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TIIVISTELMÄ 

Lentokoneen ohjausjärjestelmät ja niiden toiminta 

Jami-Santeri Rantanen 

Oulun yliopisto, Konetekniikan tutkinto-ohjelma 

Kandidaatintyö 2020,  30 s. 

Työn ohjaaja yliopistolla: Hannu Koivurova 

 

Työssä perehdytään lentokoneiden ohjausjärjestelmiin sekä niihin liittyviin osa-alueisiin, 

kuten ohjainpintoihin ja niiden aerodynamiikkaan. Ohjausjärjestelmien toiminnan 

ymmärtämiseksi työssä käydään läpi aerodynamiikan- sekä mekaniikan perusteita. 

Aihetta pohjustetaan ohjausjärjestelmien historialla ja lopuksi tutkitaan, mitä moderneja 

ratkaisuita ja tulevaisuuden innovaatioita on kehitteillä aiheeseen liittyen.  

Työssä sivutaan lentokoneisiin liittyviä turvallisuusnäkökulmia sekä käydään läpi 

yksittäinen case-tapaus, jonka tarkoitus on laskennallisesti perehdyttää ohjaukseen 

liittyviin aerodynaamisiin ilmiöihin. Työn tulos ovat tiivis ja ytimekäs kattaus 

ohjausjärjestelmien parissa, sillä ala-aiheiden tarkempi tarkastelu olisi pidentänyt työtä 

tarpeettoman pitkäksi.      

Asiasanat: lentotekniikka, ohjausjärjestelmä, aerodynamiikka 
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ABSTRACT 

Flight control systems, operations and their improvement over time 

Jami-Santeri Rantanen 

University of Oulu, Degree Programme of Mechanical Engineering 

Bacherlor’s thesis 2020, 30 pp. 

Supervisor at the university: Hannu Koivurova 

 

The Bachelor’s thesis focuses on aircraft flight control systems and related areas such as 

control surfaces and their aerodynamics. In order to understand the operation of flight 

controls, the work covers the basics of aerodynamics and related mechanics. The work 

starts from the history of control systems and finally explores what modern solutions and 

future innovations are being developed in relation to the topic. 

The paper deals with the safety and comfort aspects of airplanes and examines a single 

case-study, which is intended to provide a calculation-based introduction to the 

aerodynamics of flight controls. The result of the work is a brief and compact overview 

of the flight control systems, as a closer examination of the sub-topics would have 

prolonged the work unnecessarily. 

Keywords: aviation mechanics, flight control system, aerodynamics 
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ALKUSANAT 

Kandidaatin aiheen valintaa varten annettiin lista aihe-ehdotuksia. En löytänyt sieltä 

vapaata aihetta, joka olisi liittynyt itseäni suuresti kiinnostavaan ilmailuun. Valitsinkin 

itse työn aiheen perustuen menneisyyteni opintoihin liittyen. Motivaationa toimi 

pääseminen kertaamaan aiheeseen liittyen jo ennestään opittuja asioita sekä perehtymään 

tarkemmin asioihin, jotka olivat aiheen kannalta olennaisia. Ilmailu on tärkeä osa 

elämääni ja urahaavettani, joten työtä kirjoittaessa on aika vierähtänyt sujuvasti. Haluan 

kiittää ystäviäni, jotka ovat ideoineet kanssani aiheeseen liittyen ja ovat täten saaneet 

minut hakemaan lisää tietoa aiheista, joihin en muutoin olisi törmännyt. Haluan myös 

kiittää tyttöystävääni ymmärryksestä useita tietokoneella viettämiäni tunteja kohtaan.  

Kandidaatintyön ohjaajana toimii Hannu Koivurova, jota kiitän saamastani avusta 

kandidaatin työn aloitukseen liittyen. 

Oulu, 23.03.2020 
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Työn tekijä 
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MERKINNÄT JA LYHENTEET 
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AFCS automatic flight control system  

CL nostovoimakerroin 

E kimmomoduuli 

FBL fly-by-light 

FWB fly-by-wire 

G lentokoneen paino 

I poikkileikkauksen neliömomentti 

L noste 

Ly nosteen y-suuntainen vektori 

λ työntötangon pituus 

Φ kallistuskulma 

P työntötangon nurjahdusvoima 

S siipien pinta-ala 

STOL short take-off and landing 

TVC thrust vectoring control 

V ilmanopeus 

VTOL vertical take-off and landing 

g putoamiskiihtyvyys 

m lentokoneen massa 

r etäisyys nostovoimakeskiöstä 

ρ tiheys 
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1 JOHDANTO 

Lentokoneet ovat olleet ihmiskunnan teknisiä taidonnäytteitä kautta historian. Niiden 

historia on silti suhteellisen lyhyt, mutta kehitys on ollut nopeaa ja kunnianhimoista. 

Suunnittelutyö ja innovaatiot ovat tuottaneet aikojen saatossa tulosta ja siksi 

matkustamisemme tänä päivänä on erittäin paljon vapaampaa ja nopeampaa kuin 

edeltäjiemme keskuudessa 100 vuotta sitten. Lentokoneiden turvallisuus on ollut pitkään 

siviili-ilmailussa tärkein elementti ja sen eteen tehdään erittäin paljon suunnittelu-, testi- 

ja huoltotunteja. Tälle turvallisuuden tasolle on päästy tarkoilla insinööritaidoilla ja 

eettisellä huoltotoiminnalla.  

Lentokoneiden toiminnan kannalta ohjaus on olennainen osa niiden toiminnallista 

käyttökelpoisuutta. Ilman ohjausta ei lentokone kykenisi vastaamaan käyttötarkoitusta ja 

sillä liikkuminen olisi mahdotonta ja ainakin epävakaata. Tämän kandidaatin työn 

aiheena on  lentokoneiden ohjausjärjestelmät, niiden toiminta ja tulevaisuus. Työ on 

toteutettu kirjallisuuskatsauksena ja sen tarkoituksena on perehtyä tähän ilmailun 

olennaiseen osa-alueeseen ja sen kehitykseen. Kirjallisuutena toimii pääasiassa 

englanninkielinen kirjallisuus, sillä sitä on löydettävissä helpoiten. Työn rakenne etenee 

ohjausjärjestelmien historiasta, aerodynamiikan perusteiden kautta eri järjestelmiin ja 

niiden tulevaisuuden näkymiin.  

Kandidaatintyön lukemalla saa tiiviin ja ytimekkään oppipaketin perusteisiin sekä 

mielenkiintoisen tietopaketin ohjausjärjestelmien tulevaisuuden näkymiin.  
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2 ILMAILUN PERUSTEET JA LYHYT HISTORIA 

2.1 Ilma-alusten jaottelu 

Ilma-alukset voidaan jakaa ilmaa kevyempiin sekä ilmaa raskaampiin ilma-aluksiin. 

Ilmaa kevyempiä aluksi ovat esimerkiksi kuumailmapallot ja ilmalaivat. Ilmaa 

raskaammat ilma-alukset ovat käytännössä kaikki muut ilma-alukset, kuten lentokoneet 

ja helikopterit. (Hoffren ja Saarela 2008, s. 7) Tämä kandidaatintyö perehtyy vain 

perinteisen lentokoneen ja siitä kehittyneiden nykyaikaisten erityyppisten 

lentokoneluokkien ohjausjärjestelmiin. Perinteisellä lentokoneella tarkoitan lentokonetta, 

jonka ohjaamiseen käytetään vain perinteisiä ohjausmenetelmiä, kuten siivekkeitä ja 

peräsimiä. Nykyaikaisten ja modernimpien lentokoneiden järjestelmiin perehdytään 

enemmän myöhemmässä vaiheessa, mutta perusteiden ja esimerkiksi aerodynaamisten 

ilmiöiden selittämistä varten ajatellaan lentokone yksinkertaistettuna versiona.  

2.2 Ensimmäiset lentokoneet 

Ensimmäiset lentokoneeksi kutsuttavat laitteet ovat olleet kehitteillä jo ennen niin 

kutsuttuja Wrightin veljeksien toteuttamia ensimmäisiä lentoja. Laitteiden tärkeimpiä 

tavoiteltavia ominaisuuksia ovat alusta alkaen olleet stabiilius ja ohjattavuus.  

Ensimmäiset käytännön lentokoneiden ohjaustoiminnot ja stabiilius perustuivat 

käytännössä vain ja ainoastaan painopisteen sijaintiin, alkeelliseen sivu- ja 

korkeusperäsimeen sekä siipien V-kulmaan. Vasta Wrightin veljekset ymmärsivät, että 

lentokoneen järkevään ohjaamiseen vaaditaan kaikki kolme aerodynaamista momenttia 

edellisen kahden sijaan. (Abzug ja Larrabee 2002, s. 1 – 2) 

2.3 Aerodynaamiset momentit 

Perinteisen lentokoneen tulee olla stabiili ja vakaa lentotilassaan. Lennettäessä suoraan 

vakionopeudella tulee lentokoneeseen vaikuttavien voimien olla nolla (Hoffren et al. 

2008, s. 9). Oletettavasti lentokoneen käyttöominaisuudet jäävät vähäisiksi, mikäli sillä 

voi vain ja ainoastaan nousta laskeutua ja lentää suoraan. Tämän vuoksi Hoffrenin et al. 

(2008, s. 75 - 76) mukaan ohjattavuuden lisäämiseksi lentokoneeseen aiheutetaan 
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aerodynaamisia momentteja, jotka pyrkivät kääntämään konetta kuvasta 1 nähtävien 

kaikkien kolmen pääkoordinaatiston akselien ympäri. 

Pääkoordinaatisto kulkee lentokoneen painopisteen kautta. Momentit ovat 

kallistusmomentti, pituusmomentti ja suuntamomentti. Kallistusmomenttia aiheutetaan 

yleensä siipien kärjissä sijaitsevilla siivekkeillä, jotka kääntyvät eri suuntiin. Mikäli 

oikean siiven siiveke kääntyy alaspäin, vasemmassa siivessä siiveke osoittaa ylöspäin. 

Oikeanpuoleinen siiveke alaspäin kääntyneenä tuottaa siipeen suuremman nosteen, jonka 

takia lentokone kallistuu vasemmalle ja vastaavasti toisinpäin. Pituusmomenttia 

aiheutetaan perinteisesti koneen perässä sijaitsevalla korkeusperäsimellä. Positiivinen 

momentti lentokoneen painopisteen ympäri aiheuttaa lentokoneen kohtauskulman 

kasvamista, joka puolestaan kasvattaa nostetta. Tällöin lentorata kaareutuu ylöspäin. 

Suuntamomentti taas tuotetaan sivuperäsimellä, jolloin lentokoneen nokkaa 

poikkeutetaan haluttuun suuntaan vaakatasossa. Havainnollistaakseni suuntamomenttia 

ja sen vaikutusta lentokoneeseen voisin todeta sen muistuttavan eniten esimerkiksi auton 

normaalia sivuttaista liikettä. Hoffrenin et al. (2008, s. 20) mukaan lentokoneen 

perinteinen ohjaus tapahtuu näitä kolmea momenttia yhdistelemällä halutun suunnan 

saavuttamiseksi. 

 

Kuva 1. Lentokoneen painopisteen kautta kulkevat akselit. 
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2.4 Noste 

Lentokoneessa siiven tuottama aerodynaaminen noste on avainelementti lentämiselle. 

Hoffren et al. (2008 s. 11 – 14) mukaan aerodynaamista nostetta selitetään useilla ilmiöllä, 

joista selkein kuitenkin on mekaniikan perusteisiin ja erityisesti Newtonin III lakiin 

perustuva ilmiö. Liikesuuntaan nähden kaltevan siipiprofiili siirtää ilmamassaa maan 

pintaa kohti, jolloin vastavoiman aiheuttamana siipi pyrkii vastakkaiseen suuntaan. 

Ilmavirran kääntyminen ja täten nosteen syntyminen siiven alapintaa pitkin taitettavan 

ilmavirtauksen vastareaktiona on yleinen harhakäsitys. On todettu, että suurempi vaikutus 

on siiven yläpinnan kääntämällä ilmavirralla, joka perustuu Coanda-ilmiöön. Kuva 2 

havainnollistaa Coanda-ilmiötä, jonka mukaan virtaava kaasu tai neste pyrkii seuraamaan 

kaarevaa pintaa kääntäen ilmavirran alaspäin. 

  

 

Kuva 2. Siiven poikkileikkausprofiili ja Coanda-ilmiö. 

Toinen oleellinen ilmiö perustuu Bernoullin lakiin eli paineen ja virtausnopeuden 

yhteyteen. Siiven yläpintaa pitkin kulkeva ilmamassa kulkee jättöreunalle nopeammin 

kuin siiven alapinnalla. Bernoullin lain mukaan kaasun virtausnopeuden kasvaminen 

aiheuttaa suhteessa paineen alenemista. Vallitseva ilmanpaine siiven yläpinnalla on 

pienempi kuin alapinnalla, joten paine-epätasapaino pyrkii nostamaan siipeä. Olennaista 

nosteen syntymiselle on sileä ilmanvirtaus siiven pintaa pitkin. Ilman irtoaminen pinnasta 
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aiheuttaa turbulenttista virtausta, joka edelleen vähentää siiven tuottamaa nostetta 

huomattavasti. 

Helikoptereista ja tehokkaista hävittäjistä eroten lentokoneen moottori ei normaalisti 

kykene tuottamaan tarpeeksi ylöspäin suuntautuvaa työntövoimaa kumotakseen koneen 

painon. Moottoreiden tuottaman voiman aiheuttama liikenopeus sekä siiven 

kohtauskulman suurentaminen kasvattaa siiven tuottamaa nostetta. Nosteen avulla 

selitetään useita muita ilmiöitä lentokoneen ohjaukseen ja käyttäytymiseen liittyen. Noste 

voidaan esittää seuraavasti 

𝐋 =  
1

2
cL(α)ρV2S,    (1) 

missä L on siiven tuottama noste, 

 CL(α) on kohtauskulmasta riippuva nostovoimakerroin, 

 ρ on ilmatiheys, 

 V on ilmanopeus, 

 S on siipien pinta-ala. (Hoffren et al. 2008, s. 12) 
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3 OHJAINPINNAT 

3.1 Korkeusvakaaja ja -peräsin 

Korkeusvakaajan tehtävä on pitää lentokone vakaana ja aiheuttaa siihen tarvittava 

aerodynaaminen momentti lentoradan suorana pitämiseen. Kuvasta 3 nähtävän 

lentokoneen tapaan nostovoimakeskiö ei välttämättä sijaitse samassa kohdassa koneen 

massakeskiön kanssa, joten ilman vakainta koneeseen aiheutuisi jatkuvasti 

pituusmomenttia

 

Kuva 3. Lentokoneen nostovoimakeskiö, massakeskiö sekä korkeusvakaajat ja niiden 

tuottamat voimat. 

Lentokoneen massakeskiö määritetään tarkasti sen rakennusvaiheessa, mutta sen 

varustelumuutoksista ja henkilömäärästä riippuen painopisteen sijainti voi siirtyä. 

Ajatellaan, että nostovoimakeskiö nostaa konetta ja painovoima vuorostaan vetää konetta 

maata kohti. Nostovoimakeskiö on r etäisyydellä painovoimakeskiön eli edellisessä 

kappaleessa määritetyn akselien origosta. Siipien tuottama nostovoima aiheuttaa origon 

ympäri L*r suuruisen momentin. Pitääkseen lentokoneen x-akselin suuntaisena tulee 

korkeusvakaimen tuottaa vastakkaisen suuntainen momentti. Tämmöisiä koneen 

vakauteen liittyviä pieniä momenttimuutoksia voidaan tuottaa trimmaamalla eli suuren 

pinta-alan omaavaa korkeusvakaajaa poikkeuttamalla marginaalisen vähän.  
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Edellinen toimintatapa on kuitenkin yleinen vain suurissa lentokoneissa (Hoffren et al. 

2008, s. 76). Kuvasta 3 nähtävä suurennos erottaa korkeusvakaaja ja -peräsimen vihreällä 

ja keltaisella värillä. Keltainen alue eli korkeusperäsin on tarkoitettu tuottamaan 

suurempia ja nopeampia muutoksia aerodynaamiseen momenttiin.  Hoffrenin et al. (2008, 

s. 76) mukaan mikäli ohjaaja haluaa ohjata koneen nokkaa ylös hän poikkeuttaa 

ohjainpintaa ylöspäin. Täten ohjainpinta tuottaa negatiivisen nosteen, jolloin koneen perä 

laskeutuu ja nokka kohoaa ylöspäin.  

3.2 Sivuvakaaja ja -peräsin 

Sivuvakaajan tarkoitus on pitää lentokoneen suunta vakaana. Sivuvakaajan toiminta 

perustuu sen ympäri virtaavaan ilmaan ja sen aiheuttamaan suuntamomenttiin. Mikäli 

lentokone tahattomasti pyrkii vaihtamaan suuntaa kasvaa vakaajan toisella puolella 

sivuttaissuuntainen noste ja perä pyrkii palautumaan vakaaseen asentoon. Koneeseen 

aiheutettava suuntamomentti tilanteissa, joissa halutaan muuttaa lentokoneen kurssia, 

tuotetaan sivuperäsimellä. Kuvasta 4 nähtävä suurennos erottaa sivuvakaajan ja -

peräsimen vihreällä ja keltaisella värillä. Kun sivuperäsintä poikkeutetaan lentosuunnassa 

oikealle, pyrkii kone suuntaamaan nokkaa oikealle. 

 

Kuva 4. Sivuvakaaja ja -peräsin. 
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Hoffrenin et al. (2008, s. 80) mukaan sivuperäsimen oleellisin tehtävä on toimia 

monimoottorikoneiden moottorivikatilanteissa suuntamomentin vastavoimana. Mikäli 

lentokoneen kahdesta moottorista toinen menee epäkuntoon, voidaan sivuperäsimellä 

tuottaa tilannetta vastaava negatiivinen suuntamomentti lentokoneen hallinnassa 

pitämiseksi. Toinen oleellinen tilanne on laskeutuminen sivutuulessa, jolloin matalalla 

lennettäessä ei voida korjata tuulen aiheuttamaa suuntavirhettä kallistamalla vaan 

ohjataan koneen nokka tuulen suuntaa vastaan sivuluisuun (Hoffren et al. 2008, s. 80).  

3.3 Siivekkeet 

Hallionin (2010, s. 633) mukaan Wrightin veljesten oivaltama ratkaisu lentokoneen 

ohjauksen parantamiseksi oli siiven käyristämisen mahdollisuus, joka mahdollisti 

aerodynaamisen momentin lentokoneen x-akselin ympäri. Siiven käyristäminen tietyllä 

tavalla kasvattaa sen tuottamaa nostetta. Käyristämällä vain toisen puolen siipeä, kallistuu 

kone noste-epätasapainon vuoksi. Kun lentokoneista tuli isompia ja nopeampia oli tarve 

siirtyä tehokkaampaan ratkaisuun eli siivekkeisiin.  Siivekkeiden toiminta perustuu 

muihin ohjainpintoihin nähden vastakkaissuuntaiseen poikkeutukseen. Kuvasta 5 

nähtävät vihreällä värillä korostetut siivekkeet sijaitsevat yleensä siipien jättöreunoissa 

kaukana koneen rungosta ja kuvasta 1 nähtävästä x-akselista. Siivekkeet tuottavat 

kallistusmomenttia, joka aiheuttaa koneen kallistumisen.  

 

Kuva 5. Siivekkeet. 
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Mikäli lentokonetta halutaan ohjata vasemmalle, poikkeutetaan vasenta siivekettä 

ylöspäin ja oikeaa alaspäin. Lentokone ohjautuu vasemmalle, sillä osa siiven tuottamasta 

aerodynaamisesta nosteesta saa sivuttaissuuntaisen komponentin. Pystysuuntainen noste 

pienenee siis seuraavasti  

𝐋𝐲 = L ∗ cosΦ,    (2) 

missä Ly on nosteen pystysuuntainen komponentti, 
 Φ on kallistuskulma, 
 L on siipien tuottama noste. 
  
 
 

 

Kuva 6. siivekkeet ja nostovoiman jakautuminen komponentteihin. 

Kuvan 6 mukaisesti kallistus kulman kasvattaminen vähentää nosteen pystysuuntaista 

komponenttia, joten lentokorkeuden säilyttämiseksi on kasvatettava nostovoimaa 

kumotakseen koneen vakiona pysynyt paino (Hoffren et al. 2008, s. 77-78). Siivekkeet 

ohjaavat siis kallistusohjauksen muutosta eikä suoraan kallistuskulmaa. Tasaisessa 

kaarrossa siivekkeitä poikkeutetaan niin kauan, kunnes kallistuskulma on haluttu. 

Siivekkeet pidetään neutraalissa asennossa tasaisen kaarron ajan, kunnes koneen 

vakauttamiseksi pitää niitä poikkeuttaa vastakkaiseen suuntaan. 



16 

 

Hoffrenin et al. (2008, s. 78) mukaan suurilla lentonopeuksilla siivekkeiden käyttö ei ole 

kovin edullista, sillä siivekkeiden tuottama noste aiheuttaa suuria vääntömomentteja 

siiven ympäri, joka puolestaan aiheuttaa kohtauskulma ja nostovoimamuutoksia. Tämän 

vuoksi lentokoneiden nopeilla lentonopeuksilla on siirrytty usein tuottamaan kallistusta 

siiven yläpinnalla sijaitsevilla spoilereilla. Kuvasta 7 nähtävien spoilereiden tehtävänä on 

häiritä ilman virtausta siiven ympäri, jolloin siiven noste laskee. Mikäli nostetta 

vähennetään vain toiselta puolelta, on sillä sama efekti kuin siivekkeillä. (Hoffren et al. 

2008 s. 78) 

 

Kuva 7. Finnair AIRBUS 319 lentokoneen oikean siiven spoilerin käyttö oikealle 

suuntautuvassa kaarrossa. 
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4 OHJAUSJÄRJESTELMÄT 

Ohjausjärjestelmään kuuluu ohjainpinnat, ohjaimet ja mekanismit niiden välillä. Viime 

kappale käsitteli ohjainpintoja, joten tämä kappale keskittyy selittämään ohjainpintojen 

ja ohjaimien välistä yhteyttä. Lentokoneessa on toimivat ohjainpinnat, mutta haluamme 

keinon, jolla voimme ohjata niitä turvallisesti koneen ohjaamosta käsin. Sauvaan 

kohdistettu liike – vaikutus yhteys on seuraavanlainen: Sauvan eteen- ja taaksepäin 

suuntautuva liike aiheuttaa korkeusperäsimessä sen poikkeutuksen alas ja ylöspäin. 

Sauvan sivuttaisliike kallistaa konetta sauvalla ohjattuun suuntaan kääntämällä 

siivekkeitä vastakkaisiin suuntiin.  

4.1 Mekaaninen ohjausjärjestelmä 

Lentokoneen keksimisen jälkeen monen vuosikymmenen ajan ohjausjärjestelmänä toimi 

mekaaninen yhteys. Perinteisessä lentokoneessa ohjaajalla on ohjaamossa jalkojen 

välissä ohjainsauva sekä polkimet jalkatilassa. Sauvaan kohdistettu liike välittyy 

mekaanisesti ohjainpinnoille vaijereiden, työntötankojen, vääntöputkien ja niiden 

yhdistelmien välityksellä. Näiden mekaanisten voimanvälityksien toiminnassa on 

seuraavia rajoitteita. Vaijerit toimivat lankaelementteinä, joten ne välittävät voimaa vain 

vetojännityksellä. Työntötangon välittävät voimaa veto- ja puristussuunnassa. Islamin 

(2013, s.2) mukaan työntötankojen tulee olla jäykkiä ja ne tulee olla mitoitettu 

vetojännityksen ja nurjahduskuorman suhteen. Tankoon kohdistuva maksimi 

puristusvoima määritetään seuraavasti 

𝐏 =
π2EI

λ2 ,     (3) 

missä P on työntötangon nurjahdusvoima, 

 E on kimmomoduuli, 

 I on poikkileikkauksen neliömomentti, 

 λ on tangon pituus. (Islam 2013 s.2) 

 

 

Hoffrenin et al. (2008, s. 153) mukaan mekaanisessa järjestelmässä ohjaimen liikkeen 

yhteys on suunniteltu tietynlaiseksi ja sitä ei pysty muuttamaan. Kuitenkin sen 

välityssuhteet voivat olla poikkeutuksista riippuvia. Voimanvälityksen lisäksi 
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järjestelmään kuuluu olennaisesti liikkeen rajoittimet, jotka estävät ohjainpinnan liian 

suuren liikkeen.  

Mekaanisen ohjausjärjestelmän toiminta on yksinkertaista ja perusvarmaa, mutta 

varajärjestelmien tekeminen on vaikeasti toteutettavissa. Ohjainvälitysten tuplaaminen 

koneen molemmista ohjaimista ja mahdollisuus kytkeä ne irti toisistaan jumiutumisen 

varalta ovat perinteisin mekaanisen ohjauksen turvallisuustekijä. Islamin (2013, s. 2) 

mukaan vaijerivälitteisten ohjausmenetelmät korvattiin pitkälti 

työntötankomekanismeilla ja on edelleen tänä päivänäkin käytetty menetelmä pienissä 

lentokoneissa kuten Cessna Skyhawkeissa.  

4.1.1 Mekaanisen ohjauksen ohjainvoimat ja niiden säätely 

Mekaaniset järjestelmät ovat hitaissa ja perinteisissä lentokoneissa toimivia ratkaisuja, 

mutta nopeammilla lentonopeuksilla ohjainvoimat kasvavat liian suuriksi. Hoffrenin et 

al. (2008, s. 89) mukaan ohjainpinnan saranamomentti kasvaa nopeuden neliöön 

verrannollisena alisoonisella nopeusalueella. Tämä tarkoittaa sitä, että ohjain pinnan 

poikkeutus hitailla ilmanopeuksilla on paljon kevyempi toteuttaa kuin nopeilla 

ilmanopeuksilla. Ilmiön vaikutusta kuitenkin madaltaa poikkeutuksen suuruuden tarpeen 

pienentyminen nopeammalla ilmanopeudella. Ohjainvoimien suuruuteen on kehitetty 

järjestelmiä, jotka voivat yleensä keventää sauvavoimaa ohjaamisen helpottamiseksi. 

Toisinaan tavataan myös tarvetta kasvattaa sauvavoimaa raskaammaksi paremman 

ohjaintuntuman saavuttamiseksi. Yksinkertaisin tapa muokata ohjainvoimia on 

yhdistetyn kevitys- ja trimmilevyn käyttö. Kuvasta 8 nähtävällä tavalla levyn toiminta 

vaikuttaa ohjainpinnan saranaan kohdistuvaan momenttiin.  
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Kuva 8. Kevityslevyn toiminta. 

Siiven jättöreunalla sijaitseva levy yhdistetään ohjainpintaan siten, että sen kulmamuutos 

on enemmän tai vähemmän kuin ohjattava ohjainpinta. Kuvan 8 b tapauksessa 

kevityslevy toimii sauvavoimia vähentävänä mekanismina. Kun ohjaaja poikkeuttaa 

ohjainpintaa alaspäin alkaa siihen vaikuttamaan dynaaminen ilmanpaine tuottaen 

momenttia saranalinjan ympäri. Kevityslevyn kohdistuu siiven yläpinnan kautta kulkeva 

ilmavirta, joka tuottaa dynaamista ilmanpainetta suurella vipuvarrella kumoten osan 

ohjainpintaan kohdistuvasta paineesta. Kuvan 8 c tapauksessa ilmiö on käänteinen, missä 

levyyn kohdistuu saman suuntainen dynaaminen paine, jolloin ohjainvoima kasvaa. 

Tuntuman säilyminen on silti olennaista ohjauksen turvalliseen suorittamiseen, joten 

ohjainvoiman liiallinen vähentäminen ei ole järkevää. (Hoffren et al. 2008 s. 90) 

4.1.2 Ohjainpinnan trimmaaminen 

Lentokoneen ohjainpintojen trimmaaminen on tarpeellista, mikäli lentokone ei ole stabiili 

sen hetkisessä lentotilassa. Koneen painopisteen sijainnin jatkuva vaikutus 

lentokoneeseen aiheutuvana pituusmomenttina käy pitkän päälle raskaaksi ohjaajalle ja 

trimmaaminen tulee tarpeelliseksi. Poikkeuttamalla ohjainpinnan jättöreunalla sijaitseva 

trimmilevy hieman haluttuun suuntaan saadaan kumottua lentokoneeseen aiheutuvat 

momentit ilman, että se vaatii ohjaajalta jatkuvaa säätelyä.  (Hoffren et al. 2008 s. 87) 
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4.2 Hydraulinen järjestelmä 

Islamin (2103, s.3) mukaan lentokoneiden, ohjainpintojen ja täten ohjaimiin kohdistuvat 

voimat olivat jatkuvassa kasvussa. Mekaaninen järjestelmä ei enää ollut tehokas tai 

käytännöllinen ohjausjärjestelmä. Hoffrenin et al. (2008, s. 156) mukaan käyttöön tuli 

voimaohjausjärjestelmiä eli hydraulisesti ohjattuja ohjausjärjestelmiä. Niissä 

ohjainpintojen saranamomentit eivät välity ollenkaan ohjaajalle ohjaimiin vaan 

ohjainpintoihin kytkettyihin toimilaitteisiin eli aktuaattoreihin. Kuvan 9 mukaisesti 

ohjaimen välityksellä säädetään hydrauliikkapiiriin kuuluvia servoventtiilejä, jotka 

liikuttavat ohjainpintoja. Ohjainpinnan saranamomentin tuottamiseksi saadaan reilusti 

suurempia voimia kuin ohjaajan voimien mekaanisella välityksellä.  

 

Kuva 9. Hydraulinen ohjausmekanismi. 

4.2.1 Hydraulijärjestelmän turvallisuus 

Hydrauliset ohjausjärjestelmät vaativat useita varotoimenpiteitä, jotta vikojen sattuessa 

ei koneen ohjattavuus laske vaarallisesti. Yksi tärkeimmistä tekijöistä on varmistaa, että 

vikaantunut ohjainpinta ei pysty jumiutumaan ääriasentoon vaan pysyy neutraalitilassa. 

Tällöin vika vain poistaa ohjainpinnan käytöstä, mutta ei vaikuta jatkuvasti koneen 

lentotilaan.  Hoffrenin et al. (2008, s. 157) mukaan samassa ohjainpinnassa voi 

esimerkiksi olla useita aktuaattoreita, jolloin vikaantunut aktuaattori voidaan ohittaa ja 

käyttää seuraavaa. Ohjainpinnat voidaan myös jakaa osiin, jolloin voidaan irti kytkeä 

viallinen osa ohjainpinnasta ja operoida lopuilla. 

Aktuaattorit eivat ole ainut osa, joka voi järjestelmässä mennä rikki, joten erillisiä 

hydrauliikka piirejä tulee myös olla useita (2-4). Hydrauliikkanestevuotojen varalta tulee 

järjestelmässä olla myös mahdollisuus estää nesteen virtaus kokonaan tai osittain 
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sulkuventtiileillä. Joissain tapauksissa hydraulisen järjestelmän rinnalla voi toimia 

rajoitettu mekaaninen järjestelmä, joka otetaan käyttöön hätätapauksessa.  

4.2.2 Keinotuntojärjestelmä 

Ohjaintuntuma on tärkeä osa lentokoneen hallintaa ja hydraulinen järjestelmä poistaa 

ohjaustuntuman kokonaan, jolloin ohjainpintaan kohdistuvaa kuormaa ei tunne 

ohjaimissa. Tämän vuoksi on kehitetty keinotuntojärjestelmiä, jotka yleensä aiheuttavat 

ohjaimiin voimia riippuen ohjainpinnan poikkeutuksesta ja nopeudesta. Keinotekoisesti 

luodaan ohjaajalle tunne siitä, miltä koneen ohjaamiseen vaadittava voima tuntuisi, mutta 

skaalattuna paljon pienemmäksi.   

4.3 FLY BY WIRE (Sähköinen lennonohjausjärjestelmä) 

Lentokoneet siviili- ja sotilasilmailussa ovat paljon suurempia, nopeampia ja lentävät 

korkeammalla kuin koskaan aikaisemmin. Hydraulisen järjestelmän tuottamat 

tehonlisäykset olivat suuri askel näitä edistyksiä kohti, mutta kyseisten järjestelmien 

tuomat haitat vaativat seuraavan askeleen ottamista. Suurien ja painavien hydraulisten 

sekä mekaanisten järjestelmien korvaaminen kevyemmällä tavalla oli tarpeen. 

(UKEssays, 2018)  

Suuressa osassa nykyaikaisissa hävittäjissä ja matkustajakoneissa on käytössä FLY-BY-

WIRE (FWB) järjestelmä. Järjestelmän toiminta perustuu sähköisesti välitettyihin, 

tietokoneella prosessoituihin ohjaussignaaleihin. Mekaaniset ja hydrauliset yhteydet 

korvataan sähköjohtimilla, jotka ovat huomattavasti kevyempiä ja huoltovapaampia. 

FWB järjestelmän pioneereja ovat olleet siviili-ilmailussa tuotannosta ja käytöstä 

poistettu yliäänimatkustajakone Concorde sekä hävittäjä F-16 (Hoffren et al. 2008 s. 163). 

FWB järjestelmän suurimpia ominaisuuksia ovat takaisinkytkettyjen säätöjärjestelmien 

käyttö sekä tietokoneen prosessoimat ohjausliikkeet.  

4.3.1 FBW järjestelmällä ohjaaminen 

Ohjaajan rooli lentokoneen lentämisessä on muuttunut paljon, sillä FWB järjestelmät 

suunnitellaan siten, että ohjaajan tekemä poikkeutus ohjaimessa on vain niin sanotusti 

”pyyntö” tietokoneelle tehdä muutos lentotilaan. Ohjaaja ei ole käytännössä suorassa 

yhteydessä mihinkään ohjainpintaan, vaan sen pyytämä lentotilan poikkeutus toteutetaan 
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tietokoneen prosessoinnin avulla kaikista tehokkaimmalla ja järkevimmällä tavalla 

esimerkiksi yhdistelemällä useita eri ohjainpintoja. Hoffrenin et al. (2008, s. 157) mukaan 

tietokone ottaa ohjaajan asennonmuutoskomennot vastaan heti, eikä niitä vastusteta 

millään tavalla. Tietokoneen tehtäväksi jää määrittää tavat ja keinot, joilla pyyntö 

halutaan toteuttaa. Mekaanisissa ja hydraulisissa järjestelmissä on liikkeenrajoittimia 

estämään ohjaajaa tekemästä liikkeitä, jotka voisivat olla haitallisia koneen 

kestävyydelle. Samaa logiikkaa FBW järjestelmä noudattaa, mutta ohjainpinnoissa ei ole 

mekaanisesti mitään estämässä liikettä, vaan tietokone osaa huolehtia lentämisen 

toimintarajoitusten säilymisestä (Hoffren et al. 2008 s. 164).  

Merkittävä FWB järjestelmän tuottaman mahdollisuus sotilasilmailussa on valmistaa 

staattisesti epävakaita lentokoneita, sillä järjestelmä kykenee huolehtimaan lentokoneen 

näennäisesti vakaaseen lentotilaan jatkuvasti. Epävakaammat lentokoneet omaavat 

sotilasilmailuun nähden hyviä piirteitä, kuten nopeamman liikehtimiskyvyn, paremman 

nostovoiman ja hyvät häiveominaisuudet. Kehittyneemmät FBW järjestelmät osaavat 

myös käyttää ohjaamiseen muitakin kuin primääri ohjainpintoja, kuten siivekkeitä, 

korkeusperäsintä ja sivuperäsintä. Jos tietokoneen toiminta-alue kasvatetaan myös 

moottoreiden hallintaan, voidaan lentotilan muuttamiseen lisätä moottoreiden 

automaattiset tehonmuutokset.  

Automatic flight control system eli AFCS-järjestelmän sisällyttäminen jo valmiiksi täysin 

tietokoneohjattuun ja sähköiseen järjestelmään ei ole enää suuri askel. Erityisesti 

matkustajakoneiden käyttö perustuu usein suurimmaksi osaksi ajasta AFCS-käyttöön. 

Autopilotti lentää konetta haluttuun suuntaan ja halutulla tavalla automaattisesti. 

Ohjaajan ei tarvitse kuin valvoa lennon normaalia etenemistä ja tarttua ohjaimiin vain 

poikkeustapauksissa. AFCSn käyttö edellyttää takaisinkytkentäjärjestelmän ja 

vakavointijärjestelmän olemassaoloa, jotta olosuhteiden pienikin muutos ei pilaa haluttua 

lentorataa ja suuntaa.  

4.3.2 Vakavointijärjestelmät 

Hoffrenin et al. (2008, s. 157) mukaan takaisinkytketty säätöjärjestelmä mittaa erinäisillä 

komponenteilla ja antureilla koneen häiriökulmanopeuksia. Mikäli lentokoneeseen 

aiheutuu jokin häiriö stabiilissa lentotilassa, tunnistaa järjestelmä sen ja aiheuttaa 

vastakkaisen, mutta samansuuruisen poikkeutuksen ohjainpinnoilla. 
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Vakavointijärjestelmät, jotka käyttävät takaisinkytkettyjä säätöjärjestelmiä toimivat 

ohjaajan aktiivisten komentojen rinnalla. Matkustajalentokoneissa matkustusmukavuus 

kasvaa merkittävästi, kun äärimmäisen nopea tietokoneohjattu vakavointi suoritetaan 

nopeasti ja virheettömästi. Ohjaajan rasitus laskee, kun automaatio hoitaa koneen 

jatkuvan vakavoinnin, eikä ohjaajan tarvitse puuttua jatkuvasti koneen liikehtimiseen.  

4.4 Case-tutkimus kallistuksen aiheuttamasta nostovoimahäviöstä 

Kuten kappaleessa 3.3 Siivekkeet mainittiin, vähenee siiven pystysuuntainen nostovoima 

kallistuksen aikana. Esimerkkitapauksena ratkaisen yksinkertaisen lentokoneen toimet, 

joilla ohjaaja voi korvata menetetyn nostovoiman. Laskenta suoritetaan selkeyden vuoksi 

karkeasti käyttämällä nostovoiman kaavojen (1) ja (2) yhdistelmää. Laskenta perustuu 

voimatasapainoon, kandidaatintyön tekijän valitsemiin lähtöarvoihin sekä kuvaan 10 joka 

on erään siipi profiilin nostovoimakertoimen ja kohtauskulman suhde.  

 

Kuva 10. Nostovoimakertoimen ja kohtauskulman suhteen kuvaaja. 
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Siiven pinta-ala on 14.5 m2, ilmantiheys on 3 km korkeudessa noin 0.75 * standardi 

ilmatiheys 1.225 kg/m3, lentokoneen ilmanopeus on 60 m/s ja lentokoneen massa on 1000 

kg. Näillä lähtöarvoilla voimme ratkaista vaaditun kohtauskulman valitulle siipiprofiilille 

seuraavasti 

L =
1

2
CL(α)ρV2S = G = mg,   (3) 

joten nostovoimakertoimeksi saadaan  

CL(α) =
2mg

ρSV2
=

2 ⋅ 1000 kg ⋅ 9.81 
m
s2

0.75 ⋅ 1,225 
kg
m3 ⋅ 14.5 m2 ⋅ (60 

m
s )

2 ≈ 0.41. 

Kuvan 11 kuvaajasta voidaan päätellä, että lentokone lentää vaakalentoa 2.5° 

kohtauskulmalla. Mikäli ohjaaja päättää aloittaa kaarron ja asettaa lentokoneen 

kallistuskulman 45°, tulee siipien kokonaisnostovoimaa kasvattaa kohtauskulmaa 

kasvattamalla nostovoimakerrointa seuraavasti 

𝐋𝐲 = L ∗ cosΦ = (
1

2
CL(α)ρV2S) cosΦ = G = mg  (4) 

joten  

CL(α) =
2mg

ρSV2cosΦ
=

2 ⋅ 1000 kg ⋅ 9.81 
m
s2

0.75 ⋅ 1,225 
kg
m3 ⋅ 14.5 m2 ⋅ (60 

m
s )

2

⋅ cos (45)
≈ 0.58 

Kallistuskulman vuoksi tulisi kohtauskulmaa kasvattaa noin 2°. 

Laskenta perustuu puhtaasti voimatasapainon ylläpitämiseen käytettyjen kaavojen (3) ja 

(4) avulla. Todellisuudessa siiven kohtauskulman kasvattaminen kasvattaa myös siiven 

sekä lentokoneen rungon ilmanvastusta, jolloin lentokoneen liikenopeus ei pysy vakiona. 

Kaarron aiheuttamaa pystysuuntaista nostovoimahäviötä korvataan useilla eri tekijöillä, 

kuten nopeudella, sivuperäsimellä, kohtauskulmalla ja niitä yhdistelemällä. Tämän 

vuoksi laskennan tulos ei ole verrattavissa todelliseen tulokseen, vaan sen tarkoitus on 

vain havainnollistaa numeerisesti nostovoiman menetystä ohjattavuuden kustannuksella.  
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5 MODERNIT RATKAISUT JA TULEVAISUUS 

Lentokoneiden jatkuva kehitystyö ja innovaatiot ovat edellytyksiä muuttuvan maailman 

ja paremman turvallisuuden kannalta. Lentämisen turvallisuus on tunnetusti 

huippuluokkaa liikennevälineiden kategoriassa, mutta se ei silti poista uusien ja 

turvallisempien ratkaisujen oleellisuutta. Viime aikoina lentokoneen aiheuttama 

kuormitus ilmastolle ja ympäristölle on ollut oleellinen elementti niiden kehitystyössä. 

Ohjausjärjestelmät ja lentokoneen ulkoiset ohjainpinnat ovat suoraan yhteydessä 

lentokoneen painoon ja ilmanvastukseen. Nämä tekijät ovat suurimpia tekijöitä 

lentokoneen energiantarpeelle eli polttoaineen kulutukselle.  

Kehitystyö ilmailualalla on hidasta ja tarkoin säänneltyä. Uudet innovaatiot ja ratkaisut, 

vaativat turvallisuuden nimissä pitkään kestäviä testejä ja tutkimuksia. Kehitystyö etenee 

myös pitkän ja monimutkaisen listan mukaan, joka sanelee ehdot turvalliselle toiminnalle. 

Goupilin (2011) mukaan Airbusin kehitysvaatimukset lentokoneilleen tehdään 

”kultaisten sääntöjen” mukaan. Sääntöihin kuuluu muun muassa kaikkien järjestelmiin 

liittyvien vikatilojen ja niiden vaikutusten tunnistaminen ja analysointi. Kaikki laitteet 

esimerkiksi sähköisessä lennonohjausjärjestelmässä tulee olla kytkettynä useilla eri 

voimanlähteillä ja laitteilla. Esimerkiksi Airbus A380 lentokoneen ohjainpinnat ovat 

kytketty kahteen sähköiseen ja kahteen hydrauliseen voimanlähteeseen. Vikatilan 

sattuessa hydrauliseen järjestelmään, on sähköisillä järjestelmillä vielä toimintakyky. 

Myös rinnakkaisia hydraulijärjestelmiä käytetään samalla logiikalla. Kaikkia 

komponentteja esimerkiksi sensoreita tai työsylintereitä valvotaan reaaliaikaisesti ja 

vertaillaan signaaleja keskenään. Myös automaattinen toiminta vian sattuessa on 

välttämätöntä. Tietokoneet ja ohjelmistot, joita kytketään toistensa rinnalle ohjaamaan 

konetta ovat suunniteltu ja toteutettu eri tiimien toimesta, jolloin virheen todennäköisyys 

esimerkiksi molemmissa ohjelmistoissa on huomattavasti pienempi. (Goupil 2011, 

Traverse et al. 2004. mukaan) 

5.1 FLY-BY-LIGHT 

Islamin (2013) mukaan FBW järjestelmien digitaaliset versiot ovat olleet käytössä nyt 

1980-luvulta lähtien ja ovat miljoonien lentotuntien turvin jo todistettavasti saavuttaneet 

turvallisen operoinnin vaatimukset. Järjestelmät edut ovat olleet merkittäviä, mutta 
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useille kilometreille kuparijohtoja löytyy myös huonoja puolia ja haavoittuvuuksia. 

Massiiviset lentokoneet sisältävät satoja kilometrejä painavia sähköjohtoja ja niitä pitkin 

kulkevat kriittiset signaalit ovat alttiita elektromagneettisille häiriöille. Johtoja voidaan 

suojata näiltä häiriöiltä, mutta suojaus kasvattaa johtojen tuomaa painoa ja täten ei vie 

eteenpäin kehitystä keveämmistä lentokoneista. Korvaajaksi on kehitteillä FLY-BY-

LIGHT (FBL) järjestelmiä, joissa signaalin kuljetukseen käytetään perinteisen johtimen 

sijaan optisia valokaapeleita. Valokaapelit ovat suojassa elektromagneettisilta häiriöiltä. 

Optisen valokaapelin etuihin kuuluu myös keveys ja suurempi kaistanopeus.  Islamin 

(2013) mukaan tarve isommille kaistanopeuksille on suuri lentokoneisen kehittyessä 

suuremmiksi ja nopeammiksi. Kaistanopeudella tarkoitetaan datan määrä, joka pystytään 

siirtämään paikasta toiseen tietyssä ajassa. Ohjainpintojen määrän kasvaminen ja 

lentokoneiden nopeutuminen vaatii järjestelmältä useampia signaaleja ja nopeampaa 

reagointiaikaa ohjaajan tai tietokoneen tekemiin ohjausliikkeisiin.  

Chowdhuryn et al. (2014) mukaan optisten kaapeleiden hyöty kasvaa entisestään, kun 

perinteisen FWB järjestelmän kaapeleiden vaatimat signaalivahvistimetkin voidaan jättää 

pois. Signaalin lähettäminen tietokoneelta ohjainpinnalle vaatii isoissa 

matkustajakoneissa pitkiäkin kaapeleita, joten signaalin vahvuus täytyy säilyä tarpeeksi 

hyvänä matkan aikana. Optisen kaapelin signaalin vahvuuden menetys 0.3dB/km on 

huomattavasti pienempi kuin kuparijohtimen 0.5 dB/km.  

5.2 Työntövoiman suuntaus (TVC) 

Páscoan et al. (2013) mukaan sotilasilmailussa oli ollut pitkään tarve keinoille lyhentää 

perinteisen kiinteä siipisen lentokoneen nousu ja laskeutumismatkaa. V/STOL eli 

Vertical/Short take-off and landing tarkoittaa pystysuuntaista tai erittäin lyhyttä 

nousukiito- sekä laskeutumismatkaa. Tämän kyvyn omaavia ilma-aluksia ovat 

perinteisesti esimerkiksi helikopterit ja siihen tarkoitetut pienlentokoneet. Kyseiset ilma-

alukset ovat hyödyllisiä tietyissä ilmailun tarkoituksissa, mutta yleensä ominaisuus 

tarkoittaa samalla verrattain hidasta lentonopeutta.  

Työntövoiman suuntaus tulee englanninkielisistä sanoista Thrust vectoring control eli 

TVC. Tämän avulla on kyetty toteuttamaan kiinteäsiipisten lentokoneiden VTOL kyky 

ainakin osittain ja STOL kyky erittäin hyvin. Työntövoiman suuntauksella tarkoitetaan 

työntövoimaa tuottavan ilmavirran suunnan muuttamista siten, että ilmavirta saa koneen 
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liikesuunnasta poikkeavan vektorin. Tällöin osa työntövoimasta saadaan suoraan 

hyödynnettyä esimerkiksi nostovoimana. 

Kyseistä tekniikkaa on kehitetty myös ohjauksen näkökulmasta. Ikazan (2000) mukaan 

työntövoiman suuntaus yleisimmin toteutetaan mekaanisesti kääntämällä suihkusuutinta.  

Mekanismit voidaan jakaa yhden ja kahden vapausasteen suuttimiin. Yhden vapausasteen 

suuttimet kykenevät suuntaamaan ilmaa pystysuunnassa, jolloin toiminta on riittävää 

V/STOL koneiden tarkoitukseen. Kahden vapausasteen suuttimet pystyvät suuntaamaan 

suihkuvirtausta vaaka- ja pystysuunnassa, jolloin liikehtimiskyky kasvaa kaikissa 

suunnissa. Sotilaskoneiden liikehtimiskyky on tärkeä elementti sen suorituskyvyssä ja 

siksi työntövoiman suuntaus alkaa olemaan yleisempää uusissa hävittäjä malleissa.  

Työntövoiman suuntauksella voidaan erityisesti tehostaa lentokoneen 

asennonmuutoskykyä suurilla kohtauskulmilla, jolloin perinteisten ohjainpintojen 

vaikutus laskee merkittävästi (Hoffren et al. 2008, s. 164). Kohtauskulman kasvaessa liian 

suureksi, ilmavirta irtoaa siiven pinnasta ja se sakkaa. Tällöin myöskään ohjainpinta ei 

kykene enää poikkeuttamaan ilmavirtaa eikä täten muuttamaan lentokoneen asentoa.  

Äärimmäisissä tapauksissa tekniikalla voitaisiin korvata ohjainpintoja kokonaan. 

Suuntaamalla ilmavirtaa vaakatasossa voidaan tehostaa tai korvata sivuperäsimen 

toimintaa. Sen sijaan pystysuuntainen ilmavirran suuntaus vaikuttaa korkeusperäsimen 

toiminnan kaltaisesti. Kaksimoottorihävittäjässä vierekkäin sijaitsevat moottorit 

kykenevät tuottamaan kallistusta suuntaamalla moottoreiden ilmanvirtauksen 

vastakkaisiin suuntiin siivekkeiden tapaan.  

5.3 Plasma-aktuaattorit 

Plasma-aktuaattoriksi kutsutaan ilmiötä, jossa kahden elektrodin väliin syntyy 

plasmakerros. Toinen elektrodeista on kontaktissa ilmaan ja toinen piilotettuna 

dielektriseen aineeseen. Plasmaksi kutsuttu ionisoitu sähköisesti varattu korkeaenerginen 

kaasukerros syntyy dielektrisen elektrodin ympäröimästä kaasusta eli ilmasta. 

Plasmakerros kiihdyttää sähköisesti varattuja kaasupartikkeleita elektrodien välillä 

synnyttäen ohuen nopeasti virtaavan kaasukerroksen niiden välille. Kaasukerroksen 

avulla voidaan säädellä ilmanvirtausta, jota hyödyntämällä voidaan vaikuttaa esimerkiksi 

siiven tuottamaan nosteeseen. (Vo et al. 2018)  
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Ilmavirran liike lentokoneen vakaimien ja siipien ympärillä on lentokoneen vakaan 

lentämisen perusvaatimus. Uudet ja moderneimmatkin ohjausjärjestelmät luottavat vielä 

pitkälti liikkuviin ohjainpintoihin, kuten siivekkeisiin, sivu- ja korkeusperäsimiin. Vo et 

al. (2018) mukaan plasmakerroksen synnyttäminen vaatii suhteellisen vähän energiaa ja 

se ei sisällä liikkuvia ja helposti rikkoutuvia osia. Plasma-aktuaattoreiden toiminnan 

vasteaika puhtaasti sähköisen toiminnan takia on nopeampi. Ohjainpintojen ja niitä 

liikuttavien mekaanisten ja hydraulisten aktuaattoreiden lisäksi kaikki raot ja 

epäjatkuvuuskohdat lentokoneen ulkopinnassa aiheuttaa ilmanvastusta. Plasma-

aktuaattorit sen sijaan uppotuvat lentokoneen pintaan poistaen ylimääräisen 

ilmanvastuksen. 

Ilmavirran puolittaisella säätelyllä vakaimien ja siipien ympärillä, voitaisiin luoda 

korvaava ohjausmekanismi mekaaniselle ohjainpinnalle. Siiven noste perustuu kaavan 

(1) mukaan nostovoimakertoimeen, ilmantiheyteen, ilmanopeuteen ja siipien pinta-alaan. 

Mekaanisilla ohjainpinnoilla voimme vaikuttaa nostovoimakertoimeen ja siipien pinta-

alaan, mutta ilmanopeuteen, jolla tässä tarkoitetaan ilman virtausnopeutta profiilin 

ympärillä, ei pystytä positiivisesti vaikuttamaan. Sen sijaan ne suurentavat ilmanvastusta 

aiheuttaen hitaampaa ilmanvirtausta.  Plasmakerroksen avulla ilmavirran nopeuden 

kasvattaminen kasvattaa nostetta sen neliöön. Tällä tekniikalla voisimme tulevaisuudessa 

korvata primääri ohjainpintoja, kuten siivekkeet. Siivekkeiden toiminta korvattaisiin 

kytkemällä plasma-aktuaattori päälle vain toisessa siivessä synnyttäen noste-

epätasapainon siipien välille ja täten kallistusmomentin. Vo et al. (2018) mukaan plasma-

aktuaattorit ovat todettu konseptina toimivaksi tuulitunneli testeissä ja ovat siten 

erinomainen ja lupaava keino nykyisten ohjausmenetelmien korvaajaksi tulevaisuudessa.  

5.4 Blown-air control 

BAEsystems (2019) mukaan Pohjois-Walesissa Manchesterin yliopiston opiskelijoiden 

kanssa yhteistyössä on kehitetty lentokonetta, joka toisi kiinteäsiipiselle lentokoneelle 

kirjaimellisen merkityksen. MAGMA nimisen miehittämättömän lentokoneen ohjaus on 

toteutettu kokonaan ilman liikkuvia ohjainpintoja. MAGMAn pituusmomentti tuotetaan 

suihkusuuntauksella TVC tyylisesti. Kallistusmomenttia tuotetaan moottorista 

vuodatetulla paineilmalla johtamalla se siipien jättöreunasta ylös tai alapäin. 

Kallistusmomenttia syntyy, kun paineilmaa johdetaan vain toiselta puolelta.  
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6 YHTEENVETO 

Lentokoneiden ohjaus perustuu kolmen pääakselin ympäri aiheutettuihin momentteihin. 

Momentteja tuotetaan ohjainpinnoilla ja niiden liikkeen määrittää lentokoneen ohjaaja 

käyttämällä ohjaimia. Ohjausjärjestelmät ovat pääelementtejä lentokoneen kehityksen 

viemisessä aina uusille tasoille.  Ensimmäisten lentokoneiden ohjainpinnat toimivat 

pieniä poikkeuksia  lukuun ottamatta samalla periaatteella kuin nykyisten modernien 

lentokoneiden ohjainpinnat. Ohjaajan ja ohjainpinnan välinen yhteys on kokenut 

merkittäviä kehitysaskeleita mekaanisesta voiman välityksestä, hydrauliseen ja siitä 

edelleen sähköiseen Fly-By-Wire järjestelmiin.  

Tulevaisuuden innovaatiot ovat useat vielä kehitysvaiheessa ja emme välttämättä näe 

niitä kaupallisessa käytössä lähitulevaisuudessa. Työhön valitut aiheet lukuun ottamatta 

tulevaisuuden innovaatioita, ovat koskeneet pitkälti lentokoneen 

primääriohjausjärjestelmiä ja ohjainpintoja. Työn laajuuden puitteissa pyrin 

priorisoimaan kyseiset ala-aiheet työn sisältöön, sillä ohjaamiseen liittyy myös 

sekundääriohjaimia kuten esimerkiksi spoilereita ja laskusiivekkeitä. 

Hyviä  lisätutkimuksen aiheita voisi olla sekundääriohjaimet ja niiden käyttö yhteistyössä 

primäärijärjestelmien kanssa. Turvallisuus avainelementtinä ilmailussa myös voisi olla 

laaja tutkimuksen aihe.  Sähköisten järjestelmien toiminnan laajempi tutkimus ja 

tietokoneohjelmistoihin perehtyminen on kyseisissä järjestelmissä tärkeää.  
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