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Kuvien 25 ja 26 muuttujien keskinäinen vertailu näyttää loogiselta. Polttoainevirtaus pienenee korkeuden kasvaessa ja kun työntövoima-asetusta lasketaan. Lentonopeus reagoi työntövoima-asetuksiin hidastumalla ensin voimakkaasti työntövoimaa pienennettäessä, minkä
jälkeen kone kiihtyy lentomassan laskiessa. Kuvissa esiintyy äkillisiä muutoksia nousu- ja
liukunopeuksien muuttuessa lentomenetelmää vaihdettaessa, ja työntövoima-asetuksen portaittainen muutos tapahtuu yhdessä aika-askeleessa. Todellisuudessa lentokoneen lentotilan
muutos ei voi tapahtua äärettömän nopeasti, joten simulaation äkilliset muutokset eivät täysin vastaa todellisuutta. Muutosten lukumäärä on kuitenkin pieni suhteessa matkalennon kokonaiskestoon, joten niiden vaikutus lopputulokseen on pieni.
Simulaattorin toiminta tarkastettiin laskemalla vaakalento-osuudesta 5 minuutin simulaatiota vastaava ominaiskantama ja vertaamalla sitä ODM:stä käsin laskettavaan ominaiskantamaan. Simulaation vaakalentokorkeus pakotettiin sellaiselle korkeudelle, jolle ODM:ssä
on taulukoituja ominaiskantama-arvoja. Koska simulaation nopeus ja lentomassa eivät suoraa vastanneet mitään ODM:n lentotilaa, jouduttiin ominaiskantaman käsikirjaluku interpoloimaan neljästä eri luvusta. Simulaattorin lukujonoista laskettu ominaiskantama tarkastelun
kohteena olevalla 5 minuutin osuudella oli 0,26 % suurempi kuin ODM:stä käsin laskettu.
Simulaattorin moottorimalli ja käytettävä vastuskerroinlaskuri näyttäisi toimivan hyvin vaakalennon osalta.
Matkalentosimulaattori tulostaa kuvien 25 ja 26 mukaiset esimerkkitulosteet automaattisesti,
mutta lukujonojen arvoja ei tallenneta erillisiin tiedostoihin. Lukujonojen tallennus on mahdollista lisätä ohjelman toimintoihin tarvittaessa. Tulostettavien kuvien vaaka-akselin lentomatka on helposti vaihdettavissa esimerkiksi lentoajaksi.
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6 Versioiden ja kuormausten vaikutus matkalentoon
6.1 Hawk Mk 66 -moottorimalli
Työssä yhtenä tarkoituksena oli verrata Hawk Mk 51, Mk 51A ja Mk 66 -versioiden suorituskykyä keskenään. Koneversioiden ulkomuodot ovat matkalennon näkökulmasta riittävän
identtisiä, jolloin Mk 51:n vastuspolaaria voidaan käyttää myös Mk 66 -koneversiolle. Halonen (2013) tutki työssään Hawk Mk 66:ssa käytettyyn Adour Mk 861A-03-suihkumoottoriin tehtyä modifikaatiota, jossa moottoriin oli tarkoitus asentaa Mk 51:ssa käytetyn Adour
Mk 851 -moottorin polttokammio. Modifioidun ja alkuperäisen Mk 861A-03-moottorin suorituskykyä verrattiin Mk 51:n moottoriin koekäyttöpenkissä likimain meren pinnan tasan
ISA-olosuhteissa ja työn lopputuloksena kaikki Mk 66:n moottorit modifioitiin.
Kuvassa 27 on Halosen tutkimuksessa tutkitun moottorin maakoekäyttöjen suhteellisia polttoaineen ominaiskulutuksia redusoidun työntövoimasuhteen 𝛿𝑇 funktiona. Kuvaaja on piirretty Halosen tutkimuksen taulukoiduista tuloksista. Kuvaan on lisätty Adour Mk 851 moottorin koetuloksia (siniset neliöt) ja näihin pisteisiin sovitettu funktio Matlabin käyränsovitustyökalulla (Curve fitting toolbox) (MathWorks 2017). Käytetty sovite on yhdistelmä eksponenttifunktiosta ja toisen asteen käyrästä. Adour Mk 851:lle sovitettua funktiota on kerrottu vielä 3 %:n lisäkertoimella, jotta sovite on saatu vastaamaan koekäytettyjen moottoreiden huonoimpia ominaiskulutuksia. Sovitteen laatu heikkenee työntövoimaa pienennettäessä välillä 0,05 – 0,4 𝛿𝑇 , jolla Mk 851:n koekäytöissä ei ole ajettu testipisteitä. Tämä näkyy
käyrän kulmakertoimen suuressa muutoksessa tyhjäkäyntityöntövoiman jälkeen. Kuvassa
vaaka-akselin redusoidun työntövoimasuhteen laskennassa moottorin maksimityöntövoima
on eri Adour Mk 851 ja Mk 861A-03 -moottorien välillä. Kuvan avulla voidaan kuitenkin
vertailla moottoreita suuren työntövoiman alueella, jossa eri moottorimallien ominaiskulutuksen kulmakerroin työntövoiman suhteen näyttäisi olevan samankaltainen. Lisäksi itse
ominaiskulutuksen arvot ovat likimain samoja suurella työntövoimalla. Halosen tutkimuksessa testattiin kuitenkin vain yhtä moottoria, joten 861A-03 moottoreiden suorituskykyhajonnasta ei ole tietoa (Halonen 2013).
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Kuva 27 Moottoriversioiden Adour 851, 861A-03 ja 861A-03-mod maakoekäyttötulosten
mukaisia polttoaineen ominaiskulutustietoja.
Koska moottorien ominaiskulutukset ovat korkean työntövoiman alueella likimain samat,
voidaan Mk 51:n tunnettuja maksimipolttoainevirtauksia kertoa Adour Mk 861A-03 ja Mk
851 -moottorien maksimityöntövoimien suhteella koneversiota Mk 66 edustavan mallin saamiseksi. Vastaavalla maksimityöntövoimasuhteella voidaan kertoa Mk 851 -moottorin maksimityöntövoimaa eri lentotiloissa. Muodostetut maksimipolttoainevirtaukset ja -työntövoimat mallintavat modifioitua Mk 861A-03 -moottoria, jolle voidaan käyttää luvussa 4.2 muodostettua 𝐴𝐵𝐶-kertoimien polttoainevirtausmallia redusoidun työntövoimasuhteen funktiona eri lentotiloissa. Näin mallinnetun Hawk Mk 66:n ominaiskantamaerot Mk 51:n malliin
nähden seuraavat vain redusoidun työntövoimasuhteen muutoksista, kun moottoria vastaava
maksimityöntövoima kasvaa. Koska ominaiskulutuksen kulmakerroin työntövoimasuhteen
funktiona on hyvin pieni korkean työntövoimasuhteen alueella, ei mallien välisille polttoaineenkulutuksille pitäisi muodostua suurta eroa.
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6.2 Eri kuormauksilla suoritettujen matkalentojen vertailu
6.2.1 Nousu- ja liukulennot
Simulointiohjelmalla laskettiin neljällä eri Mk 51 -koneversion kuormauksella kaksi erimittaista lentomatkaa. Käytettävien kuormausten kuvaukset ovat seuraavat: Kevyt ja pieni DI,
kevyt ja normaali DI, raskas ja normaali DI sekä raskas ja suuri DI. Kevyt ja pienen vastusindeksin kuormaus kuvaa lentokonetta ilman ulkoisia kuormia pelkällä sisäisellä polttoainekuormalla. Kevyt ja normaali vastusindeksi voisi edustaa lentokonetta, johon on ripustettu
lisäpolttoainesäiliöt, mutta jotka ovat tyhjiä. Saman konfiguraation mukaisessa raskaassa
versiossa kyseiset polttoainesäiliöt olisivat täynnä. Viimeinen, raskas ja suuren vastusindeksin lentokone voi kuvata lisäpolttoainesäiliöiden lisäksi muulla ulkoisella kuormalla varustettua lentokonetta. Hawkeihin voidaan asentaa Aden-tykki ja enintään kaksi infrapunaohjusta. Lisäksi siipiripustimiin voidaan lisäpolttoainesäiliöiden lisäksi asentaa ilmanäytteenkeruusäiliöitä tai savupodeja. (Ilmavoimat 2016.) Lentomatkoiksi valittiin lyhyt, noin neljäsosa kevyen ja sileän koneen maksimilentomatkasta oleva lentomatka sekä siihen nähden
kaksinkertainen lentomatka. Lyhyellä lentomatkalla halutaan korostaa nousu- ja liukulentojen osuutta vaakalennon osuuden jäädessä pieneksi. Pitkällä lentomatkalla taas vaakalennon
polttoaineenkulutus korostuu. Eri kuormauksilla suoritettavia matkalentoja vertaillaan keskenään polttoaineenkulutuksen, vaakalennon nopeuksien sekä nousu- ja liukulentojen matkojen suhteen. Lisäksi vertaillaan moottorimallin vaihtumista Hawk Mk 51:n Adour
Mk.851:stä Mk 66:n Adour 861A-03:een vaakalennon ominaiskantamien ja lentoajan suhteellisella erolla.
Kuvassa 28 on esitetty eri kuormausten mukaisia nousulentoja ja kuvassa 29 liukulentoja
maan pinnan suuntaisen lentomatkan suhteen. Kuvien pystyakselina on käytetty suhteellista
korkeutta ℎ/ℎ𝑟𝑒𝑓 , jossa referenssikorkeus ℎ𝑟𝑒𝑓 on kaikille kuormauksille ja koneversioille
sama. Kuvasta huomataan, että vastusindeksillä ei ole suurta merkitystä nousulennon jyrkkyyteen korkeuksilla alle 0,45 ℎ/ℎ𝑟𝑒𝑓 . Lentomassa taas vaikuttaa huomattavasti maan pinnan suuntaiseen nousumatkaan. Kuvasta voidaan nähdä nousunopeuden vaihtuminen menetelmältä vakio-IAS menetelmälle vakio-𝑀𝑎 nousuprofiilin kulmakertoimen äkillisenä muutoksena korkeudessa 0,4 – 0,5 ℎ/ℎ𝑟𝑒𝑓 . Maan pinnan suuntainen lentomatka on esitetty suhteellisena lukuna lyhimmän maan pinnan suuntaisen nousumatkan suhteen 𝑋𝑚𝑖𝑛 , jolloin lyhin nousumatka saa arvon 1. Esimerkiksi raskaalla koneella ja normaalilla vastusindeksillä
maan pinnan suuntainen lentomatka nousussa korkeuteen 0,7 ℎ/ℎ𝑟𝑒𝑓 on noin 60 % pidempi
kuin kevyen koneen ja pienen vastusindeksin mukainen nousumatka. Koska nousulento suoritetaan ODM:n mukaisella nousunopeudella, joka pienenee vastusindeksin kasvaessa, on
raskaalla koneella suuren vastusindeksin kanssa hankala nousta korkealle ilman ohentuessa
ja nostovoimakertoimen kasvaessa. Kuvan 28 purppuran pistekatkoviivoitetun käyrän kulmakerroin nousun lopussa on erittäin loiva. Simulaatiossa on otettu huomioon lentokoneen
keventyminen polttoaineen palaessa, jolloin raskaiden koneiden nousu helpottuu toki ajan
kuluessa.
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Kuva 28 Eri kuormausten nousulennot koneversiolla Mk 51.
Korkeudesta ℎ𝑟𝑒𝑓 alkavia liukulentoja eri kuormauksille on esitetty kuvassa 29. Liukulennot
suoritetaan kuormauksesta riippumatta samoilla liukunopeuksilla ODM:n mukaisesti. Korkealla ohuessa ilmassa vakiona pysyvällä Machin luvulla kevyet koneet liukuvat pienemmässä kulmassa kuin raskaat. Ilman tiheyden kasvaessa raskaat koneet liukuvat loivemmin,
mikä näkyy kuvan 29 katkoviivoitetun punaisen ja ehjän sinisen käyrän risteämisestä. Vastusindeksillä näyttää olevan lentomassaa suurempi merkitys liukumatkoille. Saman normaalin vastusindeksin konfiguraatiot näyttävät liukuvan lähes yhtä pitkälle korkeudesta ℎ𝑟𝑒𝑓 .
Lopulta samalla vastusindeksillä raskaamman lentomassan omaava kone liukuu pidemmälle. Liukulennossa moottori on tyhjäkäyntiasetuksella, jolloin korkealla liu’uttaessa työntövoiman merkitys on suhteellisesti suurempi kevyellä lentokoneella, mikä pienentää liukukulmaa entisestään. Tyhjäkäyntikierroksilla moottori ei kuluta merkittävästi polttoainetta,
mikä nähdään kuvasta 25 polttoainevirtauksen ollessa liukuvaiheessa reilusti alle 10 % maksimivirtauksesta. Liukulennossa näkyy raskailla lentokoneilla sama ilmiö kuin nousulennossa, jossa nostovoimakerroin kasvaa merkittävästi ilman ohentuessa. Kasvanut nostovoimakerroin lisää lentokoneen indusoitua vastusta ja tietyn liukunopeuden ylläpitämiseksi lentokoneen täytyy kasvattaa liukukulmaa.
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Kuva 29 Eri kuormausten liukulennot koneversiolla Mk 51.
Kuvan 28 nousulennot on simuloitu samalle korkeudelle 0,7 ℎ/ℎ𝑟𝑒𝑓 välittämättä kuormauskohtaisesta optimaalisesta vaakalentokorkeudesta. Kevyillä koneilla tavoiteltava vaakalentokorkeus voi olla simuloitua nousulentoa hieman korkeammalla ja raskailla koneilla taas
alempana. Samoin kuvan 29 liukulennot on aloitettu referenssikorkeudesta ℎ𝑟𝑒𝑓 ottamatta
huomioon kykeneekö simuloitava kuormaus nousemaan kyseiseen korkeuteen. Kuvien tarkoituksena oli vertailla erilaisten kuormausten nousu- ja liukulentoja.
Nousu- ja liukulentojen simulointeja verrattiin ODM:n kuvaajiin nousu- ja liukumatkojen
sekä nousulennon polttoaineenkulutuksen osalta. Vertailujen prosentuaaliset erot simulaattorin ja ODM:n välillä on esitetty taulukossa 4. Nousumatkan osalta simulaattori saavutti
noin 5 % lyhyemmät nousumatkat ODM:n nousuihin verrattuna. Polttoaineenkulutus simulaattorin nousuissa oli myös hieman ODM:n kuvaajien tuloksia pienempää. Liukumatkan
osalta simulaattori vastasi ODM:n kuvaajia lähes täysin, ainoa merkittävä ero tuli kevyen
koneen ja pienen vastusindeksin simuloidussa liu’ussa. Nousu- ja liukumatkoissa simulaattorissa. Nousulennot simuloitiin korkeuteen 0,7 ℎ/ℎ𝑟𝑒𝑓 ja liukulennot alkoivat tästä korkeudesta. Simulaattorista luetut nousu- ja liukumatkat pyöristettiin 0,5 kilometrin tarkkuuteen,
mutta ODM:n kuvaajien epätarkkuudesta johtuen matkat pystyttiin lukemaan vain 5 kilometrin tarkkuudella.
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Taulukko 4 Nousu- ja liukumatkojen sekä nousulennon polttoaineenkulutuksen vertailu simulaattorin ja ODM:n kuvaajien kesken.
Nousumatka
[%]
Kevyt ja pieni DI
Kevyt ja normaali DI
Raskas ja normaali DI
Raskas ja suuri DI

Polttoaineenkulutus [ % ]

-6,82
-5,98
-5,36
-4,57

Liukumatka
[%]
-8,67
-3,13
-4,17
-3,23

-4,76
0
0
0

6.2.2 Matkalentonopeudet ja -korkeudet ja suhteellinen liitoluku
Lyhyen matkalennon Machin lukua eri kuormauksilla on havainnollistettu kuvassa 30. Kuvassa näkyy selkeästi nousulento eri menetelmillä, joissa Machin luku ensin kasvaa ja pysyy
sitten vakiona. Nousun jälkeen moottorin tehoasetus muutetaan vastaamaan ominaiskantaman suhteen optimoitua vaakalentonopeutta ja lentokone joko kiihtyy tai hidastuu kohti tätä
nopeutta. Raskailla kuormauksilla lentokone yleensä kiihtyy kohti optimaalista vaakalentonopeutta, mutta kevyellä koneella vaakalentonopeus voi olla nousunopeutta pienempi. Kuvasta nähdään, että raskaan ja normaalin vastusindeksin lentokoneen tavoiteltu vaakalentonopeus on suurempi kuin kevyen ja pienen vastusindeksin mukaisen koneen. Vaakalentoosuus päättyy liukulennon aloitukseen, jossa nopeudelle tapahtuu äkillinen muutos simulaation yhden aika-askeleen aikana. Nopeus muuttuu vaakalennon nopeudesta liukunopeudeksi,
jolloin nopeuden kasvaessa lentokoneen liike-energia kasvaa äkillisesti. Tämä liike-energian
kasvu on korvattu pienentämällä lentokoneen korkeutta saman aika-askeleen aikana määrällä, jonka potentiaalienergia vastaa lentokoneen liike-energian muutosta. Toisin sanoen
lentokoneen energiakorkeus pidetään vakiona. Lentokoneen potentiaalienergian vaihtaminen liike-energiaksi äkillisesti ei ole fysikaalisesti realistista, mutta aiheutunut virhe jää pieneksi kokonaisen matkalennon simuloinnissa. Kuvassa normaalin vastusindeksin konfiguraatioista raskaampi lentokone aloittaa liukulentonsa kevyempää versiota aiemmin, mikä
vastaa kuvassa 29 esitettyjä liukulentoja. Liukulennon aloitus näkyy simulaation lopussa lyhyt aikaisena Machin luvun vakioarvona ennen sen pienenemistä liu’un jatkuessa.
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Kuva 30 Lyhyen matkalennon Machin luvut lentomatkan suhteen eri kuormauksilla koneversiolla Mk 51.
Simuloiduissa matkalennoissa lentokoneet nousivat kunkin kuormauksen ominaiskantamaoptimoidulle lentokorkeudelle. Korkeuden vaihtelu porrastettiin 10 FL:n välein eli lentokone
vaihtoi lentopintaa, kun vallitsevan lentokorkeuden ero oli yli 10 FL suurempi jatkuvasti
laskettuun optimikorkeuteen. Kuvassa 31 on esitetty lyhyen matkalennon lentokorkeudet eri
kuormauksilla koneversiolla Mk 51. Kevyt ja pienen vastusindeksin kone nousi aluksi lentokorkeuteen noin 0,82 ℎ/ℎ𝑟𝑒𝑓 ja lyhyen vaakalento-osuuden jälkeen kone vaihtoi lentokorkeuttaan tasolle noin 0,86 ℎ/ℎ𝑟𝑒𝑓 . Muut kuormaukset pysyivät samalla lentokorkeudella
noin 0,78 ℎ/ℎ𝑟𝑒𝑓 koko vaakalento-osionsa ajan. Musta katkoviivoitettu kevyen ja pienen
vastusindeksin kone pystyi aloittamaan liukulentonsa selkeästi muita kuormauksia aiemmin
suuremmasta lentokorkeudesta johtuen. Muista kuormauksista normaalin vastusindeksin
raskas kuormaus aloitti liukunsa selkeästi saman konfiguraation kevyttä konetta ja suuren
vastusindeksin raskasta konetta aiemmin.
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Kuva 31 Lyhyen matkalennon suhteellinen lentokorkeus lentomatkan suhteen eri kuormauksilla koneversiolla Mk 51.
Liitoluku kuvaa hyvin lentokoneen aerodynaamista suorituskykyä lennon aikana. Vaakalennossa tarvittava työntövoima on pienimmillään, kun liitoluku on maksimissaan. Liukulennossa liitoluku kuvaisi matkaa, jonka lentokone liitää korkeuden muutosta kohden olettaen
työntövoima nollaksi ja nopeus vakioksi. Esimerkiksi liitoluvun ollessa 15 lentokone liitää
15 kilometrin matkan 1 kilometrin korkeuden muutosta kohden. Liukulennossa lennettävä
lentomatka maksimoitaisiin lentämällä suhteellisen liitoluvun arvolla 1 olettaen työntövoima
mitättömäksi. Simulaatiossa liukulento suoritetaan ODM:n mukaisella vakionopeudella, jolloin lentokoneen aerodynaamisesta suorituskyvystä ei saada maksimaalista hyötyä liukumatkan suhteen. Liukumatkan maksimoimiseksi lentokonetta tulisi lentää vakiokohtauskulmalla, joka vastaa selvästi pienempiä nopeuksia kuin ODM-menetelmien mukaiset liukuarvot.
Kuvassa 32 on lyhyen matkalennon suhteelliset liitoluvut lentomatkan suhteen. Suhteellisen
liitoluvun arvo 𝐸𝑚𝑎𝑥 on kutakin kuormausta vastaava maksimiliitoluku Machin luvulla 0,6,
jolla ilman puristuvuus ei vielä vaikuta suuresti koneen vastukseen. Tätä suuremmilla nopeuksilla, kuten liukulennossa, liitoluvun maksimi voi olla hieman käytettyä arvoa pienempi. Matkalennossa ominaiskantaman suhteen optimoituun lentonopeuteen vaikuttaa liitoluvun lisäksi moottorin polttoaineen ominaiskulutus, minkä vuoksi matkalennon suhteellinen liitoluku ei ole välttämättä 1. Nousulennossa lentokoneen massalla ja vastusindeksillä
on suuri vaikutus lennon liitolukuun. Kevyellä koneella IAS-nopeuden ollessa vakio suhteellinen liitoluku on alle 0,6, kun raskaan koneen ja suuren vastusindeksin tilanteessa suhteellinen liitoluku on noin 0,85. Kuvassa raskaat kuormaukset lentävät ajoittain hyvin lä-
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hellä kuormauskohtaista maksimiliitolukua. Kevyen ja normaalin vastusindeksin kone lentää pienimmällä suhteellisen liitoluvun arvolla, joka on silti yli 0,9 koko vaakalento-osuuden
ajan.

Kuva 32 Lyhyen matkalennon suhteelliset liitoluvut matkalennossa eri kuormauksilla koneversiolla Mk 51.

6.2.3 Polttoainevirtaukset ja työntövoima-asetukset
Moottorin suhteellista polttoainevirtausta lentomatkan suhteen on havainnollistettu kuvassa
33. Maksimipolttoainevirtauksena 𝑚̇𝑓𝑚𝑎𝑥 on Adour Mk.851 -moottorin meren pinnan tasan
staattista maksimityöntövoimaa vastaava polttoainevirtaus. Nousulennon ajan moottori on
maksimiteholla ja polttoaineenkulutus on pääosin riippuvainen lentokorkeudesta, mutta
myös lentonopeudella on pieni merkitys. Polttoaineen kulutus lisääntyy lentokoneen vastusindeksin ja lentomassan kasvaessa. Normaalin vastusindeksin kevyen ja raskaan lentomassan mukaisessa polttoaineenkulutuksessa on hyvin suuri ero, johon vaikuttaa merkittävästi
raskaan kuormauksen suurempi vaakalentonopeus ja lentonopeutta vastaava suurempi moottorin tehoasetus. Lisäksi polttoaineenkulutuksessa kaikilla, paitsi kevyen koneen ja pienen
vastusindeksin mukaisella käyrällä esiintyy yksi tai useampia pieniä pudotuksia. Pudotukset
aiheutuvat lentokoneen keventymisestä johtuvan ominaiskantamaoptimoidun tehoasetuksen
muuttumisesta. Simulaatio muuttaa moottorin tehoasetusta aiemmin kerrotulla tavalla, kun
optimoidun tehoasetuksen ja käytössä olevan tehoasetuksen ero on tarpeeksi suuri. Kuvassa
lentomatkan ollessa noin 85 % kevyellä ja normaalin vastusindeksin mukaisella koneella
esiintyy korkea piikki polttoaineenkulutuksessa, mikä johtuu kuvassa 22 esiintyvän lähestymisen vaakalentokorjauksen aktivoitumisesta. Liukulennossa polttoaineenkulutus on pientä
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ja kuormauksesta riippumatta lähes yhtä suurta. Lentomatka liukulennossa on kuitenkin riippuvainen kuormauksesta, jolloin pienemmän vastusindeksin kuormaus kuluttaa pidemmän
liukulennon ansiosta vähemmän polttoainetta matkalentoon suhteutettuna.

Kuva 33 Lyhyen matkalennon suhteelliset polttoainevirtaukset lentomatkan suhteen eri
kuormauksilla koneversiolla Mk 51.
Simulaatioissa käytettyjä työntövoima-asetuksia lentomatkan suhteen on esitetty kuvassa
34. Kuvasta nähdään helposti eri lentovaiheiden alkamis- ja päättymisajankohdat sekä työntövoima-asetuksen portaittaiset muutokset vaakalennossa. Vaakalennon työntövoima-asetus
näyttää kasvaa loogisesti vastuskertoimen lisääntyessä. Kevyellä ja pienen vastusindeksin
lentokoneella työntövoima-asetus on alle 60 % maksimista, mutta suurilla lentomassoilla ja
vastusindekseillä se nousee hyvin lähelle maksimia. Myös työntövoima-asetuksen kuvassa
näkyy punaisen käyrän lähestymisvaiheen vaakalentokorjaus hetkellisenä tehonlisäyksenä.
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Kuva 34 Lyhyen matkalennon moottorin työntövoima-asetukset lentomatkan suhteen eri
kuormauksilla koneversiolla Mk 51.
Matkalennossa kulunutta polttoaineen kokonaismäärää lentomatkan suhteen on esitetty kuvassa 35. Kulunut polttoaineen määrä on jaettu kevyen ja pienen vastusindeksin mukaisen
koneen matkalentoon kuluneella polttoainemäärällä, jolloin tulosten vertaaminen keskenään
on helppoa. Samanpainoisella koneella vastusindeksin kasvattaminen pienestä nimellisarvosta normaaliin vastusindeksiin lisäsi kokonaiskulutusta noin 17 % ja enimmillään polttoaineenkulutus kasvoi noin 70 % suurimmalla kuormauksella. Kuvasta huomataan, että lentokoneen kuormauksella on suuri merkitys polttoaineen kulutukselle.
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Kuva 35 Lyhyessä matkalennossa kulunut polttoaineen kokonaismäärä eri kuormauksilla
koneversiolla Mk 51.

6.2.4 Polttoainekulutuksen ja lentoajan ero eri koneversioilla
Taulukossa 5 on esitetty suhteellisia polttoaineenkulutuksia ja lentoaikoja eri kuormauksilla
ja eri moottorimalleilla lyhyellä ja pitkällä lentomatkalla. Kuten aiemmin esiteltiin, lyhyt
lentomatka on noin neljännes sileän lentokoneen maksimilentomatkasta, ja pitkä lentomatka
on kaksinkertainen lyhyeen lentomatkaan verrattuna. Taulukon mukaan esimerkiksi kevyellä ja normaalilla vastusindeksillä pitkän lentomatkan polttoaineenkulutus Mk 51 -koneversiolla on 2,021-kertainen verrattuna lyhyen lentomatkan polttoaineenkulutukseen pienemmällä kuormauksella. Vastaavasti Mk 66:n polttoaineenkulutus pitkällä lentomatkalla samalla kuormauksella on 0,178 % pienempi, kuin vastaava lento Mk 51 -koneversiolla. Moottorimallin vaihtaminen Mk 51:n Adour Mk.851:stä Mk 66:n versiota Adour 861A-03 kuvaavaksi pienentää polttoaineenkulutusta jokaisella kuormauksella molemmilla lentomatkoilla,
koska tarvittavat työntövoima-asetukset ja samalla ominaiskulutukset pienenevät. Lentomatkan vaikutus polttoaineenkulutukseen korostuu kevyellä kuormauksella, jolla Mk 66 -koneversio kuluttaa polttoainetta lyhyellä lentomatkalla 2,19 % vähemmän ja pitkällä lentomatkalla jopa 3 % vähemmän kuin Mk 51. Lyhyt lentomatka korostaa nousulennon osuutta polttoaineenkulutuksessa. Liukulennossa polttoaineenkulutus on niin vähäistä, että koko matkalentoon suhteutettuna sen osuus on molemmilla konetyypeillä lähes identtinen. Lentoaika on
joissakin tapauksissa pidempi tehokkaammalla 861A-03 moottoriversiolla, mikä johtuu erilaisista vaakalennon ominaiskantamaoptimoiduista lentonopeuksista ja lentokorkeuksista
koneversioiden välillä.
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Taulukossa 5 on erimittaisten lentoreittien polttoaineenkulutukset ja lentoajat eri kuormauksilla koneversioilla Mk 51 ja Mk 66. Polttoaineenkulutukset ja lentoajat on ilmoitettu suhteellisena lukuna kevyen ja pienen vastusindeksin lyhyen lentomatkan polttoainekulutukseen ja lentoaikaan nähden. Mk 66:n luvut on ilmoitettu prosentuaalisena erona vastaavan
Mk 51:n konfiguraation polttoaineenkulutukseen tai lentoaikaan.
Taulukko 5 Lyhyen ja pitkän lentomatkan polttoaineenkulutukset ja suhteelliset lentoajat
eri konfiguraatioilla ja moottorimalleilla.
PA-kulutus
Lyhyt
Mk 51
[-]

Kevyt & pieni DI
Kevyt & normaali DI
Raskas & normaali DI
Raskas & suuri DI

Mk 66
[%]

Lentoaika
Pitkä

Mk 51
[-]

Lyhyt

Mk 66
[%]

Mk 51
[-]

Pitkä

Mk 66
[%]

Mk 51
[-]

Mk 66
[%]

1,000

-2,191

1,770

-3,008

1,000

-1,040

2,001

-1,678

1,146

-0,317

2,021

-0,178

1,049

0,019

2,093

0,287

1,396

-0,764

2,484

-0,840

1,036

-0,232

2,000

0,440

1,715

-1,806

2,995

-1,712

1,146

-2,618

2,158

-0,973

6.2.5 Koneversion ja nousunopeuden vaikutus nousulennossa
Kuvassa 153 on vertailtu koneversion vaikutusta nousulentoihin pienimmällä ja suurimmalla
kuormauksella. Nousu korkeuteen 0,7 ℎ/ℎ𝑟𝑒𝑓 . vaatii Mk 51:llä noin 20 % pidemmän lentomatkan tehokkaamman moottorin Mk 66:en verrattuna. Raskaalla kuormauksella ero koneversioiden välillä nousumatkoissa on noin 35 %. Moottorin merkitys siis korostuu vastuksen
ja lentomassan kasvaessa. Nopea nousu vaakalentokorkeuteen pienentää polttoaineenkulutusta, kun vaakalennon ominaiskantamaoptimoitu lentotila voidaan saavuttaa nopeasti. Lisäksi polttoaineenkulutus pienenee merkittävästi korkeuden kasvaessa, jolloin nousun tehostuminen vähentää polttoaineenkulutusta myös nousulennon aikana. Raskaan kuormauksen
nousulennoissa koneversiolla Mk 66 nousun kulmakerroin on huomattavasti suurempi kuin
Mk 51 -versiolla, minkä mukaan kone kykenee saavuttamaan suurempia vaakalentokorkeuksia.
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Kuva 36 Kahdella eri kuormauksella suoritettujen nousulentojen vertailuja koneversioilla
Mk 51 ja Mk 66.
Nousulentoja vertailtiin myös muuttamalla ODM:n ilmoittamia vakioituja nousunopeuksia.
Vakio IAS ja Mach -nousunopeuksia muutettiin molempia prosentuaalisesti samalla suuruudella muutosten suuruuksien ollessa: -15 %, -10 %, 0 % (vertailu) ja +5 %. Erilaisilla nousunopeuksilla suoritettavia nousulentoja on kuvattu kuvissa 37 ja 38.
Kuvassa 37 nousua korkeuteen 0,7 ℎ/ℎ𝑟𝑒𝑓 on kuvattu pienimmän lentomatkan suhteen, mikä
on saavutettu 15 % pienemmällä nousunopeudella ODM-nopeuksiin verrattuna. Kyseisellä
konfiguraatiolla pienempi nousunopeus pienentää nousumatkaa, mutta ero kahden pienimmän nopeuden kesken on vain prosenttien luokkaa. Nousunopeuden kasvattaminen lisäsi
nousumatkaa verrattuna ODM:n mukaisella nousunopeudella suoritettuun lentoon.
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Kuva 37 Kevyellä ja pienellä vastusindeksin konfiguraatiolla suoritettuja nousulentoja eri
nopeuksilla.
Kuvan 38 raskaalla ja suuren vastusindeksin konfiguraatiolla tehty nousuvertailu simuloitiin
korkeuteen 0,65 ℎ/ℎ𝑟𝑒𝑓 . Nousun lakikorkeutta laskettiin, jotta ohuesta ilmasta ja pienestä
lentonopeudesta johtuva nostovoimakertoimen kasvu ei täysin pysäytä nousulentoa pienennetyillä nousunopeuksilla. Raskaammalla lentokoneella vertailun pienin nousunopeus ei
enää lyhennä nousumatkaa maan pinnan suhteen, vaan lyhin nousumatka saavutetaan 10 %
ODM:n nopeuksia pienemmillä nousunopeuksilla. Korkealla ohuessa ilmassa lentonopeuden kasvattaminen näyttää olevan eduksi etenkin raskaalla konfiguraatiolla. Nousumatkan
kulmakerroin korkeudessa 0,65 ℎ/ℎ𝑟𝑒𝑓 hitaimmalla, 15 % ODM:n ohjeistusta pienemmällä,
nousunopeudella on jo erittäin loiva verrattuna suuremman nopeuden käyriin kuvassa 38.
Nousunopeudet suuremmilla vastusindekseillä ovat jo merkittävästi pienempiä alhaisemman
vastusindeksin nousunopeuksiin nähden. Kun nousuvertailussa näitä nopeuksia lasketaan
edelleen, operoi lentokone simulaatiossa jo merkittävän suurella vastusindeksillä. Nousunopeuden kasvattaminen raskaalla koneella korkealla pienentää indusoitua vastusta, jolloin
nousu helpottuu.
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Kuva 38 Raskaalla ja suuren vastusindeksin konfiguraatiolla suoritettu nousuvertailu.
Erilaisilla konfiguraatioilla vertaillut nousunopeudet on taulukoitu taulukkoon 6. Taulukossa
nousumatka, polttoaineenkulutus ja ominaiskantamat ovat esitetty suhteellisena lukuna lyhintä nousumatkaa vastaavaan nopeuteen verrattuna. Lyhin nousumatka saavutettiin 15 %
ODM:n ilmoittamia nousunopeuksia pienemmillä nopeuksilla kaikilla, paitsi raskaan ja suuren vastusindeksin konfiguraatiolla. Lyhin nousumatka ei kuitenkaan vastaa aina pienintä
polttoaineenkulutusta. Esimerkiksi normaalin vastusindeksin konfiguraatioilla pienin polttoaineenkulutus saavutettiin 10 % ODM:n mukaista nousunopeutta pienemmällä nopeudella.
Taulukko 6 Tutkittavien konfiguraatioiden nousulennon suhteelliset lentomatkat, polttoaineenkulutukset ja ominaiskantamat.
-15 %
Kevyt &
Pieni DI
Kevyt &
Normaali DI
Raskas &
Normaali DI
Raskas &
Suuri DI

Nousumatka [%]
Polttoaineenkulutus [%]
SAR [%]
Nousumatka [%]
Polttoaineenkulutus [%]
SAR [%]
Nousumatka [%]
Polttoaineenkulutus [%]
SAR [%]
Nousumatka [%]
Polttoaineenkulutus [%]
SAR [%]

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
101,0
104,5
96,7
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104,7
101,0
103,7
102,7
99,1
103,6
102,4
98,6
103,9
100,0
100,0
100,0

-10 % ODM
119,1
108,0
110,3
113,0
102,4
110,4
112,7
101,4
111,1
108,5
100,3
108,2

5%
129,0
114,2
112,9
121,5
107,0
113,5
121,5
106,1
114,6
116,8
103,9
112,4

Nousulennossa ominaiskantama ei ole yhtä selkeästi käsiteltävä suure kuin vaakalennossa.
Ominaiskantamissa suuremmat arvot ovat lähtökohtaisesti parempia. Taulukon 6 mukaisessa vertailussa suurimmat ominaiskantamat saavutettiin aina suurimmilla nopeuksilla, jolloin myös nousumatkat ovat suurimmat. Ominaiskantamassa täytyy ottaa huomioon nousun
jälkeinen vaakalento, mikä on nousulentoa huomattavasti polttoainetaloudellisempaa. Esimerkiksi kevyen ja pienen konfiguraation suurinta ominaiskantamaa vastaava nousumatka
on 29 % suurempi kuin lyhin nousumatka pienemmällä nopeudella. Vertailussa pienemmällä
nopeudella suoritetussa nousussa on kuitenkin edessä vaakalentoa 29 %:n nousumatkaa vastaava pituus, mikä tulee kasvattamaan ominaiskantamaa, kun lentomatka on yhtä suuri suurimman nousumatkan kanssa.
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7 Yhteenveto
Työn tavoitteena oli laskea Hawk Mk 66 -koneversiolle suoritusarvoja nousu-, vaaka- ja
liukulennoille. Lähtötietoina käytettiin Hawk Mk 51 -koneversion vastuspolaaria ja operointikäsikirjan, ODM, ilmoittamia vaakalennon ominaiskantamia eri kuormauksille. Ominaiskantamien sekä nopeudesta ja korkeudesta riippuvien maksimipolttoainevirtausten ja maksimityöntövoimien avulla muodostettiin ensin Mk 51:n Adour Mk 851 -moottorimalli.
Moottorimallilla haluttiin selvittää polttoaineenkulutus osatehoilla sekä tarkentaa moottorin
maksimityöntövoimatietoja. Kun moottorimallin avulla lasketut ominaiskantamat saatiin
täsmäämään lähtötietoina käytetyn operointikäsikirjan arvojen kanssa, muokattiin Adour
Mk 851 -moottorimallia vastaamaan Mk 66:n tehokkaampaa Adour Mk 861A-03 -moottoriversiota. Muokatulla moottorimallilla laskettiin suoritusarvoja Mk 66 -koneversiolle. Ulkoisesti Mk 51 ja Mk 66 -koneversiot ovat matkalennon suhteen identtisiä, jolloin niille voitiin käyttää samaa vastuspolaaria.
Moottorimallin muodostamisen jälkeen tehtiin matkalentosimulaattori, joka suorittaa operointikäsikirjan mukaiset nousu- ja liukulennot. Nousu- ja liukulentojen välissä lentokone
lentää kuormausta vastaavaa ominaiskantamaoptimoitua vaakalentonopeutta. Simulaattori
pitää moottorin työntövoima-asetusta vakiona, kunnes optimaalisen asetuksen ja käytössä
olevan asetuksen ero on käytännön toimintaa ajatellen riittävän suuri ja työntövoima-asetus
vaihdetaan uuteen optimiasentoon. Matkalennon simulaattori pyytää käyttäjältä tietoja muun
muassa koneen kuormauksesta ja lentomatkasta, jolloin simulaattoria voi käyttää esimerkiksi päivittäisiin lentojen suunnitteluihin. Moottorimalli sopii käytettäväksi yhdessä ainoastaan tässä työssä käytetyn, koelentokurssilla määritetyn, vastuskerroinlaskurin kanssa.
Vaakalennon osalta simulaattorin ja moottorimallin tuottamien ominaiskantamien ero alkuperäisiin operointikäsikirjan arvoihin on pääosin alle 2 prosenttia. Nousu- ja liukumatkoissa
simulaattorin ero oli tutkittavilla kuormauksilla noin 5 % ja nousulennon polttoaineenkulutuksen ero pysyi alle 10 %:ssa. Erot todellisuuden ja simulaattorin välillä tulisi tarkistaa koelennoilla, jotta simulaattoriin voitaisiin tehdä tarvittavia muutoksia. Nousulennon suoritusarvoissa moottorin maksimityöntövoima on merkittävin tekijä ja liukulennossa vastuspolaari. Vaikka simulaattorin ilmoittamat arvot ovat erisuuret operointikäsikirjaan nähden, eivät ne ole kuitenkaan epärealistisia. Erot voivat johtua osin myös operointikäsikirjan perusperiaatteesta.
Moottorimallin muutoksen perustana käytettiin eri moottoriversioiden maakoekäyttötuloksia, joissa moottori on irrotettuna apulaitteista ja erillään lentokoneen rungon aiheuttamista
häiriöistä. Lisäksi maakoekäytössä moottorin suorituskykyä mitataan ainoastaan staattisessa
tilanteessa merenpinnan tasolla, mikä ei vastaa koko moottorin operointialuetta. Koska maakoekäytöissä moottoreiden polttoaineen ominaiskulutus oli hyvin samankaltainen, käytettiin
Adour Mk 861A-03:n osatyöntövoimalla samaa suhteelliseen työntövoima-asetukseen perustuvaa mallia kuin Adour Mk 851:lla.
Matkalennon simulaatiossa kone nousee tavoitellulle optimaaliselle vaakalentokorkeudelle
aina, kun tarkasteluhetkeä vastaava liukumatka ei riitä saavuttamaan määränpäätä tai käyttäjä ei ole määrittänyt matkalennolle kiinteää lentopintaa. Lentotapa ei ota huomioon mahdollisuutta, jossa vaakalento aloitetaan lyhyillä lentomatkoilla tavoitetilaa aikaisemmin hie-
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man ominaiskantaman suhteen epäedullisemmalla korkeudella. Matkalennon kokonaispolttoaineenkulutus voisi pienentyä, jos vaakalento-osuus pystytään aloittamaan aikaisemmin
täydellä työntövoima-asetuksella suoritettavan nousulennon sijaan. Toisaalta korkeuden
kasvattaminen lisää liukumatkaa, jossa polttoaineenkulutus on hyvin vähäistä. Lyhyiden
matkojen vaakalentokorkeuksien optimointi tarvitsisi jatkotutkimusta lentomallin parantamiseksi.
Tällä hetkellä simulaattori toimii vain kahden vapausasteen suhteen, eikä liikehdinnän vaikutusta ole otettu huomioon. Jatkossa simulaattoria on mahdollisuus kehittää lisävapausasteiden avulla myös kaartolennot kattavaksi. Myös kuormien pudotuksen aiheuttamia lentomassan ja ulkoisen vastuksen muutoksia voisi ottaa huomioon. Vapausasteiden lisääminen
simulaattorin lisää myös laskettavien yhtälöiden lukumäärää, mikä hidastaa ohjelman toimintaa. Nykymuodossaan ohjelma toimii tehokkaana yksinkertaisen matkalennon simulaattorina, jota voi käyttää esimerkiksi lennonsuunnittelun työkaluna.
Tehty simulaattori noudattaa ODM:n määritelemiä nousu- ja liukutapoja, jotka eivät kuitenkaan ole ainoita mahdollisia lentotiloja. Esimerkiksi nousulentoa voisi simuloida vakioimalla kohtauskulma. Nousu- ja laskunopeuksien muuttamisen vaikutusta on myös mahdollista tutkia matkalentosimulaattorilla. Tällä hetkellä ohjelma lukee ODM:n mukaiset nopeudet ohjelman alustusvaiheessa. Näiden nopeuksien muuttaminen on helppoa, jolloin samalla
konfiguraatiolla suoritettuja nousuja ja laskuja voi verrata keskenään helposti.
Simulaattorissa käytettävät lentokoneen versio ja kuormauskohtaiset ominaiskantamien suhteen optimoidut vaakalentonopeudet ja -korkeudet on laskettu laskennallisesti hitaalla menetelmällä, jossa mahdolliset lentotilat käytiin yksitellen läpi. Menetelmä ei sovellu sellaisenaan käytettäväksi lentokoneiden omissa laskentateholtaan vaatimattomissa tietokoneissa.
Vaakalennon optiminopeuksista ja -korkeuksista muodostettiin laskennan tulosten perusteella eri lentomassoille ja vastusindekseille yksinkertaistetut 6. asteen polynomit, jotka voidaan siirtää lentokoneen tietojärjestelmään. Näin lentokone voisi avustaa lentäjää kutakin
kuormausta vastaavan tavoitenopeuden ja -korkeuden ilmoittamisella, jolloin lentokoneen
lentäminen tehostuisi polttoaineenkulutuksen suhteen ja toiminta-aika ja -matka pidentyisivät. Pidentynyt toiminta-aika mahdollistaa suihkuharjoituskoneen tarkoituksenmukaisen
käytön tehostamisen ohjaajakoulutuksessa.
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