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1 Bakgrund
Under arbetet med att beräkna laster på flygplanet vid flygning i områden med stora vindstörningar
upptäcktes att flygplanet svarar med så stora utslag i tipp och gir att en fullständigare flygmekanisk
modell är nödvändig. Avsikten var från början att verifiera motsvarande lineariserade lastberäkningar.
Emellertid ger tillgången till en flygmekanisk modell möjlighet att studera flygplanets egenskaper i type
design och med olika fel. Därför har flygmekaniska simuleringar fått stor betydelse för bedömning av
styrbarhet med förlorade styrytor, effekten av skarpa vindstörningar och manövermarginaler vid olika
tyngdpunktslägen.
Flygplanet Twin-Otter användes i en av NASA och FAA ledd amerikansk undersökning om
flygegenskaper vid olika isförhållanden. Vi misstänker inte att LN-BNK hade problem med isbildning,
men NASAs arbete resulterade i en stor mängd publicerade data om flygplanets aerodynamik och
flygmekanik även i icke nedisat tillstånd. Referenserna (2) - (4) innehåller dels kurvor av olika
flygparametrar, dels en tämligen god aerodynamisk databas för simuleringar. Denna databas utökades
med hjälp av aerodynamiska beräkningar vid FOI,.

2 Sammanfattning
Följande slutsatser kommer att demonstreras:
•
•
•
•

Flygplanet kan komma upp i mycket höga hastigheter i samband med upptagning ur brant
dykning. Höjdförlusten är också avsevärd.
Under flygning i orolig luft kan stora snedanblåsningsvinklar β uppnås. En helt frisk fena belastas
till brottgräns endast vid mycket höga hastigheter och kraftiga, upprepade sidvindbyar.
Höjdroderskada i form av flöjlad vänster höjdroderhalva och låst höger höjdroderhalva ger
fortfarande acceptabel auktoritet via trimstyrningen. Långsamheten i trimstyrningen snarare än
höjdroderauktoriteten borde vara besvärande.
Om flygplanet förlorar fena och sidroder blir det helt okontrollerbart och störtar efter ca ½ km och
på ca 10 sekunder från 800 meters höjd.

3 Referenser
Här sammanfattas (underhands)rapporter och e-mail inlämnade till kommissionen under år 2004:
(1) Erik Kullberg, Beskrivning av och resultat från flygmekaniska simuleringar,
http://www.kueng.se/TOsim/.
(2) Ratvasky, van Zante and Sim, ”NASA/FAA Tailplane Icing Program: Flight Test Report”,
NASA/TP—2000-209908
(3) Bragg, Hutchinson, Merret, Oltman and Pkhariyal. ”Effect of Ice Accretion on Aircraft Flight
Dynamics”, AIAA Paper-2000-0360
(4) Whalen, Melody, Bragg and Basar, ”Aircraft Characterization in Icing Using Flight Test Data”,
AIAA Paper-2004-0733
(5) Wang, Tail structural analysis of the Twin-Otter for Mehamn accident investigation, FOI-RH-0421--SE
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4 Flygmekanisk modell
4.1 Simulering av flygplanrörelse, princip.
Principen för digital simulering av en flygplanrörelse förklaras nedan, med den aktuella modellen av
Twin Otter som exempel. Siffrorna i figuren korresponderar med dito i texten.

0. Trim
Denna rutin hämtar de av användaren givna uppgifterna om begynnelsetillstånd för simuleringen
(höjd, fart, tp-läge etc). Med hjälp av atmosfärs-, luftkrafts-, dragkrafts- och tröghets-rutinen (mer
om dessa nedan) beräknas rodervinklar, dragkraft, anfallsvinkel etc som erfordras för trim i
planflykt, rakbana, rätt på vingarna. Denna första omgång data, gällande för tid t=0, lagras i den
datafil, som senare ska användas för plottning och ev vidare analys.
1. Loopstart
Nu skall beräknas värdet av alla aktuella variabler vid tiden t=tn+dt, dvs dt [s] från "nu". Vi börjar
här med att ge variabeln t dess nya värde. Tidssteget dt har normalt värdet 0.05 [s].
2. MTD-modellen
"MTD", dvs "Massa, Tp-, tröghetsData" -rutinen levererar på anfordran MTD. I princip behövs
inte dessa data förrän i pkt (6) och (7), men det är bra att ha MTD tillgängligt tidigt i loopen (kan
behövas i en styrlag, tex). I den aktuella modellen är bränslemängd och last är konstanta, så man
kunde nöja sig med att deklarera data som konstanter. MTD-modellen ger beredskap för
experiment med fall där massa och tp ändras under simuleringen.
3. Pilotmodellen
Pilotmodellen består av dels en rutin för verkställande av fördefinierade rodersekvenser, dels
specialskrivna programrader för det aktuella simuleringsfallet, tex för hållande av konstant höjd.
Utsignalerna från pilotmodellen är roderlägen, spaklägen eller spakkraft.
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4. Styrsystemmodellen
Här modelleras sambandet mellan spakläge, roderläge och spakkraft. Man kan alltså välja att låta
pilotmodellen styra med spakläge, roderläge eller spakkraft. Detta ger möjlighet att studera felfall.
Hittills har endast tippkanalen modellerats (dvs i gir och roll styrs modellen alltid med roderläge).
Utsignalerna från styrsystemmodellen är alltid roderlägen.
5. Atmosfärsmodellen
Här beräknas dels statiska atmosfärsdata (statiskt tryck, geometrisk höjd, tryckhöjd, densitet etc)
gällande för en standardatmosfär, dels dynamiska atmosfärsdata (dynamiskt tryck, ekvivalent fart,
machtal etc). Indata är höjd och fart, utdata bland annat dynamiskt tryck och de olika
fartvariablerna.
6. Luftkraftsmodellen
Här beräknas de krafter och moment som luften påverkar flygplanet med. Flygplanets
aerodynamiska karakteristika beskrivs i och hämtas från en separat fil (syns ej i schemat ovan),
det s.k. "aerodataunderlaget" (se avsnitt 11). Indata är dynamiskt tryck, anfalls- och
snedanblåsningsvinklar, tyngdpunktsläge (för ev. omreferering av moment), rodervinklar etc,
utdata är krafter och moment i tyngdpunkten.
7. Dragkraftsmodellen
Motortypens officiella maxeffekt och en gissad (konstant) propellerverkningsgrad används.
Dragkraftsreglagen styrs (individuellt) av pilotmodellen, när de inte styrs av trimrutinen. Indata är
dragkraftsreglagens lägen, utdata är propellrarnas sammanlagda kraft och moment i flygplanets
tyngdpunkt.
8. Summa kraft och moment
Summering - total kraft och totalt moment i flygplanets tyngdpunkt bildas.
9. Rörelseekvationen
Total kraft, totalt moment, massa och tröghetsmoment insättes i Newtons kraft- och
momentekvationer, varur acceleration och vinkelacceleration beräknas (se avsnitt 7.3).
10. Integration och komplettering
Integration av acceleration och vinkelacceleration ger hastighet resp. vinkelhastighet. Integration
av hastighet och (transformerad) vinkelhastighet ger position (i tre dim) och eulerska
attitydvinklar.
Vissa ytterligare variabler kan nu bildas ur dessa grundstorheter, tex lastfaktor, ekvivalent fart,
anfalls- och snedanblåsningsvinklar etc.
11. Vindbymodellen
Med denna modell kan flygplanet utsättas för vindbyar, definierade till tidpunkt, varaktighet,
vindhastighet och riktning. Sekvenser av vindbyar i godtyckliga riktningar kan genereras. Verkan
av vindbyn kommer i nästa varv i beräkningsloopen.
12. Lagra data
Detta utgör slutpunkten för beräkningsloopen. Här lagras nu ca femtio beräknade storheter, en
kolumn per storhet, tid i första kolumnen. Denna resultatdatafil kommer alltså att innehålla lika
många rader som antalet varv som gjorts i räkneloopen.
Om simuleringstiden är lika med angiven sluttid, stängs nu datafilen och processen fortsätter
enligt pkt 13. Om sluttiden inte är uppnådd, startar loopen på nytt i pkt 1 med nyss framräknade
värden på fart, anfallsvinkel etc som ingångsdata.
13. Plotta resultat
Resultatet plottas i flera diagram med fördefinierad layout. Diagramfilerna sparas med std-namn
och skrivs över vid nästa körning om de inte sparats undan.
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4.2 Illustration av vinklar
En definition av de s.k. Eulervinklarna ges av föjande figur och samband:

x̂R

x̂F

ψ RF
θ RF

φRF
ŷR
ẑ F

ẑ R
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ŷF

Speciellt intressanta vinklar för våra resonemang om tippstörningar illustreras med en figur.

Flygplanets bana
θ

α

Horisontallinjen

γ

Flygplanets
symmetriaxel

4.3 Simulation model
The model is a six degrees of freedom (6 dof) digital model with a linear aerodynamics model. The
aerodynamics data is copied from “AIAA2000-0360.pdf”, Ref. (3)
The program is written in PHP and is server based – for this specific application at an intranet server. It is
run by use of a web client, in this case Windows Explorer.

4.4 Variable list and standard plots
The explanations below are based on “general understanding” of aeronautics terminology, in order to
avoid the mathematical complications of the exact technical/scientific definitions.
wx, wy, wz aircraft’s angular velocity (rotation rate) rel. to Earth, around aircraft axis’.
Positive directions: roll right, nose up and nose to the right resp.
nx, ny, nz
load factor in aircraft’s axis directions
Positive acceleration => negative load factor.
Alt
altitude (geometric)
VT
true airspeed
Ve
equivalent airspeed
VG
ground speed
alfa
angle of attack
Positive alpha => wind from below.
beta
sideslip angle
Positive beta => wind from the right.
gamma
path angle - angle between aircrafts velocity vector and a horisontal plane
Positive gamma => climb.
fi, teta, psi aircraft’s attitude angles (euler angles in roll, pitch and yaw resp.) rel to Earth
Positive angles: Right wing down, nose above horizon and compass directions
respectivly.
da, de, dr
aileron-, elevator- and rudder angles
Positive directions: Left ailron down (right roll command), elevator down (nose
down command),
rudder to the left (nose left command).
deL, deR
left and right elevator-half angles
Positive directions: elevator down (nose down command)
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dteL, dteR
df
dthr
Fy_fin
Fz_stL
Fz_stR
Fz_stab
w_north
w_east
w_down
beta_fin

elevator trim tab angle, Left and Right.
Positive directions: Tab trailing edge down
Flap angle, flap down is positive.
thrust as time history, average, dthr =1 is full power, outside plot if dthr > 0.6
Fin load in y-direction, force to the right is positive.
Load on left stabilizer half in z-direction, force "downwards" is positive.
Load on right stabilizer half in z-direction, force "downwards" is positive.
Load on stabilizer in z-direction, force "downwards" is positive.
Fz_stab=Fz_stL+Fz_stR.
North/South -component of gust. Positive means that the air moves towards
North.
East/West -component of gust. Positive means that the air moves towards East.
Vertical component of gust. Positive means that the air moves downwards.
As beta, but at position of fin (instead of cg).

The simulation result is presented graphically. There are five standard plots. They can easily be changed
or completed and new plots can be added. In most cases only plot 1-4 are of interest.
Plot 1 shows pitch variables vs time
Plot 2 shows (mainly) yaw/roll variables vs time
Plot 3 shows the flight path in two views - from above (top) and from south (bottom).
Plot 4 shows the applied wind gusts and (exept for the first version) beta_fin, all vs time.
Plot 5 shows the flight path with an aicraft like symbol, that makes it possible to see the approximate
values of attitude angles and - in some cases - angles of attack and sideslip.
Plot 6 shows the evaluated result from simulated flight in stochastic, normal distributed gusts in three
tables: Table a for gust characteristics, b for flight conditions and c for statistics.
Data in the plots are presented in SI units with radian (r or rad) as angle unit.
Exeption: Plot 6, where angles are presented in degrees.
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Flygning i vindstörningar – oskadat flygplan.
4.5 Demonstration av vindbymodellen.
Bakgrund: Simuleringsmodellen har nu försetts med en vindby-modell, dvs med möjlighet att
simulera flygplanets beteende under inverkan av vindbyar.
Simulering: Två sekunder trimmad flygning inleder. Därefter påförs en vertikal
vindbystörning och senare, vid tid = 8 sekunder, en horisontell vindbystörning.

Figur 1: De pålagda vindstörningarna

Överst i diagrammet visas N- och E-komponenterna, alltså de horisontella komponenterna.
Positiv N-komponent innebär att luften rör sig åt N.
Positiv E-komponent innebär att luften rör sig åt E.
Det nedre diagrammet visar den vertikala komposanten.
Positiv vertikalkomposant innebär att luften rör sig nedåt.
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θ

α

Höjd

Figur 2: Störningarnas effekt i tipp

Vid tid = 2 s kommer alltså ett kraftigt sjunk. Det innebär en momentan alfa-minskning, som på grund av
stabiliteten genererar en noshöjning = teta-ökning. När sjunket upphör, sker det omvända (inte exakt
spegelbild, på grund av g, som ju pekar åt samma håll i bägge fallen). Man ser att flygplanet är på väg
tillbaka mot utgångstillståndet (med undantag för en höjdförlust). Denna vertikala vindby sätter inga spår
i lateralvariablerna.
Vid tid = 8 s kommer en kraftig horisontell vindby. Den har av naturliga skäl mycket liten verkan i tipp den verkan som syns i tipp kommer sig av överhörning från lateral via bankning.
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Hastighet VT

β

Figur 3: Störningarnas effekt lateralt.

Den vertikala vindbyn vid tid = 2 s går spårlöst förbi när det gäller lateralvariablerna. Den horisontella
vindbyn vid tid = 8 s har desto större verkan. Vindbyn innebär en förflyttning av luften mot N. Flygplanet
går på västlig kurs, dvs vindbyn träffar från vänster. Det innebär negativt beta och negativt ny.
Flygplanets gir/roll-svängning exciteras förstås. Observera att svängningsmedelvärdet snabbt går mot noll
trots att luften har kvar sin nya hastighet relativt jorden. När vindbyn upphör - vid tid = 12 - upprepas
förloppet, men med ombytta tecken.
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Figur 4: Flygbanan i horisontal- och vertikalplanet.

Här syns inte mycket av manöverns våldsamhet.
Slutsats: Vindbymodellen fungerar korrekt och på avsett vis. Vindbyar i godtycklig riktning, storlek och
varaktighet och i följd med godtyckligt antal kan genereras.
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4.6 Vertikala vindbyar.
Bakgrund: Studium av flygplanets beteende under inverkan av vertikala vindbyar.
Simulering: Två sekunder trimmad flygning inleder. Därefter påförs en serie vertikala vindbystörningar:

Figur 5: Definition av vindstörningarna.

θ

α

θ

nz

nz

Nosupprotation

Figur 6: Störningarnas effekt i tipp
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Tippstabiliteten gör att flygplanet strävar att hålla alfa konstant. Man ser verkan av detta tydligast vid den
första vindstötens framkant. Alfa minskar abrupt, eftersom flygplanet inte hinner med riktigt när det
omgivande luftpaketet sjunker. Alfaminskningen ger upphov till en nos-upp-rotation. Flygplanet hinner
snart ifatt luften (ursäkta bilden), vilket återställer alfa utan att det behövs någon tillbakarotation. Därför
kvarstår tetaökningen - teta beskriver en serie fyrkantpulser, en bild av den pålagda vindbyserien.
Figuren nedan visar hur det hela ser ut uppifrån resp. från sidan:

Figur 7: Höjd och position under förloppet.
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5 Flygning med och utan fena.
5.1 Referens för simulering av fenbrott
Bakgrund: Fena och sidroder har skilts från flygplanet och hittats flera hundra meter från resten av vraket
- som om de avskilts före nedslag, i färdriktningen sett. Det är inte känt huruvida fena/sidroder lämnade
flygplanet före eller efter nedslaget. Vid haveritillfället rådde svår turbulens.
Simulering: Simuleringen gäller oskadat flygplan och är avsedd som referens för simuleringarna
"Fenbrott A" och "Fenbrott B". Flygplanet utsättes för en serie horisontella vindstötar, se Figur 8.
Vindbysekvensen är densamma i alla tre dessa simuleringar.

Figur 8: Vindbyform och snedanblåsning på fenan.
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5.2 Oskadat flygplan
Simulering: Simuleringen gäller oskadat flygplan och är avsedd som referens för simuleringarna
"Fenbrott A" och "Fenbrott B". Flygplanet utsättes för en serie horisontella vindstötar, se Figur 8.

β

β

Figur 9: Effekt av sidvindbyar lateralt.

Slutsats: Problemfritt (om än en smula obekvämt).

Anm 1: Simulerade vindstötar från en vindbymodellβ påverkar flygplanet via fart, alfa och beta. De kan
alltså inte förorsaka exempelvis ett rollmoment på annat sätt än via beta och aerodata. Man kan
med en vindbymodell simulera verkan av en vindby eller en serie av sådana med ganska god
noggrannhet, men om man simulerar turbulens med en serie vindbyar, gör man en ganska grov
förenkling. En turbulensmodell bör nämligen kunna generera moment oberoende av aerodata.
I simuleringarna "Fenbrott A" och "Fenbrott B" följer en serie vindbyar efter den där brottet
sker, inte för att simulera turbulens, utan för att ge prov på flygplanets stabilitet.
Anm 2: Även rätt måttliga sidvindsstötar kan tydligen ge stora beta om de kommer i rätt takt. Detta med
"rätt takt" sänker naturligtvis sannolikheten med flera tiopotenser, men den blir inte noll!
Anm 3: Vid tid = 2 sek inträffar en sidvindsstöt om 10 m/s, direkt följd av en - åt andra hållet - om 12
m/s. Detta ger en mycket snabb tillväxt av beta till ca beta = 0.4 (23 grader). Denna betatopp
har i fenbrotts-simuleringarna förutsatts belasta fenan till brott. Mot detta kan invändas att man
passerar CLmax för fenan långt tidigare än dessa 23 grader. Detta gäller dock statiskt - det
aktuella förloppet är i hög grad dynamiskt. En eftersläpning i aerodynamiken om 0.1 - 0.2 sek
är inte orimlig och skulle räcka för att orsaka överbelastning.
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5.3 Fenbrott A - förlust av (halva?) fenan.
Simulering: Simuleringen behandlar det fall, då (del av) fena/sidroder lämnat flygplanet i luften.
Flygplanet utsättes för en serie horisontella vindstötar, se Figur 8. Vid tid = 2 sek inträffar en sidvindsstöt
om 10 m/s, direkt följd av en - åt andra hållet - om 12 m/s. Detta ger en mycket snabb tillväxt av beta till
ca beta = 0.4 (23 grader). Där införes en drastisk minskning av girstabiliteten (Cnb sättes till 0, Cnr
reduceras med 30 %), vilket - tillsammans med eliminering av sidroderverkan - tänkes simulera förlust av
(halva?) fena/sidroder.
Den kraftiga försämringen av girstabiliteten ger en mycket lång girsvängningstid - ca 16 sek mot normalt
2 á 3 sek. - och svag (om än positiv) dämpning. Det ger ett flygplan som i lugnt väder och i övrigt mycket
gynnsamma förhållanden är nödtorftigt kontrollerbart, möjligen nödlandningsbart. I svår turbulens är det
troligen inte kontrollerbart.

β

Figur 10: Uppträdandet vid förlust av halva fenan.

Slutsats: Med den aerodynamiska verkan av fena/sidroder reducerad enligt ovan, har flygplanet - i
rådande väder - sannolikt hamnat i okontrollerat läge.
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5.4 Fenbrott B - förlust av (hela?) fenan.
Bakgrund: Fena och sidroder har skilts från flygplanet och hittats flera hundra meter från resten av vraket
- som om de avskilts före nedslag, i färdriktningen sett. Det är inte känt huruvida fena/sidroder lämnade
flygplanet före eller efter nedslaget. Vid haveritillfället rådde svår turbulens.
Simulering: Simuleringen behandlar det fall, då fena/sidroder lämnat flygplanet i luften. Flygplanet
utsättes för en serie horisontella vindstötar, se Figur 8. Vid tid = 2 sek inträffar en sidvindsstöt om 10 m/s,
direkt följd av en - åt andra hållet - om 12 m/s. Detta ger en mycket snabb tillväxt av beta till ca beta = 0.4
(23 grader). Där införes en drastisk minskning av girstabiliteten (Cnb från 0.1 till -0.05, Cnr reduceras
med 70%), vilket tillsammans med eliminering av sidroderverkan tänkes simulera fenbrottet.

Flygplanet blir nu instabilt i gir och helt oflygbart.

α

Höjd

nz

Tippvinkelhastighet

Figur 11: Uppträdande i tippled
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β

Figur 12: Uppträdande i laterala variabler.

Slutsats: Om fena/sidroder lämnade flygplanet i luften, har flygplanet med största sannolikhet omedelbart
hamnat i okontrollerat läge. Rörelsen därefter kan inte simuleras korrekt med en linjär modell som denna.
Avståndet mellan fyndplatserna för flygplan respektive fena beror troligen mer på vind- och
strömförhållanden än på flygplanets förflyttning efter fenbrottet.

Anm 1: Simulerade vindstötar från en vindbymodell påverkar flygplanet via fart, alfa och beta. De kan
alltså inte förorsaka exempelvis ett rollmoment på annat sätt än via beta och aerodata. Man kan
med en vindbymodell simulera verkan av en vindby eller en serie av sådana med ganska god
noggrannhet, men om man simulerar turbulens med en serie vindbyar, gör man en ganska grov
förenkling. En turbulensmodell bör nämligen kunna generera moment oberoende av aerodata.
I den aktuella simuleringen följer en serie vindbyar efter den där brottet sker, inte för att
simulera turbulens, utan för att ge prov på flygplanets stabilitet.
Anm 2: Cnb från 0.1 till -0.05 motiveras av fenans_bidrag_till_Cnbeta =
CY_fena_beta*hävarm/spännvidd = 0.4 * 9 / 20 = 0.18 (vilket "rundats" nedåt till 0.15)

Figur 11 och Figur 12 ska inte detaljtolkas efter tid = 6.5 s - den aerodynamiska modellen är inte giltig i
dessa flygtillstånd. Den simulerade flygplanrörelsen är dock rimlig i sin våldsamhet och kan tjäna som
åskådningsexempel. Se Figur 13:

21

Figur 13: Figuren visar hur det kan ha sett ut uppifrån resp. från sidan

Figur 14: Pålagda vindbyar samt resulterande beta_fin.
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5.5 Fenbrott C - förlust av övre delen av sidorodret.
Bakgrund: Fena och sidoroder har skilts från flygplanet och hittats flera hundra meter från resten av
vraket - som om de avskilts före nedslag, i färdriktningen sett. Det är inte känt huruvida fena/sidroder
lämnade flygplanet före eller efter nedslaget. Vid haveritillfället rådde svår turbulens.
Simulering: Simuleringen behandlar ett fall, då delen av sidrodret ovanför övre gångjärnet lämnat
flygplanet i luften. Flygplanet utsättes för en serie horisontella vindstötar, se Figur 8. Vid tid = 2 sek
inträffar en sidvindsstöt om 10 m/s, direkt följd av en - åt andra hållet - om 12 m/s. Samtidigt med det
beta-max som därvid uppstår (tid ca 6 s), antages delen av sidrodret ovanför övre gångjärnet lämna fpl.
Detta simuleras genom att Cnb reduceras med 30% och Cnr med 20%.

Figur 15: Uppträdandet i de laterala variablerna.

Slutsats: Den aktuella skadan har liten inverkan på flygplanets stabilitet och manövrerbarhet. Det är inte
självklart att föraren skulle märka egenskapsförändringen i en situation med svår turbulens.

Anm 1: Rimligen borde även Cndr ha reducerats. Att detta underlåtits beror på att sidrodret inte används
i simuleringen, vilket gör att sidroderverkan (termen Cndr*dr) är noll oavsett reduktion.
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6 Flygning med skadat höjdstyrverk.
6.1 Verkan av höjdtrimroder
Bakgrund: Ett av flera scenarion för haveriet är att förbindelsen mellan spak och höjdroder förlorats. I det
sammanhanget blir möjligheten att styra i tipp med hjälp av tipptrim och ett flöjlande höjdroder
intressant.
Beräkningsmetod etc.: Trimrodret på vänster höjdroderhalva, dteL, har förutsatts utgöra den egentliga
höjdtrimmen - motsvarande på höger höjdroderhalva har förutsatts ha annan funktion. Trimrodret dteL
drivs manuellt medelst en ratt, som går ett antal varv för fullt utslag. Det har här antagits en
trimroderhastighet om 2 [°/s]. Trimrodrets maxutslag har antagits till 10°.
Simuleringen inleds med två sek trimmad flygning. Därefter drivs trimmen 2° nos ned, hålls stilla i 1 s, 4°
nos upp, stilla i 1 s och tillbaka till utgångsläget. Simuleringen har utförts med fri spak (dvs flöjlande
höjdroder) och utan vindbystörningar, för att renodla trimroderverkan.
OBS: Friktion i systemet har ej modellerats.
Resultat: Trimmen ger god manövrerbarhet i aktuell fart. En lastfaktorvariation om ±0.75 bereder inga
svårigheter med den antagna trimhastigheten. Man kan anta att det i lugnt väder är fullt möjligt att landa
flygplanet "på höjdtrim", dvs med flöjlande höjdroder. I turbulent/byigt väder kommer den begränsade
trimhastigheten, snarare än trimauktoriteten, att orsaka svårigheter.

Figur 16: Uppträdandet i tippled.
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6.2 Medvindsby
Bakgrund: Ett av flera scenarion för haveriet är att förbindelsen mellan spak och höjdroder förlorats. I det
sammanhanget blir möjligheten att styra i tipp med hjälp av tipptrim och ett flöjlande höjdroder
intressant, inte minst med tanke på att det vid tillfället rådde svår byighet och turbulens.
Beräkningsmetod etc.: Möjligheten att med flöjlande höjdroder och fungerande höjdtrim bibehålla
kontrollen i svår byighet studeras. Simuleringen inleds med 2 (s) trimmad flygning. Därefter utsätts fpl
för en medvindsby som börjar vid t=2[s] och ligger på under resten av simuleringen. I Plot A och Plot B
är denna medvind 15 [m/s], i Plot C är den 7.5 [m/s].
För realismens skull kunde man lägga på flera vindbyar i olika riktningar, men det skulle försvåra
tolkningen mer än det försvårar för systemet. Det har bedömts vara bättre att renodla effekten av
medvindsby.
Resultat:
Sammanfattningsvis - tippstörning på grund av vindby (i normalt fartområde) kan hanteras med tipptrim.

Plot A visar flygplanet med fast höjdroder, utsatt för en medvindsby om 15 [m/s]. Det första som händer
är att VT ("True airspeed", dvs fart relativt luften) sjunker med 15 [m/s]. VG ("Ground speed", dvs fart
relativt marken) är till att börja med oförändrad.
VT-minskningen ger en alfaökning, vilket på grund av längdstabiliteten ger en nossänkning, med
åtföljande fartökning - phugoidsvängningen har triggats. Man anar att systemet svänger in sig mot de
trimmade värdena, men tidsförloppet är för kort för att man ska kunna se det. Skillnaden mellan VT och
VG är konstant och lika med vindhastigheten.
Plot A

Altitude
True airspeed

Ground speed
α

θ

Figur 17: Medvindsby 15 m/s och flygning med låst höjdroder.

Plot B visar samma situation som A, men nu är höjdrodret fritt och styrs medelst höjdtrimmen. Styrlagen
är mycket enkel - "minimera |wy|" - och maximal trimhastighet är 2 [°/s]. Med denna enkla styrlag
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dämpar vi ut phugoiden och får kvar en aperiodisk insvängning mot trimvärdena. Insvängningen är inte
helt färdig när simuleringen avbryts, men det är ingen tvekan om vart det hela är på väg.
Plot B

α

θ

γ

Trim tab angle

(Floating) elevator angle

Figur 17: Medvindsby 15 m/s, flöjlat (fritt) höjdroder, styrning med trim.
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Plot C visar återigen flygplanet utsatt för en medvindsby, men nu med halva styrkan, dvs 7.5 [m/s].
Förloppet är detsamma som i Plot B, men med denna mindre störning blir insvängningstiden kortare.
Plot C

Figur 18: Medvindsby 7.5 m/s, flöjlat (fritt) höjdroder, styrning med trim.

Vi ser att vid tid ca 18 [s] har allt återgått till det som gällde före störningen, med följande två undantag:
1) Flygplanet har förlorat lite höjd - ca 20 [m]. Den lägesenergin har (tillsammans med
överskottsdragkraft pga avvikelse från trimfart) använts till att accelerera fpl.
2) VG är inte längre lika med VT. Skillnaden är vindbyhastigheten.
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6.3 A: V höjdroderhalva styrd med trim, höger halva fast
Bakgrund: Ett av flera scenarion för haveriet är att förbindelsen mellan höjdroderhalvorna förlorats på
sådant sätt att vänster (V) halva, deL, flöjlar (kan styras med trim)och höger (H) halva, deR, är fast. I det
sammanhanget blir möjligheten att styra i tipp med hjälp av tipptrim och ett halvt flöjlande höjdroder
intressant.
Beräkningsmetod etc.: Simuleringen inleds med två sek trimmad flygning. Trimningen tar inte hänsyn
till roderfelet, därav den inledande störningen. Trimfelet reduceras dock snabbt till försumbar storlek med
hjälp av en enkel styrlag i tipp och roll. Därefter drivs trimmen 2° nos ned, hålls stilla i 1 s, 4° nos upp,
stilla i 1 s och tillbaka till utgångsläget. Simuleringen har utförts med flöjlande V höjdroderhalva och utan
vindbystörningar, det senare för att renodla trimroderverkan.
OBS: Friktion i systemet har ej modellerats.
Resultat:

Plot 1
Ref: "Pitch trim authority", som visar samma manöver, men med normalt fungerande höjdroder. (Figur
16.)
Trimroderutslaget är detsamma här som i ref. Momentet från trimrodret har nu bara ena roderhalvans
moment att övervinna, vilket innebär att roderutslaget blir dubbelt så stort som i ref.
Plot 1

Figur 19: Styrning med trim på. Vänster höjdroder fritt, höger höjdroder låst.

Halva roderytan och dubbla utslaget ger samma effekt på flygplanet som den i ref, därför blir
flygplanrörelsen densamma i båda fallen.
Anm: De små avvikelser som förekommer beror till största delen på ovan nämnda onoggrannhet i trim
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Plot 2
Höjdrodret är avsett att generera ett tippmoment i flygplanets tyngdpunkt. Med höjdrodervinkeln reglerar
man en luftkraft i z-led, som med stjärtlängden som hävarm ger det avsedda momentet. I det fall att
kraften angriper utanför flygplanets symmetriplan, dvs med hävarm i y-led, ger den även upphov till ett
rollmoment. Så är fallet här, se Plot 2.
Plot 2

Höjd

Skevrodervinkel

Rollvinkelhastighet

Figur 20: Laterala effekter.

Rollstörningen kompenseras här medelst skevroder. Störningens storlek motsvarar tydligen ca ±0.025
[rad] - ungefär ±1.5° - i skevroderutslag. Det är litet även under lugna förhållanden. I en situation med
svår turbulens är det knappast troligt att rollstörningen märks eller försvårar nämnvärt. I ref. förekommer
- på grund av symmetrin - ingen rollstörning.

6.4 C: Upptagning ur brant dykning.
Bakgrund: Ett av flera scenarion för haveriet är att förbindelsen mellan höjdroderhalvorna förlorats på
sådant sätt att V halva, deL, flöjlar (kan styras med trim) och H halva, deR, är fast. I det sammanhanget
blir möjligheten att styra i tipp med hjälp av tipptrim och ett halvt flöjlande höjdroder intressant, inte
minst möjligheten till upptagning ur dykning, exempelvis upptagning efter vikning. Dykningen här är
brantare än i fall B. Här ligger fokus mer på möjligheten till ordnad upptagning.
Beräkningsmetod etc.: Simuleringen inleds som vanligt med ett par sekunder trimmad flygning, men den
delen och ingången i dykning har undertryckts vid plottning. Plotten börjar vid tid = 9.0 [s] med
flygplanet i dykning:
VT= 60 [m/s], teta= 1.5 [r]= -86°
Upptagningen genom trimkommando börjar direkt.
Simuleringen har utförts med vänster höjdroderhalva flöjlande (manövrerbar medelst trim), den högra fast
i nolläget. Dragkraften har varit noll under hela löpan. Friktion i styrsystemet har ej modellerats.
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Resultat:
Plot 1
Höjdtrimmen går med bedömd maxhastighet 2[°/s]. Det ger en nz-ändring från ca 0 till ca 2.5 på 3 [s].
Planflyktsläge nås på ca 10-12 [s]. Höjdförlusten blir ca 550 [m]. På grund av den långsamma nzökningen, kan inte farten hållas ned - den ökar till ca 110 [m/s], vilket förmodligen är "röd" fart enligt
förarhandboken.

Figur 21: Tippstorheter
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Plot 2
Här syns att skevrodret nyttjas för att kompensera för rollmomentet från det osymmetriska höjdstyrverket.

VT

Alt

Figur 22: Lateralstorheter

Plot 3
Här visas flygbanan sedd uppifrån och från sidan. Symbolerna på kurvorna ligger med 2 [s] intervall - det
ger möjlighet att se fartökningen längs flygbanan.

Figur 23: Flygbana
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Plot 4 visar laster på stabilisator och fena, förutom vindbyar, som är noll i det här fallet.

Last vänster
stabilisatorhalva

Last höger
stabilisatorhalva

Figur 24: Vindbystörningar och fenlast

En illustration av förloppet:

Figur 25: Enkel visualisering av förloppet.

32

7 Trimning och styrning med hjälp av dragkraft.
7.1 Höjdrodervinkel för trim.
Bakgrund: Erforderlig höjdrodervinkel för trim i planflykt och dess beroende av tp-läget har varit aktuellt
ett antal gånger i pågående utredning.
Beräkningsmetod etc.: Underlaget för diagrammen har framställts med hjälp av simuleringsmodellen
genom trimning/körning i olika kombinationer av fart och tp-läge. Osäkerhet beträffande bland annat
pådragets verkan på trimvinkeln ger upphov till ett toleransband, uppskattat till ±2° i lägsta fart, ±0.5° i
högsta fart.
Ytterligare en osäkerhet ligger i aerodatas referenspunkt. Det har här förutsatts att givna aerodata har refpunkt 25% AMK. Det finns vissa indicier för att ref-pkt i stället skulle vara 22% AMK, vilket skulle
innebära att xtp-värdena i diagrammet nedan är 3 % för höga (ex: 30% AMK ska i så fall läsas som 27%
AMK).
Resultat: Diagrammet nedan visar erforderlig höjdrodervinkel för planflykt på rakbana med konstant fart
(Ve, se Kommentar nedan), olika tp-lägen.
Man ser att kurvan för 35% AMK är i det närmaste plan - man anar att kurvan för 36% verkligen är plan.
Detta innebär att vid tp-lägen bakom 36% är flygplanet inte längre statiskt stabilt. ("Neutralpunkt med
fast roder", NPfast = 36% AMK).
Man ser också hur behovet av rodervinkel för att hålla planflykt ökar med minskande fart.
Främre tp-gräns 20% AMK verkar välbetänkt, med tanke på manöverutrymme.

Tyngdpunktsläge
(%AMK)
35
30
25
20
15

Figur 26: Höjdrodervinkel för trim som funktion av hastighet. Olika tyngdpunktslägen.

Kommentar: Ve är den fartvariabel som brukar användas i sammanhang som detta, på grund av dess
släktskap med dynamiskt tryck qa. Den ger två stora fördelar - dels eliminerar man höjdberoendet om
man ritar över Ve, dels är Ve praktiskt taget lika med den fart som presenteras på den vanliga tryckfartmätaren (Vcal) och som föraren använder för manövrering (det skiljer 0.1 m/s som mest i det aktuella
fart-/höjd-området).
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7.2 Höjdtrim.
Bakgrund: Höjdstyrsystemet, inklusive trimtab, har modellerats för att ge möjlighet till studium av olika
felfall och deras konsekvenser beträffande flygplanets stabilitet och styrning.
Beräkningsmetod etc.: Rodermodellen har körts separat, dvs fristående från flygplanmodellen, i olika
kombinationer av fart, trimtabvinkel och tp-läge. Tp-läget inverkar via höjdrodervinkel för trim.
Resultatet presenteras i tre olika diagram, ett för vardera av de tre körda tp-lägena.
Kunskap om trimmens verkliga variationsområde saknas. Det har här satts till ±10°.
Resultat: Diagramblad 1 avser xtp= 25% AMK.
Det vänstra diagrammet visar hur höjdspakkraft Fe varierar när vänster trimtab dteL körs mellan
ändlägena vid konstant Ve (olika kurvor för olika Ve). Symbolerna på kurvorna ligger med två graders
mellanrum - ett alternativ till dteL-skalans radianer.
Man ser att tabben genererar (eller förmår eliminera) högre spakkraft vid högre fart.
Det högra diagrammet visar erforderlig tabvinkel för Fe=0 som funktion av Ve.

Not 1: Obs att lutningarna i vänstra diagrammet inte har något med flygplanets stabilitet att göra diagrammet visar ju tabvinkel, inte höjdrodervinkel!
Not 2: Punkterna i högra diagrammet kan läsas i vänstra diagrammet som skärningarna mellan Fe=0 och
resp. fartkurva.

VE = 80 m/s

VE = 30 m/s

Figur 27: Diagramblad 1: xtp = 25% AMK
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Diagramblad 2: xtp = 15% AMK
Med den valda begränsningen hos dteL, tycks lägsta trimbara Ve vara ca 43 [m/s].

Figur 28: Diagramblad 2: xtp = 15% AMK
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Diagramblad 3: xtp = 35% AMK

Figur 29: Diagramblad 3: xtp = 35% AMK
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7.3 Phugoidsvängning, demonstration.
Bakgrund: Begreppet phugoidsvängning har förekommit i diskussion om styrning medelst motorpådrag.
Rörelsen demonstreras genom en simulering.
Simulering: Två sekunder trimmad flygning inleder. Därefter ansättes en höjdroderpuls nos-upp med
varaktigheten 6 sekunder. Den får till följd att höjden ökar och farten minskar.
Figur 30 nedan visar störningarnas effekt.
Man kan se att den kortperiodiga tippsvängningen triggas igång, först vid pulsens framkant, sedan också
vid dess bakkant (syns bäst på wy). Den svängningsmoden är helt utdämpad efter ca 3-4 sek på båda
ställena.
Den långperiodiga svängningen - Phugoidsvängningen - triggas förstås också av samma puls. Den tar sig
uttryck i en svängning i huvudsakligen höjd och fart. Man kan se den som en växling mellan läges- och
rörelseenergi.
Phugoiden har här en periodtid Tph = 27 [s] och en hyfsad dämpning.
Man kan härleda ett uttryck Tph = 4.44*V/g [s], som stämmer någorlunda på allt från papperssvalor till
Jumbo-Jet. I det här fallet ger det Tph = 4.44*50/9.81 = 22.5 [s].

θ

Höjd

Roderpuls

Tippvinkelhastighet

Figur 30: Tippsvängningar initierade av roderpuls.
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7.4 Tippstyrning med hjälp av dragkraft.
Bakgrund: Möjligheten att styra flygplanet i tipp med hjälp av dragkraft - direkt (medelst dragkraftens
tippmoment) eller indirekt (via fartändring) - i händelse av obrukbart styrsystem har diskuterats.
Resultat:
Simuleringarna nedan visar att det är mycket svårt att nyttja dragkraftens tippmoment för
banvinkelstyrning - det kräver nog ett datoriserat styrsystem. Det är däremot enkelt och effektivt att nyttja
flygplanets statiska stabilitet, dvs att medelst mjuk reglering av dragkraften reglera banvinkeln - dragkraft
över dito för planflykt ger stigning, dragkraft under dito för planflykt ger plané.
Simulering:
Tre olika fall har studerats i avsikt att utröna hur dragkraftsreglaget bör hanteras för att ge bästa respons
och varaktig förändring (ökning, i det aktuella fallet) av banvinkeln. Samtliga fall inleds med 1[s]
trimmad flygning. Alla roder är fixerade i trimläget.
7.4.1 Fall A, lång dubbelpuls:
Vid tid 1[s] sker en pulsformad dragkraftsreduktion med 40%. Detta ger initiellt en reduktion av
dragkraftens nos-ned-moment, och flygplanet svarar följdriktigt men en nos-upp-rörelse - en ökning av
teta och gamma. Detta tillsammans med dragkraftsreduktionen orsakar en fartreduktion, som i sin tur
(genom den statiska stabiliteten) ger en nossänkning. Vid tid 11[s] kommer pådragspulsen, vars
dragkraftsmoment förstärker nos-ned-rörelsen. Så småningom svänger nosen tillbaka - vi har tydligen
lyckats trigga flygplanets långperiodiga tippsvängning, "phugoiden".

α

θ

Höjd

Figur 31: Plot A1, tippvariabler.
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Figur 32; Plot A3, flygbanan.

Symmetrisk reduktion
av dragkraften

Symmetrisk ökning
av dragkraften

Figur 33: Plot A4, kommandosekvensen (med mera)
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7.4.2 Fall B, kort dubbelpuls med "rest":
Resultatet i fall A antyder att man skulle kunna nyttja det inledande nos-uppmomentet från
dragkraftsminskningen för att få snabb respons. Svårigheten är att tvinga kvar nos-upp-tillståndet. Fall A
visar också att den inledande pulsen måste vara mycket kortare och att nossänkningen måste pareras på
något varaktigt sätt. Detta ledde till en kommandosekvens enligt Plot B4.
Som framgår av Plot B2 och Plot B3 blev resultatet inte alls det önskade. Man anar att det skulle krävas
en ganska komplicerad styrlag för att nå resultat med den här metoden.

θ

Figur 34: Plot B1, tippvariabler.
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Figur 35: Plot B3, flygbanan.

Pulsad dragkraft

Figur 36: Plot B4, kommandosekvensen (med mera)
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7.4.3 Fall C, mjukt pådrag:
Kommandot består här av en dragkraftsökning, som får ligga kvar. Resultatet blir en banvinkelökning stigning. Om pulsen gjorts til en ramp med liten lutning, så kunde man undvikit att trigga
phugoidsvängningen. Man kan dock dämpa ut den genom ett försiktigt pådrag vid tid ca 16 - 18[s] (vilket
inte är gjort här).
Det är tydligt att detta är en effektivare och mer lätthanterlig metod för banvinkelstyrning. Den är också
intuitiv för föraren, vilket knappast kan sägas om metod B.

θ

Figur 37: Plot C1, tippvariabler.
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Figur 38: Plot C3, flygbanan.

Symmetrisk dragkraftsökning

Figur 39: Plot C4, kommandosekvensen (med mera)
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7.5 Kursändring med hjälp av dragkraft.
Bakgrund: Möjligheten att styra flygplanet i gir/roll med hjälp av osymmetrisk dragkraft i händelse av
obrukbart styrsystem har diskuterats.
Simulering: En sekund trimmad flygning inleder. Som tillskott till erforderlig dragkraft för trim (44% av
max tillgänglig dragkraft) lägges därefter +40% på höger och -40% på vänster motor. Detta får flygplanet
att rolla och gira. Efter 10 [s] stoppas rörelsen med hjälp av samma dragkraftskommando åt andra hållet,
även det i 10 [s].
Under hela simuleringen är rodren fixerade i trimläget.
Resultat:
Som svar på den osymmetriska dragkraftsförändringen - se Plot 4 - girar flygplanet vänster. Detta ger
positivt beta, vilket i sin tur orsakar en svag roll åt vänster. Man ser i Plot 2 att dragkraftspulsen triggar
flygplanets gir-rollsvängning (syns tydligt på beta, periodtid ca 2.6[s]), som dock är utdämpad efter ca en
period. Kvar blir en s.k. flatsväng med tämligen konstant gir- och rollvinkelhastighet. Vid tid 11[s]
stoppas manövern med hjälp av samma dragkraftspuls åt andra hållet. Efter ytterligare 10[s] är rotationen
stoppad - flygplanet ligger rätt på vingarna och på ungefär oförändrad höjd, se Plot 3.
Kommentar:
Den här metoden för kursstyrning är uppenbarligen fullt användbar i lugnt väder, men förmodligen svår
att tillämpa i kraftig turbulens.

β

φ (roll)

ψ (kurs)

Figur 40: Plot 2 visar lateralstorheterna.
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Kursändring

Figur 41: Plot 3 visar flygbanan sedd uppifrån och från sidan.

Olika vänster och höger dragkraftstillskott

Figur 42: Plot 4 visar dragkraftskommandona TL och TR för vänster resp höger motor.
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8 Flygning i vindbyar
Bakgrund: Fena och sidroder har skilts från flygplanet och hittats flera hundra meter från resten av vraket
- som om de avskilts före nedslag, i färdriktningen sett. Det är inte känt huruvida fena/sidroder lämnade
flygplanet före eller efter nedslaget. Vid haveritillfället rådde svår turbulens.
Simulering, allmänt:
Simuleringsprogammets vindbymodell har utökats så att den kan generera stokastiska, normalfördelade
vindbyar, dock endast i en jordfast riktning per simuleringsfall (N-S eller E-W eller Upp-Ned).
Vindbystyrka, pulslängd (byarnas varaktighet) och pulsmellanrum definieras var för sig med värden för
medelvärde och standardavvikelse. Vindbystyrkans medelvärde definierar medelvindstyrkan, dess stdavvikelse definierar den därpå överlagrade vindbystyrkan.
Resultatet från varje simuleringsfall presenteras i ett tabellblad (med tre deltabeller) plus en tidsförloppplott, den från tidigare simuleringar bekanta Plot 4.
Simuleringarna har utförts som 120 [s] långa planflyktslöpor med ungefär konstant fart och höjd, tre olika
farter. Simuleringstidens längd har valts för att få resultaten (sannolikhetsvärdena) repeterbara trots den
stokastiska byigheten - 90 [s] ger acceptabel repeterbarhet, med 120 [s] fås god repeterbarhet.
I statistiktabellen anges antal funna optima samt
spridning, medelvärde och frekvens för dessa.
Frekvensvärdena för lastfaktorkomponenterna
återspeglar i någon mån flygplanets egenfrekvenser avvikelserna beror givetvis på vindbyverkan.
De två nedersta raderna i tabellen anger sannolikheten
för att resp variabel ska överskrida det angivna
beloppsvärdet. Lastfaktorvärdena där kan läsas som en
översättning av byighetsmåtten till mer påtagliga mått
för vindbyverkan på piloter och passagerare. Fen- och
stabilisatorlastvärdena ger motsvarande information
rörande flygplanstrukturen. Av de angivna gränsvärdena
för fenlast, är den högre (25000[N]) ungefär lika med
brottlast, den undre är tänkt som brottlast för en tidigare
skadad fena (ren gissning). Gränsvärdena för stabilisatorlasten är brottlast resp hälften av brottlast.
Figuren till höger må tjäna som fusklapp för den som glömt normalfördelningens proportioner.
Simulering, Fall 1:
Detta är ett fall med kraftig överfart (Ve ca 110[m/s], röd fart är ca 80[m/s]). Det är valt för att motsvara
tillståndet i en tidigare simulering med urgång ur vertikal dykning ("Broken elevator C", se avsnitt 6.4).
Här i fall 1, liksom i fall 2 och 3, är dock flygfallet planflykt (mer stabilt provfall för studien).
Vindstyrka och byighet (Tabell 1.a) motsvarar tillnärmelsevis de som rådde vid haveritillfället.
Flygtillståndet (Tabell 1.b) är rimligt konstant (planflykt, rakbana), trots att ingen styrning använts.
Statistiktabellens (Tabell 1.c) sannolikheter för överskridande av lastfaktorvärden visar att detta inte är
någon behaglig resa - ny=0.4 och däröver är mycket! Fy_fin-kolumnen visar att sannolikheten för fenbrott
är hög i detta tillstånd (sannolikhet 1)! För ett fall där fenhållfastheten reducerats med 20% är den ännu
mycket högre(sannolikhet 2).
I Plot 1 syns vind- och lastvariationerna.
Simulering, Fall 2:
Ve=80, vilket enligt flyghandboken är max tillåten fart (max operating speed, VMO). Planflykt, rakbana.
Den mest påtagliga skillnaden relativt fall 1 är att risken för fenbrott minskat, även om den fortfarande är
hög. Risken för höga amplituder i ny har minskat, men är fortfarande hög.
Anm: Risken för höga amplituder i nz har ökat, vilket förklaras med att byigheten inverkar proportionsvis
mer på Ve vid lägre Ve. Detta har också större verkan i tipp än i sida (delta-beta är större vid den lägre
farten, men qa är mindre).
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Simulering, Fall 3:
Ve=65, vilket enligt flyghandboken är rekommenderad fart för flygning i svår turbulens (gust penetration
speed, VB). Planflykt, rakbana.
Risken för fenbrott är nu nere på låg - möjligen acceptabel - nivå.
Sannolikheten för höga ny-värden har ytterligare reducerats, men det rör sig fortfarande om mycket
obekväma värden.
Sannolikheten för angivna nz-variationer har ökat ytterligare något.
Slutsats:
I den vindbysituation som använts här, ökar risken för överbelastning av fenan markant om Ve överstiger
flyghandbokens gräns VB för flygning i turbulens.

I tabellerna nedan anges vinklar i grader.
Tabell 1 Vind, flygtillstånd och statistik (VT=110).
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Plot 1 Tidsförlopp över vindbyar, laster och beta_fin (VT=110).

Tabell 2 Vind, flygtillstånd och statistik (VT=80).
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Plot 2 Tidsförlopp över vindbyar, laster och beta_fin (VT=80).

Tabell 3 Vind, flygtillstånd och statistik (VT=65).
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Plot 3 Tidsförlopp över vindbyar, laster och beta_fin (VT=65).
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9 Värderinger av några scenarier för olyckan
9.1 Tyngdpunktslägets betydelse
Enligt uppgift var LN-BNK så lastad att tyngdpunkten låg vid 24% AMK (station 207 in.) och den vägde
ca 5200 kg. Med utgångspunkt från analysen i avsnitt 0 skulle detta inte bereda några särskilda
svårigheter för ett felfritt flygplan. Även om man i turbulent vind skulle få reduktion av hastigheten ner
till 100 knop finns det goda marginaler för höjdstyrningen.
9.1.1 Förskjuten last
Det diskuteras vad en förskjutning av lasten, t.ex. att passagerare kastas runt i kabinen, skulle kunna
innebära för tyngdpunkten. Som exempel antar vi att ett föremål med massan 100 kg förflyttas 3 meter
framåt i kabinen. Detta ger en ändring av tyngdpunktsläget med

-3*100/5200 meter
vilket är ca -3% AMK. Detta skulle inte heller allvarligt försämra flygegenskaperna.
9.1.2 Förlust av fena och sidroder
Ett annat fall har tagits upp därför att det spelade en stor roll i tidigare flyghaveriutredningar för LNBNK. Det gäller förlust av fenan. Detta betyder att en massa på ca 60 kg försvinner, och eftersom den har
ett avstånd till tyngdpunkten på ca 8 meter får vi en förflyttning av tyngdpunkten med

-8*60/5200 meter
eller nästan -5% AMK. Detta borde inte heller innebära risk för allvarliga svårigheter. Dessutom kan
fenan inte ha fallit av förrän möjligen under de allra sista sekunderna av färden och det är inte troligt att
tyngdpunktsförkjutningen skulle göra vare sig från eller till vad beträffar möjligheten att rädda flygplanet
ur en sådan belägenhet.
9.1.3 Skadat höjdroder och tyngdpunktsläge
Ett scenario som har viss sannolikhet är att vänster höjdroderhalva skulle ha lossnat från den rörliga
mekanism i vilken höjdrodret är infäst (torque tube). Vänster höjdroder är utrustat med en trimtab som
styrs med en ratt i cockpit. Man skulle alltså i princip ha full höjdstyrning genom att operera höger
höjdroderhalva med styrspaken och vänster halva med trimmen. För snabba höjdkorrigeringar med
spaken har dock hälften av effektiviteten förlorats, och i detta läge kan tyngdpunktsförskjutningar på 5%
AMK vara en komplikation vid låga hastigheter.

9.2 Flygning i orolig luft
Det har under kommissionens undersökningar framkommit att det vid LN-BNKs sista flygning kan ha
varit mycket besvärligare vindförhållanden än vad som tidigare varit kända.
9.2.1 Vindförhållanden enligt vittnen
Det finns uppgifter att under flygning i samma sträckning dagen därpå råkade man i kanten av
Omgangslandet ut för så svår turbulens att fartmätaren pendlade mellan 65 och 170 knop och att
stallvarning gick på vid upprepade tillfällen.
9.2.2 Vindsimuleringar
Simuleringar vid Storm Weather Center har påpekat att redan tids- och rumsmedelvärdesbildade
vindegenskaper visar på mycket kraftiga variationer i riktning och styrka i området. (Bilden nedan är från
dessa simuleringar och visar vindstyrka på höjden 800 meter. I röda områden är medelvärdet ca 50 knop
medan de i de blå områdena är nära noll.)
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Figur 43: Topografi vid Omgangslandet till vänster, till höger färgkodning av
vindstyrka på 800 meters höjd. Olycksplanets troliga bana är inlagd med röd linje.
(Storm Weather Centre)

Analysen i avsnitt 0, speciellt 4.6, illustrerar den uppgift som lämnats till kommissionen av major Hetty ”
Når man opplever turbulens av denne karakter blir flygerne naermest statister, med liten direkte kontroll
over flymaskinen.”
9.2.3 Höjdroderskada vid Omgangslandet
Det finns teoretisk möjlighet att höjdrodret har gått sönder. Det påpekas i haverirapporterna att vissa
sprickor, normalt ofarliga, skulle ha funnits på vänster höjdroderhalvas anslutning till den mekanism som
styr rodren (torque tube). Det har bedömts att det sprickmönster som är uppgivet kan ha reducerat
hållfastheten i detta område, kanske så mycket som till hälften. Som simuleringarna i avsnitt 4.6 visar kan
mötet med kraftigt varierande vindar leda till stora rörelser som naturligen bör ha korrigerats med icke
försumbar spakkraft. Att vänster höjdroderhalva lossnade från sin anslutning redan vid Omgangslandet är
en inte orimlig hypotes.

Observera att förlust av vänster höjdroderhalva inte är det samma som förlust av halva styrförmågan i
tipp. Eftersom allt pekar på att trimtaben fortfarande var i funktion skulle besättningen i princip ha
tillgång till hela höjdroderauktoriteten. Men korrigering medelst trimratten är en långsammare signal än
spakrörelser. (Trimratten måste vridas nära två varv till maximalt utslag.) I besvärliga vindförhållanden
borde detta utgöra en belastning. Se analysen i avsnitt 6.
9.2.4 Kurs och höjd
Kursändringar och höjdförluster under LN-BNKs färd är troliga enligt tolkning av radarekon. Det är
oklart varför eller om flygplanet lämnat sin normala höjd på ca 2500 fot. Åter med referens till vittnesmål
om turbulent väder dagen efter olycksdagen och de analyser som gjorts av Storm Weather Center, visar
resultaten i avsnitt 4.6 att sådana kursförändringar och höjdförluster mycket väl skulle kunna inträffa,
speciellt om man dessutom förlorat anslutningen till vänster höjdroderhalva.
Flygplanets kurs mot öster vid nedslaget indikerar också att det varit utsatt för mycket stora störningar.

9.3 Förlust av fenan i luften.
Flyghaverirapporterna 1984 och 1988 framför som trolig orsak till haveriet att fena och sidroder brutits
loss av huvudsakligen aerodynamiska krafter medan flygplanet ännu var i luften.
Som simuleringarna i avsnitten 5.3 och 5.4 visar kan man inte ha flugit långt med en sådan skada. Skadan
skulle alltså ha uppstått mycket nära haveriplatsen. Om fenan fallit av i luften strax före flygplanets
nedslag i vattnet är fyndplatsen av fena och roder på ca en halv kilometers avstånd rimlig. Se speciellt
Figur 11 (som dock skall ses som illustration av tänkbart förlopp eftersom flygplanets rörelser i den
simuleringen går utanför gränserna för vad aerodata medger).
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Förlust av en oskadad fena på grund av aerodynamiska krafter förutsätter också att flygplanet skulle ha
haft onormalt hög hastighet. Hur kan man ha hamnat här med större hastighet än normalt? Analyser av
möjliga aerodynamiska laster har tidigare rapporterats.
9.3.1 Var längs banan kan man ha fått det värst?
De av Storm Weather Center beräknade vindförhållandena pekar på att största gradienterna uppträdde
strax norr om stranden. I haveriplatsens omedelbara närhet är dessa variationer särkilt stora.
Ungefärlig haveriplats.

Figur 44: Vindstyrka (i knop) på 700 meters höjd i omgivningen av haveriplatsen.

Haveriet skedde i ett område där de tids- och rumsmedelvärdesbildade vindstyrkorna varierar mellan 0
och 50 knop även på hög höjd. Mönstret är tämligen likvärdigt även på 300 meters höjd, en höjd under
vilken man knappast har kunnat observera LN-BNK på radarn.
9.3.2 Styrning med motorpådrag
Simuleringen i avsnitten 7.3-7.5 avser att illustrera hur flygplanets naturliga egensvängningar ser ut och
utnyttjas för styrning med enbart dragkraft. Metoden med osymmetrisk dragkraft för kursstyrning är
uppenbarligen fullt användbar i lugnt väder, men förmodligen svår att tillämpa i kraftig turbulens.

Simuleringarna visar att det är mycket svårt att nyttja dragkraftens tippmoment för banvinkelstyrning det kräver nog ett datoriserat styrsystem. Det är däremot enkelt och effektivt att nyttja flygplanets statiska
stabilitet, dvs att medelst mjuk reglering av dragkraften reglera banvinkeln - dragkraft överstiganden den
för planflykt ger stigning, dragkraft under den för planflykt ger plané.
Kommandot består av en dragkraftsökning, som får ligga kvar. Med mjuk använding av pådrag kan man
undvika att trigga phugoidsvängningen. Tekniken är också intuitiv för föraren.

9.4 Några tänkbara scenarier för hur olyckan skett.
9.4.1

-

Styrproblem A i samband med turbulens vid Omgangslandet.

I samband med att flygplanet gått in över Omgangslandet har man mött turbulens av sådan styrka
som rapporterats råda dagen efter olyckan.
Farten varierar extremt mellan 65 och 170 knop. Medelvinden från söder växlar också. Man möter
upp- och nedvindar på 10-15 m/s.
Under uppgiften att hålla höjd och fart appliceras stora (men adekvata) spakkrafter. Eftersom
vänster höjdroders anslutning till styrmekanismen kan ha varit försvagad lossnar vänster
höjdroderhalva och hänger fritt i de fortfarande intakta gångjärnen. (Halva hållfastheten kan
möjligen ha förlorats p.g.a. rapporterade sprickbildningar, se Ref. (5))
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-

Höjdstyrning kan utföras med höger höjdroderhalva som fortfarande är korrekt ansluten till
spaken. Vänster halva kan styras med trim.
Strax innan haveriplatsen möter man på nytt mycket stora störningar.

Kommentar:
9.4.2

-

En viss försämring av (framförallt snabbheten i) manövrering i tippled gör den fortsatta färden
besvärligare.
Det finns anledning tro att man lyckats få flygplanet under kontroll och fortsatt mot Mehamn.
Det är troligt att man tappat höjd, kanske gått mer från 2500 fot till 1500 fot under störningarna
över Omgangslandet. Hastigheten kan också ha gått upp.
Styrproblem B i samband med turbulens vid Omgangslandet.

I samband med att flygplanet gått in över Omgangslandet har man mött turbulens av sådan styrka
som rapporterats råda dagen efter olyckan.
Farten varierar extremt mellan 65 och 170 knop. Medelvinden från söder växlar också. Man möter
upp- och nedvindar på 10-15 m/s.
Under uppgiften att hålla höjd och fart appliceras stora (men adekvata) spakkrafter. Stötstången
till höjdrodren böjs och fastnar.
Höjdstyrningen är nu låst.

Kommentar:
9.4.3

-

Flygplanet utom kontroll.
Med varierande motorpådrag har man ändå lyckats flyga i riktning mot Mehamn under en till två
minuter innan flygplanet störtar med hög hastighet.
Överbelastning av fenan nära haveriplatsen

Vid Omgangslandet får man störningar enligt 9.4.1 eller 9.4.2.
Man har fått rimlig kontroll över flygplanet och återtar kursen mot Mehamn. Man har också sådan
höjd att man skulle kunna ses på radarn.
Strax innan haveriplatsen möter man på nytt turbulens, kanske värre än vid Omgangslandet.
Sidvindbyar av avsevärd styrka uppträder.
Medvind och motorpådrag har ökat farten relativt mark. När ”vinden vänder” får man temporärt
större hastighet än normalt även relativt luften.
Fena och sidroder bryts av.
Flygplanet störtar med hög hastighet och helt utom kontroll.

Kommentar:
-

-

Detta är i visst avseende FHK:s hypotes, nämligen att fenan skulle ha brutits av i luften.
Aerodynamiska krafter av tillräcklig styrka för att bryta en oskadad fena kan bara genereras om
sidvinden åstadkommit maximallast på fenan och hastigheten varit betydligt högre än 140 knop.
Den högre hastigheten har uppstått på grund av omväxlande med- och motvind.
Simulering ”Fenbrott A”, avsnitt 5.3, eller ”Fenbrott B”, avsnitt 5.4, visar att flygplanet snabbt
kan förlora höjd, ändra kurs och haverera.
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9.5 Vad talar för respektive mot att fenan brutits i luften?
-

-

-

-

-

Det är inte troligt att aerodynamiska krafter kan bryta av fenan på Twin-Otter om inte hastigheten
varit långt över marschfart och extremt stora sidvindbyar förekommit (sådana att man erhållit
maximallast på fenan). För brott skulle krävas fart över 180 knop och vindbystyrka på 55 knop1.
En del av effekten av sidvindby kan ersättas med sidroderutslag. Även om sidroder skulle ha
kommenderats behövs en vindby (åt ogynnsamt håll) av extrem styrka, kanske 40 knop.
Gust penetration speed är ca 130 knop. Det samtidiga kravet på 180 knops fart och sidvindar på
40-55 knop måste värderas mot rimliga väderförhållanden. De som anges i haverikommissionens
rapport (måttlig turbulens och marschfart 140 knop) räcker inte.
Avsnitt 8 visar att under rådande vindförhållanden, så som de kan bedömas från vittnesmål och
meteorologiska underökningar, skulle fenan kunna ha brutits av i luften, men då i samband med
stora överhastigheter.
Förlust av fenan i luften skulle dock onekligen förklara att flygplanet slog ner i havet, så helt ur
kurs och med hög hastighet. Det skulle också kunna förklara en störtning från 500 meters höjd på
10 sekunder.
Om fenan på något vis varit försvagad före sista take-off är förlust av fenan och sidroder i luften
fullt möjlig även vid normala hastigheter och sådana vindbyar som med stor sannolikhet förekom
vid olyckstillfället. Någon sådan förvagning av fenan finns inga belägg för.

9.6 Vad talar för eller emot att någon skada uppträtt vid Omgangslandet?
-

-

Det var vid Omgangslandet som radarn förlorade kontakt med LN-BNK.
Det är 2 minuters flygning mellan Omgangslandet och haveriplatsen.
LN-BNK kan inte ha förlorat fenan redan vid Omgangslandet. Den hade varit oflygbar utan fena.
Det är troligare att en skada, om den uppstått här, hade rört höjdrodret.
Om förlusten av radarekon beror på att flygplanet kommit under den höjd på vilken det inte längre
är möjligt att se det, så måste en avsevärd störning ha inträffat vid Omgangslandet.
Det kan inte uteslutas att vänster höjdroderhalva hade separerat från infästningen mot sin
styrmekanism i luften. (Se strukturrapport Ref (5)).2 Denna separation kan ha hänt redan vid
Omgangslandet och turbulensen förklarar då att man kommit ner på låg höjd. Den kan också
förklara att flygplanet nått extremt höga hastigheter efter upptagning ur dykning.
Ett vittnes observation av solreflexer från flygplanet när det nått Omgangslandet tyder på att
flygplanet vänt en rimligt stor yta i sådan vinkel mot solen att reflexen skulle gå tillbaka till
Berlevåg. Flygplanet kan ha girat söder ca 20 grader och kroppen reflekterat solljuset,3 det kan ha
stegrat sig, vikt sig över vingen eller det kan ha dykt så att vingarna fungerat som reflektorer.

Sidlast = 1 ρV 2 ⋅ 39 ⋅ 0.4 ⋅ β max ≈ 9.5 ⋅ 0.3 ⋅ V 2 och brottlast 5700 lb = ca. 25000 N som erhålls vid hastigheten ca 93.5 m/s eller
2
182 knop. Dynamiska effekter kan ge större laster.
2
Att vänster höjdroderhalva fått en extrem TE-nervinkel och balanshornet vikt sig över stabilisatorn skulle bero på att när
hornet träffar vattnet så roterar roderhalvan TE-ner eftersom just här, nära stabilisatorspetsen ligger tryckcentrum på höjdrodret
en bra bit framför roderaxlen. Då måste rodret ha varit flöjlat för att kunna nå så extrem vinkel.
3
Omgangslandet ligger nära 28:e breddgraden. Klockan 13.30 står alltså solen i bäring 215-220 grader. Flygplanets kurs från
Berlevåg var ca 300 grader. Vittent stod alltså i ca 120 graders riktning från flygplanet. En yta på flygplanet skulle kunna
reflektera solljuset om den haft en normalriktning i bäring 175 till 180 grader.
1
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9.7 Sammanfattning
Som en röd tråd genom tänkbara olycksscenarier går den starka misstanken att LN-BNK mötte turbulens
av samma natur som Lorentzen och Floden4 erfor dagen efter LN-BNKs förlisning och som verifierats i
kvantitativa termer av meteorologiska beräkningar. När flygplanet närmat sig Omgangslandet har det
sannolikt utsatts för starka vindkast, och höjdstyrverket, med de svagheter som klarlagts i utredningen5,
kan ha belastats så hårt att höjdrodret inte längre gått att styra med spaken. Under sådana förhållanden
leder en ofrivillig dykning till mycket höga hastigheter så som visats i avsnitt 6.3. Upprepade sådana
ofrivilliga dykningar kan rimligen vara nog för haveri i havet, men också om piloterna lyckats hålla
flygplanet i luften utsätts det för ytterligare turbulens, nu när det möjligen befinner sig på lägre nivå och
har stor överhastighet.
Antag att flygplanet har en hastighet på 110 m/s (vilket är över tillåten fart) efter utgången av en dykning,
och att det under den följande 2-minuters-perioden färdas med låsta kommandon och utsätts för
stokastiskt varierande sidvindbyar med den styrka som rådde olycksdagen. Följande tabell illustrerar hur
flygplanet skulle reagera.
Utdrag ur Tabell 1 i avsnitt 8:

Nivå och variation för vissa flygtillståndsvariabler.
104 < Ve < 113 (m/s)
-3o < α < -0,5o
-6o < φ < 11o (rollvinkel)

106 < VT < 115 (m/s)
-20o < β < 14o
-4o < Θ < 2o (tippvinkel)

300 < Altitude < 429 (m)
238o < ψ < 285o
(kompassriktning)

Statistisk betraktelse över lastfaktor och laster.
nx

ny

nz

Fy_fin (N)

Antal max och min

158

175

205

173

σ (Standardavvikelse)

0,01

0,25

0,11

9370

µ (medel-värde)

0,03

0

1
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Sannolikhet för
överskridande

P(|nx|>0.1)
< 0.001%

P(|ny|>0.2)
= 42,4%

P(|nz-1|>0.3)
= 0.635%

P(|Fy_fin|>25000)
= 0,726%

Sannolikhet för
överskridande

P(|nx|>0.2)
< 0,001%

P(|ny|>0.4)
= 11,0%

P(|nz-1|>0.5)
< 0,001%

P(|Fy_fin|>20000)
= 3.286%

De två tabellerna representerar väderförhållanden med 20 m/s sydlig medelvind och en variation i
vindstyrkan som uttrycks i standardavvikelsen 12 m/s. Detta kan tolkas som att en på 20 vindbyar
kommer att ha minst +/-24 m/s adderad till medelvinden.
Den första tabellen visar att flygplanet p.g.a. vindkasten kommer att variera med kompassriktning
pendlande mellan 238 grader och 285 grader (sydväst och västnordväst). Hastigheten kommer att pendla,
och höjden varierar mellan 300 och 429 meter över havet.
Den andra tabellen säger t.ex. att nz, accelerationen i vertikalled som normalt är 1 (jordgravitationen),
ligger över 1.3 eller under 0.7 i ett fall på 600. Det är betydligt mera allvarligt att motsvarande
4
5

Vittnesmål inför Mehmankomssionen.
Geng-Sheng Wang, “Structural Analysis of Twin-Otter Tail for Mehamn Accident Investigation”, FOI-RH-0421-SE
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sidacceleration ny, mätt i samma enhet som nz, är större än 0.2 nästan varanna gång och är över 0.4 var
nionde gång. Man ser också att sannolikheten för att kraften på fenan skall vara minst 25000 N (=5700
lbs, dvs brottlast) är 0,726% Var 130:e sådan vindby skulle bryta av fenan då flygplanet har den överfart
vi antagit.
Tillsammans stöder de flygdynamiska simuleringarna och de lastberäkningar som gjorts med hjälp av
dessa möjligheter för olycksscenarier: Båda innehåller möte med allvarligt turbulenta vindförhållanden
vid Omgangslandet och en trolig förlust av del av höjdstyrverket. Med denna skada och i detta väder kan
sedan fenan och sidroder verkligen ha brutits av i luften nära olycksplatsen (förutsätter de höga
överhastigheterna efter en upptagning med skadat höjdstyrverk). Alternativt kan upprepade stegringar och
höjdförluster lett till nedslag i vattnet.
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10 APPENDIX A: Flygmekanikens ekvationer

Låt X, Y och Z vara aerodynamiska krafter i flygplanets x-, y- resp. z-riktningar. Då kan vi skriva tre
ekvationer för kraftbalansen:
 X − mg sin θ

(1)  Y + mg cosθ sin φ
Z + mg cosθ cos φ


= m(u& + ω y w − ω z v)
= m(v& + ω z u − ω x w)

kraftekvationerna

= m( w& + ω x v − ω y u )

Här finns också introducerat massan m för flygplanet, hastigheterna u, v och w i flygplanets
x-, y- och z-riktningar samt vinkelhastigheterna ωx, ωy och ωz runt flygplanets x-, y- och
z-axlar. Tidsderivatan är utmärkt med en prick ovanför variabeln.
De aerodynamiska momenten brukar betecknas L, M och N runt flygplanets x-, y- och z-axlar.
Momentbalansen skrivs då
L

(2) M
N


= I xω& x − I zx (ω& z + ω xω y ) − ( I y − I z )ω yω z
2
2
= I yω& y − I zx (ω z − ω x ) − ( I z − I x )ω zω x

momentekvationerna

= I zω& z − I zx (ω& x − ω yω x ) − ( I y − I z )ω xω y

Storheterna Ix, Iy, Iz och Izx representerar flygplanets tröghets- och deviationsmoment.
Eulervinklarna φ, θ och ψ uppfyller ekvationerna
φ&  1 sin φ tan θ
 
(3) θ&  = 0
cos φ
ψ&  0 sin φ / cosθ
  

cos φ tan θ  ω x 
 
− sin φ  ⋅ ω y  Eulervinklarna
cos φ / cosθ  ω z 

Ett sätt att tolka Eulervinklarna är som följer:
•
•
•

Intag kompassriktningen ψ.
Anpassa nosen så att flygplanet lutar vinkeln θ mot horisontalplanet.
Vrid slutligen flygplanet vinkeln φ runt dess x-axel.

För att beräkna aerodynamiska krafter och moment behöver vi också anfallsvinkel (angle of attack) α och
snedanblåsningsvinkel (side slip) β. De ges av sambanden

α = arctan
(4)

β = arctan

w
u
v
u 2 + w2
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11 APPENDIX B: Aerodata
// Aero data for Twin Otter (assumed SB)
// =====================================
//
// Aerodyn ref point for this data is 22% AMK.
//
//
$Cz0=-0.380;
$Cza=-5.660;
$Czq=-19.970;
$Czde=-0.608;
$Czdf=-2.51;
//
$Cx0=-0.041;
$Cxdf=0.1*$Czdf; // Pure guesswork, value missing!!
$K=0.052;
//
$Cm0=0.008;
$Cma=-1.310;
$Cmq=-34.200;
$Cmde=-1.740;
// $DCmdf=-1.5678*$df^3+2.5328*$df^2-1.5485*$df-0.0017 (See aeroforce_Twin_Otter.php)
//
$Cyb=-0.6;
$Cyp=-0.2;
$Cyr=0.4;
$Cydr=0.35
//
$Clb=-0.08;
$Clp=-0.5;
$Clr=0.06;
$Clda=0.15; // Original Clda=-0.15, ändrat för att överensstämma med min/SAABs konvention.
$Cldr=0.015;
//
if (!isset($kCnb)) {$kCnb=1;}
$Cnb=0.1*$kCnb;
$Cnp=-0.06;
if (!isset($kCnr)) {$kCnr=1;}
$Cnr=-0.18*$kCnr;
$Cndr=-0.12;
$Cnda=0.001; // Original Cnda=-0.001, ändrat för att överensstämma med min/SAABs konvention.
//
$CHed=-0.3; // Elevator hinge mom due to elevator angle de
$CHetL=-0.45; // Elevator hinge mom due to left elevator tab angle detL
$CHetR=-0.15; // Elevator hinge mom due to right elevator tab angle detR
$CHeat=-0.30; // Elevator hinge mom due to alfa_tail.
$CHe0=-0.025; // Elevator hinge mom, alfa_tail=de=detL=detR=0.
// Reference data for Twin Otter
// =============================
//
// For transformation from Pesetas to SI units:
$kfttom=0.3048; // ft to m
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$kintom=39.3701; // in to m
$ryTBL=-2; // Left engine's thrust line (parallell to xB)
$ryTBL=2; // Right engine's thrust line (parallell to xB)
$v_rLPBB= vector(-2, -2, -1); // Left spinner pos
$v_rRPBB= vector(-2, 2, -1); // Right spinner pos
$etaprop= 0.8; // Propellerverkningsgrad (gissad)

$S= 39; // 420 ft2
$b= 19.8; // 65*$kfttom;
$c= 1.98; // 78 in
$Se = 4.56; // 98 ft2. Ref surface elevator.
$ce = 0.508; // 20 in. Ref chord elevator.
$Ke = 2.8740; // Pitch stick gearing d(Fe)/d(He), (stick force per hinge moment)
$m=5200;
// $m=4510; // Checkout configuration
$IXX= 22584.0; // 2.2584e+004
$IYY= 34674.0; // 3.4674e+004
$IZZ= 50991.0; // 5.0991e+004
$IXZ= 1500; // From NASA/TP_2000-209908
$m_IBB=matrix(vector($IXX, 0,$IXZ), vector(0,$IYY, 0), vector(0,0,$IZZ));
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