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Abstract 
The purpose of this project is to design and simulate a transport aircraft that the specifications of 

which are determined by the intended mission. The requirements of the project are that the 

designed aircraft should be able to transport necessities from Europe to any country in Africa without 

supplying it with any fuel during the journey. Based on these requirements, further conditions have 

been imposed on the aircraft. Italy has specifically been selected as the starting destination and 

Gabon as the final destination, providing a total range of, 9 503 km (5 131 nm), with return 

included. The designed aircraft will be able to transport a total load of necessities in terms of food 

and tents weighing 99 208 lb and crew consisting of 6 persons with an approximate weight of 

1 102 lb. The aircraft should have a cruise speed of 0.77 M, an altitude of 30 000 ft and a climbing 

rate of 1 774 ft/min. The supplies will be loaded on 10 pallets where each pallet is released with 

each parachute, the model of the parachutes are JPADS10K. The airport requires a minimum takeoff 

distance of 11 700 ft. 

During the design phase the focus was placed on the airplane's weights and wings. The results that 

were obtained was that the aircraft's total takeoff weight is 748 702 lb and the wing area (wing 

reference area) is 5 950 ft2. The remaining necessary calculations that gave these results are 

presented in the report. 

In order to perform the project in an efficient and correct manner, a number of seminars and several 

literature recommendations were given, which gave better understanding of the subject and 

facilitated the work. 

Sammanfattning 
Syftet med detta projekt är att designa och simulera ett transportflygplan vars specifikationer 

bestäms av tilltänkt uppdrag. Projektets enda givna krav är att det designade flygplanet ska klara av 

att transportera förnödenheter från Europa till något land i närheten av ekvatorn utan att förse den 

med bränsle under färden. Utifrån dessa krav har ytterligare villkor ställts på flygplanet. Specifikt har 

färdens startdestination valts till Italien och slutdestinationen till Gabon som ger en total räckvidd på 

9 503 km (5 131 nm), tur och retur inräknat. Det designade flygplanet ska klara av att transportera 

en total last av förnödenheter i form av mat och tält med vikten 99 208 lb och besättning av 6 

personer med en approximativ vikt på 1 102 lb. Flygplanet ska ha en marschfart på 0.77 M, en 

marschhöjd på 30 000 ft och en stighastighet på 1 774 ft/min. Förnödenheterna ska lastas på 10 

stycken pallar där respektive pall släpps med varsin fallskärm, modellen på fallskärmarna är 

JPADS10K. Kravet på flygplatsen är att den minimalt ska ha en startsträcka på 11 700 ft.    

Under designens skede lades mest fokus på flygplanets ingående vikter och på vingarna. De resultat 

som erhölls var att flygplanets totala startvikt blev 748 702 lb och vingens referensarea blev 

5 950 ft2. Resterande nödvändiga beräkningar som gav upphov till dessa resultat presenteras i 

rapporten. 

För att utföra projektet på ett effektivt och korrekt sätt, gavs ett flertal seminarier samt flera 

rekommendationer på litteratur som gav bättre förståelse i ämnet och underlättade arbetet. 
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1. Inledning 
Denna rapport behandlar designen av ett transportflygplan där huvuduppgifterna är att utifrån de 

krav som ställts bestämma flygplanets totala startvikt, vingarnas area och planlägga en 

flygplanskonfiguration. Rapporten behandlar fyra centrala delar vilka är viktestimation, 

vingkonfiguration, tyngdpunktsbestämning och stabilisatorer. Beräkningar och simuleringar som 

säkerställer flygplanets funktionalitet har gjorts i Matlab, se Bilaga 7. Ett mindre detaljerat arbete har 

även gjorts i Solid Edge där en prototyp av flygplanet har presenterats, se framsidan och bilagor.  

2. Viktestimat 
Ur kravspecifikationerna i inledningen kan beräkningar på flygplanets ingående vikter begynnelsevis 

bestämmas. Dessa kommer vara till grund för resterande beräkningar såsom vingbelastningen, 

lyftkraften, dragkraften, formen och konfiguration på det designade flygplanet.     

2.1. Bränsleviktsbestämning 
Inledningsvis ska flygplanets ingående vikter så som total startvikt (𝑊0), tomvikt (𝑊𝑒), lastvikt (𝑊𝑝), 

besättningsvikt (𝑊𝑐) och bränslevikt (𝑊𝑓) bestämmas. Ur kravspecifikationerna är två av ovanstående 

vikter redan kända, nämligen lastvikten samt besättningsvikten, återstående tre vikter kommer att 

bestämmas med hjälp av de metoder som presenteras i boken Daniel P. Raymer [1]. Den totala 

vikten kan skrivas som i ekvation (1), att summan av alla ingående vikter ger den totala startvikten på 

flygplanet. 

                                                                          𝑊0 = 𝑊𝑐 + 𝑊𝑝 + 𝑊𝑓 + 𝑊𝑒                                                       (1) 

För att bestämma den totala startvikten (𝑊0) måste 𝑊𝑒 och 𝑊𝑓 beräknas. Förenkling av ekvation (1) 

görs genom att uttrycka de okända 𝑊𝑓 och 𝑊𝑒 som fraktioner av 𝑊0, detta skrivs om till ekvation (2). 

                                                                             𝑊0 =
𝑊𝑐+𝑊𝑝

1−
𝑊𝑓

𝑊0
−

𝑊𝑒
𝑊0

                                                                         (2) 

För att bestämma bränslevikten ska bränsleförbrukningsfaktorn för varje segment i uppdraget vara 

känd. Utifrån flygplanets unika uppdragsprofil, Figur 1 i Bilaga 1, kan ett uttryck för hur bränslet 

förbrukas under varje segment skrivas upp enligt ekvation (3).  

                                                       
𝑊𝑥

𝑊0
=

𝑊12

𝑊0
=

𝑊2

𝑊1

𝑊3

𝑊2

𝑊4

𝑊3

𝑊5

𝑊4

𝑊6

𝑊5

𝑊7

𝑊6

𝑊8

𝑊7

𝑊9

𝑊8

𝑊10

𝑊9

𝑊11

𝑊10

𝑊12

𝑊11
                                        (3) 

Där den första fraktionen 𝑊2 𝑊1⁄  beräknar bränsleförbrukningen, i procent, för det första segmentet 

i uppdraget. Den första fraktionen visar hur mycket bränsle som går åt av det totala bränslet vid start 

av motorn. Om alla bränslefraktioner multipliceras från alla delsegment (numrerade från 1-12, där 

index 1 är Engine startup etc., se Tabell 1) i uppdragsprofilen fås 𝑊𝑥 som är flygplanets totala vikt vid 

det sista segmentet, denna divideras med W0 som är flygplanets totala vikt vid uppdragets start.  På 

så sätt fås fraktionen 𝑊𝑥 𝑊0⁄  som beskriver flygplanets viktförhållande mellan total startvikt och 

bränslekonsumtionen för alla segment i uppdraget. Denna fraktion utnyttjas sedan för att beräkna 

uppdragets totala bränslekonsumtion enligt ekvation (4). 

                                                                          
𝑊𝑓

𝑊0
= 1.06 (1 −

𝑊𝑥

𝑊0
)                                                                   (4) 

Ett tillägg om 6% bränsle har gjorts för att skapa en säkerhetsmarginal och även för att kompensera 

för innestängd bränslevolym.  
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För en transport jet, vilket flygplanet i detta fall kan liknas vid, finns det data för 

bränsleförbrukningen för majoriteten av segmenten [2]. Tabell 1 visar bränslekonsumtionen för 

flygplanets unika uppdragsprofil. De bränslefraktioner som inte är kända (𝐷𝑆1, 𝐷𝑆2 och 𝐷𝑆3) 

bestäms specifikt för flygplanets uppdrag.   

  Engine 
startu
p 

Taxi Take-
off 

Clim
b 

Cruis
e 

Descen
t 

Endur
-ance 

Climb Cruis
e 

Descen
t 

Endur
-ance 

Landin
g Taxi 

Transpor
t Jet 

0.99 0.99 0.99
5 

0.98 DS1= 
0.815 

0.995 DS2= 
0.988 

0.99 DS1= 
0.815 

0.99 DS3= 
0.993 

0.992 

Tabell 1 Bränsleförbrukningsfraktioner 

För att bestämma bränslefraktionen för cruise (𝐷𝑆1) ska hänsyn till räckvidd (𝑅), specifik 
bränslekonsumtion (𝐶), marschfart (𝑉) och glidtal (𝐿/𝐷𝑚𝑎𝑥) tas. Den specifika bränslekonsumtionen 
för flygplanet ges i Figur 2 under Bilaga 1. Flygplanet ska designas med turbofläktmotor med stort 
fläktluftsflöde eftersom ju större flöde desto bättre bränsleekonomi, detta ger värdet 𝑪𝒄𝒓𝒖𝒊𝒔𝒆 = 𝟎. 𝟓. 
Glidtalet bestäms ur både ekvation (5) och Figur 3 i Bilaga 1. 
 

                                                                   𝑊𝑒𝑡𝑡𝑒𝑑 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝑏2

𝑆𝑤𝑒𝑡
                                                        (5) 

 
Där 𝑏 är vingarnas spännvidd och 𝑆𝑤𝑒𝑡 är flygplanets våta area, där båda dessa parametrar är okända 
i nuläget.  Detta förhållande beskriver hela flygplanets verkningsgrad och i senare beräkningar 
kommer det visa sig att 𝑾𝒆𝒕𝒕𝒆𝒅 𝒂𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕 𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐 = 𝟏. 𝟎𝟕. Ur Figur 3 kan nu glidtalet approximativt 
bestämmas till 𝑳 𝑫𝒎𝒂𝒙⁄ =  𝟏𝟔. 𝟓. Den mest effektiva cruise (marsch) hastigheten för en jet är vid 
högre hastighet och som har beräknats vara optimal vid 86.6% av 𝐿/𝐷𝑚𝑎𝑥. Tabell 2 visar värdena för 
ovanstående parametrar.  
 

𝑅 (𝑒𝑛𝑘𝑒𝑙 𝑣ä𝑔) 𝐶𝑐𝑟𝑢𝑖𝑠𝑒  

 
𝑉 𝐿/𝐷𝑚𝑎𝑥 

 

15.5 ·10
6
 ft 0.5/ 3600 =  0.000139 765.7 ft s⁄  14.29 

Tabell 2  
 

Slutligen bestäms bränsleförbrukningen för cruise enligt ekvation (6) som kallas för Breguet range 
equation, denna används eftersom under cruise är hastigheten, 𝐿 𝐷𝑚𝑎𝑥⁄  och den specifika 
bränslekonsumtionen konstanta. 

                                                                   𝐷𝑆1 =
𝑊𝐶𝑟𝑢𝑖𝑠𝑒

𝑊𝑇𝑎𝑘𝑒−𝑜𝑓𝑓
= 𝑒

−𝑅·𝐶𝐶𝑟𝑢𝑖𝑠𝑒
𝑉·(𝐿/𝐷𝑚𝑎𝑥)                                                       (6) 

 
Detta ger värdet, 𝑫𝑺𝟏 = 𝟎. 𝟖𝟏𝟓. Under den totala färden sker det två cruise segment som båda är 
lika stora därav blir 𝐷𝑆1 lika stort för färden till destinationen samt tillbaks till ursprungsläget. Under 
uppdraget sker två endurance segment, först vid mitten på uppdraget vid avlastning (𝐸1 ≈ 30 min) 
och även vid landning (𝐸2 ≈ 18 min). Bestämningen av bränsleförbrukningen för endurance (DS2 och 
DS3) sker i princip på samma sätt som för cruise dock byts räckvidden mot endurance- tiden (𝐸𝑥) och 
ingen hänsyn till hastigheten tas. Den specifika bränslekonsumtionen under endurance erhålls till 
𝑪𝒆𝒏𝒅𝒖𝒓𝒂𝒏𝒄𝒆 = 𝟎. 𝟒 ur Figur 2. För en Jet fås den mest optimala endurance hastigheten exakt då 
𝐿/𝐷𝑚𝑎𝑥  koefficienten är maximal, därför sätts denna till 𝑳/𝑫𝒎𝒂𝒙 = 𝟏𝟔. 𝟓. Tabell 3 visar värdena för 
bestämning av DS2 och DS3. 
 

𝐸1 𝐸2 𝐶𝑒𝑛𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 𝐿/𝐷𝑚𝑎𝑥 

1800 s  1080 s 0.4/ 3600 =  1.11 · 10−4 1/s 16.5 

Tabell 3 
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Ovanstående värden sättes in i ekvation (7) för att få bränslefraktionen för endurance. 
 

                                                            𝐷𝑆𝑥 =
𝑊𝐸𝑛𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒

𝑊𝐶𝑟𝑢𝑖𝑠𝑒
= 𝑒

−𝐸𝑥·𝐶𝐸𝑛𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒
𝐿/𝐷𝑚𝑎𝑥                                                      (7) 

 
I ekvation (7) är 𝐶𝑒𝑛𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 och 𝐿 𝐷𝑚𝑎𝑥⁄  konstanta under hela segmentet. Ur detta fås 𝑫𝑺𝟐 =
𝟎. 𝟗𝟖𝟖 och 𝑫𝑺𝟐 = 𝟎. 𝟗𝟗𝟑. Genom insättning av de givna värdena från Tabell 1 i ekvation (3) och 
därefter i ekvation (4) fås slutligen bränsleviktens förhållande till den totala startvikten som 
𝑾𝒇 𝑾𝟎 =⁄ 𝟎. 𝟒𝟏𝟑. 

 

2.2. Tomviktsbestämning 
Flygplanets tomviktsfraktion kan bestämmas statistiskt ur historiska data enligt ekvation (8). 

                                                                                       
𝑊𝑒

𝑊𝑜
= 𝐴𝑊0

𝑐𝐾𝑣𝑠                                                                (8) 

Tomviktsfraktionen skiljer sig beroende på vilken typ av flygplan det är, detta syns i Figur 4. Normalt 

ligger tomviktsfraktionen för respektive typ av flygplan mellan 0.3 till 0.7. Det förväntade värdet på 

tomviktsfraktionen för det designade flygplanet ska ligga ungefärligt mellan 0.44 – 0.56 (jet 

transport).    

 

Figur 4 [1] Tomviktsfraktion 

De uppritade kurvorna i Figur 4 är statistiska sammanställningar av olika flygplanstyper, dessa är 

exponentiella funktioner som är baserade på tomvikten. För en transport jet har exponenten i 

ekvation (8) värdet, 𝒄 = −𝟎. 𝟎𝟔.  Parametern (𝐾𝑣𝑠) är variabelt svept vinge och faktor (𝐴) är empirisk 

data. En transport Jet har normalt inte svepta vingar vilket ger 𝑲𝒗𝒔 = 𝟏. I tabellen nedan visas 

värdena som sätts in i ekvation (8) för det designade flygplanet. 

𝐴 𝑊0
𝐶

 𝐶 𝐾𝑣𝑠 

1.02 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡𝑔𝑖𝑠𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔 −0.06 1 

Tabell 4 
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Med hjälp av de nu kända 𝑊𝑓 𝑊0⁄  och 𝑊𝑒 𝑊0⁄  kan den totala startvikten iterativt lösas ut. Först ska 

en gissning på 𝑊0 göras och sedan beräknas både tomviktsfraktionen och bränslefraktionen utifrån 

denna. Iterationen pågår fram till då det gissade värdet på totala startvikten i ekvation (8) stämmer 

överens med den beräknade totala startvikten i ekvation (2). Med insatta värden i ekvation (8) fås 

tomviktsförhållandet, 𝑾𝒆 𝑾𝟎⁄ =  𝟎. 𝟒𝟓𝟑. Tabellen nedan visar resultaten från ovanstående 

beräkningar. 

𝑊0 𝑊𝑓 𝑊𝑒 𝑊𝑝 𝑊𝑐 

748 702 lb 309 196 lb 339 196 lb 100 310 lb 1 102 lb 

Tabell 5 Bestämda vikter 

3. Vingdesign 
Flygplansdesignens mest essentiella val är att bestämma vingprofilen eftersom det är utifrån 

vingprofilen som flygplanets flesta prestationsförmågor kommer att avgöras. Vingprofilen påverkar 

bland annat flygplanets marschfart, start- och landningssträcka samt stallhastighet.        

3.1. Vingprofil 
Den valda vingprofilen för det designade flygplanet är en superkritisk NACA 653 − 118 med dubbla 

rörliga höglyftsanordningar, så kallade klaffar [3]. Figur 5 under Bilaga 2 visar all ingående data för 

vingprofilen. En superkritisk vingprofil med dubbla klaffar har egenskaperna att minska avlösningen 

som i sin tur ökar lyften och minskar motståndet. De två sistnämnda siffrorna på vingprofilens modell 

indikerar att tjockleken på vingprofilen är 18% av längden. All ingående data för vingprofilen finns 

under rubriken Bilaga 2. Lyftkraftskoefficienten (CL) för olika anfallsvinklar för både vingprofilen och 

vingen visas i Figur 6.    

 

Figur 6 vingens- och vingprofilens lyftkoefficient 

Figur 6 visar även hur dubbelklaffarna ökar lyftkraften vid 65° klaffvinkel. Vingprofilen som är en 2D 

representation vid 65° klaffvinkel har 𝒄𝒍𝒎𝒂𝒙 = 𝟑. 𝟑𝟓, för konvertering till 3D (vinge) ges den 

maximala lyftkraftskoefficienten (𝐶𝐿𝑚𝑎𝑥) normalt som 90% av vingprofilens maximala 

lyftkraftkoefficient [4]. Detta visas i ekvationen nedan. 

                                                                                    𝐶𝐿𝑚𝑎𝑥 = 0.9𝑐𝑙𝑚𝑎𝑥                                                            (9) 
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Vid insättning i ekvation (9) fås vingens maximala lyftkraftskoefficient till 𝑪𝑳𝒎𝒂𝒙 = 𝟑. 𝟎𝟏𝟓. Detta tal 

kommer vid senare beräkningar visa sig vara grunden för att bestämma vingarnas area. Maximal lyft 

sker vid stall, för vingen sker detta vid anfallsvinkeln, 𝜶 = 𝟓. 𝟔𝟕° (syns approximativt i Figur 6). Vid 

högre anfallsvinklar sker separation mellan luftströmmen och vingen på ovansidan vilket resulterar 

till att lyften därefter snabbt sjunker, detta är även märkbart i figuren. När separation sker så uppnår 

flygplanet stall [5]. Lyftkraftskoefficienten påverkas även av Reynolds tal. Denna vingprofil har 

Reynoldstalet 6 ·  106. Reynolds tal är ett mått på det viskösa flödet över vingen som kan ses som 

friktionen mellan luftströmmen och vingen [6]. De flesta transportflygplanen är högvingade, de 

positiva effekterna med denna typ av placering är att flygplanskroppen kan befinna sig närmare 

marken vilket underlättar pålastningen och avlastningen av materiel. Flygplanets konfiguration väljs 

till högvingat med 1° anhedralvinkel [7].            

3.2. Constraint diagram 
Detta diagram används för att garantera att alla prestandakrav på flygplanet uppfylls. På 

diagrammets y-axel presenteras dragkraften (𝑇) i förhållande till flygplanets totala startvikt (𝑊0), 

detta skrivs som 𝑇 𝑊0⁄  och på x-axeln presenteras vingbelastningen, 𝑊0 𝑆⁄ , där 𝑆 är vingens 

referensarea. Det visar att 𝑇 𝑊0⁄   är en funktion av vingbelastningen (𝑊0 𝑆⁄ ), variationen på 𝑇 𝑊0⁄  

gentemot 𝑊0 𝑆⁄  för de olika ekvationerna kommer ge ett begränsningsområde på flygplanets design. 

När kurvorna för alla ingående krav på flygplanet plottas kommer det ur diagrammet vara möjligt att 

hitta en optimal design i den tillåtna lösningsmängden. Vingbelastningen påverkar stallhastigheten, 

stighastigheten, start- och landningssträckan samt marschfarten för den bestämda marschhöjden. I 

diagrammet kommer 4 kurvor att presenteras där varje kurva representerar ett kriterium [8].  

3.2.1. T/W0 för önskad stighastighet, krav 1 

Ett av kraven på flygplanet är att den ska ha en stighastighet på 29.53 ft/s. Den  𝑇 𝑊0⁄   som är 

nödvändig för att uppnå detta krav beräknas enligt ekvation (10).  

                                                                           
𝑇

𝑊0
=  

𝑉𝑉

𝑉

𝑞

(𝑊 𝑆⁄ )
𝐶𝐷𝑚𝑖𝑛

𝑘

𝑞
(

𝑊0

𝑆
)                                                  (10) 

Där 𝑞 är det dynamiska trycket vid flygplanets start, dvs vid havsnivån. Dynamiska trycket definieras 

som 𝑞 = 0.5𝜌𝑣2. Där 𝜌 är luftens densitet vid havshöjd, 𝝆 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟒 slugs/ft2 och 𝑣 är 

flyghastigheten. I ekvation (8) definieras 𝐶𝐷𝑚𝑖𝑛  som den minsta motståndskoefficienten på 

flygplanet, denna bestäms utifrån redan existerande data för olika flygplan då flygplanets geometri i 

detta tillstånd fortfarande är okänd [9]. Ur boken ”General Aviation Aircraft Design: Applied 

Methods and Procedures” antas denna konstant för en Turbofan business jet vara 𝑪𝑫𝒎𝒊𝒏 = 𝟎. 𝟎𝟐𝟓 

[10]. Flyghastigheten är definierad som 𝑣 och stighastigheten i vertikal led är 𝑣𝑣 (redan bestämd som 

29.53 ft/s). Det lyftinducerade motståndet uppstår i samband med luftens cirkulation runt 

vingspetsarna, detta fenomen tas till handa i ekvation (11) där 𝑘 är definierad som konstanten för 

det lyftinducerade motståndet. 𝑘 definieras som nedan [11]. 

                                                                                     𝑘 =
1

𝜋·𝐴𝑅·𝑒
                                                                      (11) 

Sidoförhållandet, 𝐴𝑅, är en parameter definierad som 𝑏2 𝑆⁄  där 𝑏 vingspannet och 𝑆 är vingens 

referensarea, denna valdes till 𝐴𝑅 = 6.5. Ju högre sidoförhållandet desto lägre blir det inducerade 

motståndet. Konstanten 𝑒 benämns för Oswalds effektivitetsfaktor som kompenserar för vingens 

ökade motstånd på grund av den icke elliptiska geometrin på vingprofilen. Eftersom det designade 

flygplanet har en subsonisk hastighet med machtalet 0.77 𝑀 kan vingens framkantsvinkel 

(svepvinkel) bestämmas enligt Figur 7 som ger en vinkel på 23°. För pilvingar med en vinkel < 30°, 

vilket i detta fall gäller, definieras konstanten 𝑒 som nedan [11]. 
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                                                               𝑒 = 1.78(1 − 0.045𝐴𝑅0.68) − 0.64                                                (12) 

Ekvation (12) ger 𝒆 = 𝟎. 𝟖𝟓𝟒 och insatt i ekvation (11) erhålls 𝒌 = 𝟎. 𝟎𝟓𝟕. 

3.2.2. T/W0 för önskad stighastighet, krav 2 

Ett ytterligare krav på det designade flygplanet är att den ska klara av att ha en startsträcka på 

maximalt 4.9 ·103 ft. Den 𝑇 𝑊0⁄  som behövs för att uppfylla detta krav bestäms ur nedanstående 

ekvation.  

                                                                             
𝑇

𝑊0
= [

1.21

𝑔𝜌(𝐶𝐿𝑚𝑎𝑥)𝑠𝑔
]

𝑊0

𝑆
                                                        (13) 

Denna ekvation tillåter en variation på 𝑇 𝑊0⁄  gentemot 𝑊0 𝑆⁄  för vilket kravet kommer att uppfyllas. 

I ekvationen definieras 𝑠𝑔 som startsträckan (önskad vara till maximalt 4.9 · 103ft i 

kravspecifikationerna) och 𝐶𝐿𝑚𝑎𝑥 är det värdet som erhölls tidigare i ekvation (9). Vid start utnyttjas 

dock endast 80 % av 𝐶𝐿𝑚𝑎𝑥 då klaffarna på vingarna inte fälls upp helt. Resterande parametrar i 

ekvationen är kända [9].   

3.2.3. W0/S för önskad marschfart, krav 3 

Det tredje kravet är att flygplanet ska ha en marschfart på 0.77 𝑀, den nödvändiga 𝑇 𝑊0⁄  som 

behövs för att uppnå detta krav definieras nedan.  

                                                                     
𝑇

𝑊0
= 𝑞𝐶𝐷𝑚𝑖𝑛 (

1

𝑊0 𝑆⁄
) + 𝑘 (

1

𝑞
) (

𝑊0

𝑆
)                                             (14) 

Där 𝑞 är det dynamiska trycket vid 29.53 · 103 fts höjd (förutbestämd marschhöjd i 

kravspecifikationerna). Resterande parametrar i ekvation (13) är redan definierade ovan [9].  

3.2.4. T/W0 för önskad stallhastighet, krav 4   

Stallhastigheten är den minimala hastigheten som ett flygplan kan hålla under sin färd. Nära stall är 

lyftkraftskoefficienten maximal och om anfallsvinkeln ökar ytterligare sker det separation mellan 

luftströmmen och vingen vilket resulterar till att flygplanet tappar sin lyftkraft. Vid stationär flygning 

(steady level flight) är lyftkraften (𝐿) lika stor som flygplanets tyngd (𝑊0 i Newton) vilket förenklar 

beräkningen av stallhastigheten. Ekvation (15) visar förhållandet mellan stallhastigheten (𝑉𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙), 

𝐶𝐿𝑚𝑎𝑥 och 𝑊0 𝑆⁄  [12]. 

                                              𝑊0 = 𝐿 =
1

2
𝜌𝑉𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙

2 𝑆𝐶𝐿𝑚𝑎𝑥    →    
𝑊0

𝑆
=  

1

2
𝜌𝑉𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙

2 𝐶𝐿𝑚𝑎𝑥                               (15) 

Stallhastigheten valdes till,  𝑽𝒔𝒕𝒂𝒍𝒍 = 𝟐𝟎𝟐. 𝟓 ft/s, 𝐶𝐿𝑚𝑎𝑥 är 3.015 som erhölls ur ekvation (9) och 𝜌 är 

densiteten vid havsnivå. Ekvation (15) kommer endast ge en rak linje i grafen och alltså endast ett 

värde på vingbelastningen, 𝑊0 𝑆⁄ .  

Ur ovanstående definierade ekvationer kan nu constraint diagrammet med ovan presenterade data 

ritas upp enligt figuren nedan.  
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Figur 8 Constraint diagram 

Ur det högra constraint diagrammet visas hur 𝑇 𝑊0⁄  och 𝑊0 𝑆⁄  varierar med de olika kriterierna, där 

de gröna linjerna är olika värden på TOP (takeoff parametrar) [13]. Varje grön linje visar hur 𝑊0 𝑆⁄  

varierar med ett visst startavstånd som flygplanet behöver för att lyfta. Den linje med lägst lutning 

valdes av skäl som senare kommer att förklaras. Den valda linjen ger en startsträcka på 𝑺𝒈 =

𝟏𝟏 𝟕𝟎𝟎 ft vilket uppfyller kravet. Varje kombination av 𝑇 𝑊0⁄  och 𝑊0 𝑆⁄  som ligger ovanför samtliga 

linjer och till vänster om stallhastighetslinjen ger en möjlig lösning på flygplanets design. Den valda 

punkten är den som är markerad med 𝑋 i figuren, denna valdes för att få den minsta möjliga arean 

på vingen samt minsta möjliga kraft som krävs för att uppnå samtliga kriterier. De resultat som 

erhålls ur denna punkt är 𝑾𝟎 𝑺 = 𝟏𝟐𝟓. 𝟖𝟐⁄  lb/ft2 och 𝑻 𝑾𝟎⁄ = 𝟎. 𝟏𝟔𝟕. Den totala startvikten 𝑊0 är 

känd och tillsammans med det optimala värdet på vingbelastningen kan nu vingarean, 𝑆, beräknas till 

𝑺 = 𝟓 𝟗𝟓𝟎 ft2. Dragkraften 𝑇 beräknas också och fås till 𝑻 = 𝟏𝟐𝟓 · 𝟏𝟎𝟑 lbf. För att uppnå denna 

kraft kommer 4 stycken turbofläktmotorer med namnet Rolls Royce Trent 1000K att användas, där 

respektive motors dragkraft är 𝑻 = 𝟕𝟒 𝟒𝟎𝟎 lbf [14]. Teoretiskt räcker 2 motorer för den nödvändiga 

dragkraften men 4 stycken valdes av säkerhetsskäl.  

4. Formplanering  
4.1. Formplanering av vingar  

Ur constraint diagrammet har vingarnas area bestämts till 5 950 ft2. Vingspannet, 𝑏, definieras som 

𝑏 = √𝐴𝑅 · 𝑆 , där både sidoförhållandet 𝐴𝑅 och vingarean 𝑆 är kända vilket ger att vingspannet blir 

𝒃 = 𝟏𝟗𝟔. 𝟔𝟕 ft. Taper ratio, 𝜆, är ett förhållande som beskriver fördelningen av lyftkraften över 

vingspannet. Detta förhållande definieras som divisionen mellan ändens korda längd, 𝑐𝑡𝑖𝑝, och 

centrumlinjens korda längd, 𝑐𝑟𝑜𝑜𝑡, 𝜆 = 𝑐𝑡𝑖𝑝 𝑐𝑟𝑜𝑜𝑡⁄ . Figuren nedan illustrerar detta.  

 

Figur 9 Utformning av vingen 



11 
 

Det valda värdet på 𝒄𝒕𝒊𝒑 = 𝟏𝟏. 𝟒𝟖 ft och 𝒄𝒓𝒐𝒐𝒕 = 𝟑𝟗. 𝟑𝟕 ft vilket ger att taper ratio blir 𝝀 = 𝟎. 𝟐𝟗 

vilket är ett rimligt värde i jämförelse med andra transportflygplan [15]. I Figur 9 är 𝛬𝐿𝐸 vinkeln på 

vingens framkant, som tidigare bestämdes till 23° och 𝛬𝑇𝐸är svepvinkeln på vingens bakkant som 

definieras enligt [16] 

                                                           𝑡𝑎𝑛𝛬𝑛 = 𝑡𝑎𝑛𝛬𝑚 −  
4

𝐴𝑅
[(𝑛 − 𝑚)

1−𝜆

1+𝜆
].                                               (16) 

Ekvation (16) är en allmän formel som används för beräkning av svepvinkeln över hela vingprofilens 

kordalängd. För det designade flygplanet är 𝑡𝑎𝑛𝛬𝑚 svepvinkeln på vingens framkant (𝑚 = 0) och 

𝑡𝑎𝑛𝛬𝑛 är svepvinkeln för läge 𝑛 på kordalängden, där intervallet för 𝑛 är (0 ≤ n ≤ 1). Intervallet 

beskriver att vid 𝑛 = 0 är lokaliseringen vid vingprofilens framkant och då 𝑛 = 1 är lokaliseringen vid 

bakkanten. Med 𝑛 = 1, 𝑚 = 0 och 𝑡𝑎𝑛𝛬𝑚 = 23° fås den bakre svepvinkeln till 𝒕𝒂𝒏𝜦𝒏 = 𝟒. 𝟗𝟕°.  

4.2. Formplanering av flygplanskroppen och vingplacering 
För att utföra tyngdpunktsberäkningarna ska ett relevant val av flygplanets längd göras. Längden, 𝐿, 

ska vara av samma storleksordning som vingarnas spännvidd, 𝑏, därför valdes denna till 𝑳 =

𝟏𝟗𝟎. 𝟑 ft. Beroende på var i flygplanet bränslet, lasten, motorerna och besättningen placeras kan 

masscentrum justeras frivilligt. För att inte ändra positionen på masscentrum allt för mycket under 

färden är det mest optimalt att placera bränslet i vingarna och placera lastens tyngdpunkt i närheten 

av flygplanets masscentrum samt att montera motorerna på vingarnas underdel. På så sätt påverkas 

inte positionen av masscentrum vid bränsleförbrukningen under färdens gång och under avlastning. 

Initialt kan flygplanets masscentrum beräknas utan hänsyn tagen till vingarna. Figur 12 i Bilaga 4 visar 

placeringen på besättningen och lasten i förhållande till flygplansnosen. Den primära beräkningen på 

flygplanets masscentrum, 𝑥𝑔, utan ving-, motor- och bränslevikten ses i ekvationen nedan.  

                                                                           𝑥𝑔 =
(13.1)𝑊𝑐+(85.3)𝑊𝑝

𝑊𝑐+𝑊𝑝
                                                             (17) 

Både besättningsvikten och lastvikten är kända vilket ger att 𝒙𝒈 = 𝟖𝟒. 𝟓𝟏 ft. Vingarnas och 

stabilisatorns placering i förhållande till flygplanskroppen är den mest väsentliga delen för att uppnå 

stabilitet. För att genomföra denna placering ska hänsyn till vingens aerodynamiska medelvärde av 

kordalängden, 𝑐̅,  tas. Detta medelvärde presenteras som en linje på ett avstånd �̅� från vingens 

centrumlinje. På denna linje finns även det så kallade aerodynamiska centret av vingen och markeras 

som en punkt i Figur 10. Vid denna punkt är momentet oberoende av anfallsvinkeln. Det 

aerodynamiska centret är vanligtvis placerat, för subsoniska hastigheter, på en fjärdedelslängd av 𝑐̅ 

Figur 10 illustrerar detta.  

 

Figur 10 Placering av aerodynamiska centret 
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Vingens aerodynamiska medelvärde av kordalängden, 𝑐̅, kommer vara till grund för placeringen av 

vingarna på flygplanskroppen för att uppfylla stabilitet. Ur ekvation (18) och (19) kan 𝑐̅ och �̅� 

beräknas [17]. 

                                                                         𝑐̅ =  
2

3
 𝑐𝑟𝑜𝑜𝑡 (

1+ 𝜆+ 𝜆2

1+ 𝜆
)                                                              (18) 

                                                                              �̅� =  
𝑏

6
[

(1+2𝜆)

(1+𝜆)
]                                                                       (19) 

Med insatta värden i ekvationerna ovan erhålls �̅� = 𝟐𝟕. 𝟗𝟖 ft och  �̅� = 𝟒𝟎. 𝟏𝟖 ft.  

För att slutföra den totala masscentrumsberäkningen måste motorernas vikt och vingarnas vikt 

bestämmas. Som tidigare nämnt kommer 4 stycken Rolls Royce trent 1000K användas, totalvikten på 

dessa är,  𝑾𝒆𝒏𝒈𝒊𝒏𝒆 = 𝟒𝟕 𝟔𝟗𝟔 lb. Enligt boken Daniel P. Raymer [18] bestäms vingvikten för ett 

transportflygplan enligt nedanstående ekvation. 

                                                             𝑊𝑤𝑖𝑛𝑔 = 10 · 𝑆𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑒𝑑 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚                                                        (20) 

Där 𝑆𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑒𝑑 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚 är vingarean exklusive flygplanskroppen. Ur flygplanskroppens geometri och 

vingarnas geometri beräknas denna area approximativt till, 𝑺𝒆𝒙𝒑𝒐𝒔𝒆𝒅 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎 =  𝟑 𝟖𝟑𝟎 ft2, vilket i 

sin tur resulterar till att vingvikten blir, 𝑾𝒘𝒊𝒏𝒈 = 𝟑𝟖 𝟐𝟗𝟖 lb. Vingarna tillsammans med motorerna 

och bränslet behandlas vidare som en egen sektion och ger en totalvikt på, 𝑾𝒘𝒊𝒏𝒈,𝒕𝒐𝒕 =  𝟑𝟗𝟓 𝟏𝟗𝟎 lb. 

Vingarnas masscentrum antas ligga vid 40 % av 𝑐̅, som ger läget 𝟎. 𝟒 ·  �̅� = 𝟏𝟏. 𝟏𝟗 ft. För att uppnå 

stabilitet ska vingarna placeras så att flygplanets masscentrum ligger 30 % från framkanten av 

vingens aerodynamiska medelvärde av kordalängden, dvs 𝟎. 𝟑 ·  �̅� = 𝟖. 𝟑𝟗 ft [19].En illustrerande bild 

syns nedan.  

 

Figur 11 Vingplacering [20]  

En konfiguration på hur dessa vikter placeras syns också i Figur 12. Hela flygplanets masscentrum kan 

nu beräknas enligt ekvation (21), där positionen för de individuella masscentrumen för besättning, 

vingar och last är uppmätta relativt flygplansnosen.  

                                                       𝑥𝑔,𝑡𝑜𝑡 =
(13.1)𝑊𝑐 +(85.3)𝑊𝑝 +(87.3)𝑊𝑤𝑖𝑛𝑔,𝑡𝑜𝑡

𝑊𝑐 + 𝑊𝑝+ 𝑊𝑤𝑖𝑛𝑔,𝑡𝑜𝑡
                                                (21) 

Med insatta värden får flygplanets totala masscentrum till 𝒙𝒈,𝒕𝒐𝒕 = 𝟖𝟔. 𝟕𝟒 ft. 
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4.3. Formplanering av stabilisatorer 
Majoriteten av transportflygplanen har T- formade stabilisatorer, Figur 13 under Bilaga 5 visar hur 

dessa ser ut. Fördelen med denna typ av stabilisator är att den vertikala stabilisatorn kan krympas i 

längden på grund av den så kallade ”end- plate” effekten som innebär bland annat att virvlarna runt 

stabilisatorerna minskar vilket ger ett minskat luftmotstånd. Ytterligare fördelar är att de horisontella 

stabilisatorerna placeras på en högre höjd än vingarna vilket gör att dessa inte störs av flödet från 

vingen [21]. Designen av de horisontella stabilisatorerna enligt ekvation (22) och designen av den 

vertikala stabilisatorn enligt från ekvation (23)[22]. 

                                                                                𝑉𝐻𝑇 =
𝑙𝐻𝑇𝑆𝐻𝑇

𝑐�̅�
                                                                       (22) 

                                                                                 𝑉𝑉𝑇 =
𝑙𝑉𝑇𝑆𝑉𝑇

𝑏𝑆
                                                                       (23) 

Där 𝑉𝐻𝑇 och  𝑉𝑉𝑇 är horisontella respektive vertikala- stabilisatorernas volymskoefficient. Enligt 

Daniel P. Raymer [23] ges dessa koefficienter för ett transportflygplan till 𝑽𝑯𝑻 = 𝟏. 𝟎𝟎 och  

𝑽𝑽𝑻 = 𝟎. 𝟎𝟗. Det horisontella avståndet mellan vingens aerodynamiska center, 0.25𝑐̅, och det 

aerodynamiska centret av den horisontala stabilisatorn benämns, 𝑙𝐻𝑇. Det horisontella avståndet 

mellan 0.25𝑐̅  och det aerodynamiska centret för den vertikala stabilisatorn är 𝑙𝑉𝑇. 𝑆𝐻𝑇 är den 

horisontella stabilisatorns area exklusive delen som befinner sig i flygplanskroppen samt är 𝑆𝑉𝑇 arean 

på den vertikala stabilisatorn sedd från sidan. Resterande parametrar i ekvationerna (22) och (23) är 

kända ur tidigare beräkningar. Avståndet mellan 0.25𝑐 ̅ och det aerodynamiska centret för de 

horisontella stabilisatorerna har initialt valts till 𝒍𝑯𝑻 = 𝟗𝟑. 𝟑𝟑 ft, dessa värden insatta i ekvation (22) 

ger att 𝑺𝑯𝑻 = 𝟏 𝟕𝟖𝟒 ft2. Den vertikala stabilisatorns aerodynamiska center ligger vanligtvis närmare 

0.25𝑐,̅ detta avstånd valdes till 𝒍𝑽𝑻 = 𝟗𝟎. 𝟎𝟓 ft. Med insatta värden i ekvation (23) erhålls arean 

𝑺𝑽𝑻 = 𝟏 𝟏𝟕𝟎 ft2 på den vertikala stabilisatorn. Under Bilaga 6 hittas Solid Edge arbetet på 

flygplanets slutgiltiga design.   

5. Diskussion och slutsatser 
Projektets mest väsentliga beräkningar för att uppfylla de krav som ställdes i början var främst valet 

av vingprofilen samt att ställa upp constraint diagrammet på ett korrekt och relevant sätt. De 

erhållna resultaten har i största mån uppfyllt alla krav. Flygplanet kommer att transportera 

förnödenheter med en totalvikt på 𝑊𝑝 = 99 208 lb, för att klara av den typen av last beräknades 

flygplanets totala startvikt till 𝑊0 = 748 702 lb. Andelen bränsle för färden upptar 0.413 av 

totalvikten vilket är ett rimligt värde för ett transportflygplan. Vingarnas referensarea beräknades till 

5 950 ft2 för att klara av den aerodynamiska belastningen under färden, vingarnas storlek är även 

relevant i förhållande till flygplanskroppens storlek och vikt.   

Projektet har utförts på en nivå som var relevant för kunskapsnivån vilket resulterade till att många 

detaljerade och avancerade beräkningar eliminerades. I jämförelse med andra existerande flygplan 

har det designade flygplanet i stora drag fått rimliga värden på de ingående vikterna, storleken och 

prestandan.      
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7. Bilagor  
7.1. Bilaga 1 

 

 
Figur 1 Uppdragsprofil från Italien till Gabon 

 

 

Figur 2 Specifik bränslekonsumtion för ett jetflygplan [24] 

 

Figur 3 Glidtalet för olika wetted aspect ratios [25] 
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7.2. Bilaga 2 

 

 

Figur 5 NACA vingprofil, superkritisk, med serienummer 653 − 118 [3] 
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7.3. Bilaga 3 
 

 

 

Figur 7 Förhållandet mellan marschfarten och vingens svepvinel [26] 
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7.4. Bilaga 4 
 

   

Figur 12 Tyngdpunktsbestämning 
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7.5. Bilaga 5  
 

 

Figur 13 T- stabilisatorer [27] 
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7.6. Bilaga 6 

 

 

Figur 14 Designat flygplan sedd uppifrån

 

Figur 15 Designat flygplan sedd framifrån 
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Figur 16 Designat flygplan sedd från sidan 

 

Figur 17 Designat flygplan 
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7.7. Bilaga 7 
close all;clear all;clc 
format long 
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 
% Unit Conversion 
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 
FT_square = 10.7639104;        % m^2 to ft^2   
ft = 3.28084;                  % m to ft 
FT = 3280.84;                  % km to ft 
km_h = 3.6;                    % m/s to km/h 
FT_S = 0.911344;               % km/h to ft/s 
FT_S = 0.911344;               % km/h to ft/s 
Density_SF = 0.00194032;       % kg/m^3 to slugs/ft^3 
lb = 2.20462;                  % kg to pound(lb) 
lb_UK_Gal =0.1;                % pound to British Gal 
kt_ft = 1.68781;               % Knot to ft/s 
lb_kg = 0.45359237;            % Pound to kg 
W_hp = 0.00134102209;          % Watt to hp 
Inch_ft = 0.083333333;         % inch to feet 

  
%% Take off weight calculation 

  
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 
% <1> Mission segment weight fractions(Transport jet)  
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 
%_____________________________________% 
w_1 = 0.99;                               % Engin startup (w_1/w_0) 
%_____________________________________% 
w_2 = 0.99;                               % Taxi (w_2/w_1) 
%_____________________________________% 
w_3 = 0.995;                              % Take-off (w_3/w_2) 
%_____________________________________% 
w_4 = 0.98;                               % Climb (w_4/w_3) 
%_____________________________________% 
C_c = 0.5/3600;                           % Specific fuel 

consumption(Cruise,(High bypass turbofan, s.23))1/s 
R = (9503.22*FT)/2;                       % Range (to destination-ft)  
Mach = 0.77; 
V = Mach*(303.1*ft);                      % Velocity (Mach*sound 

velocity(altitude 9144 km)ft/s) 
LD_c = 0.866*16.5;                        % Assume that wetted aspect ratio 

is 1 sid(16). 
                                          %(wing geometric aspect 

ratio/wetted-area ratio),(Jet-cruise: 0.866*L/Dmax) 
w_5 = exp((-R*C_c)/(V*LD_c));             % Cruise  (w_5/w_4) 
%_____________________________________% 
w_6 = 0.995;                              % Descent (w_6/w_5) 
%_____________________________________% 
E1 = 0.5*3600;                            % Endurance(s) 
C_l =0.4/3600;                            % Specific fuel 

consumption(Loiter,(High bypass turbofan, s.23))1/s 
LD_l = 16.5;                              % Assume that wetted aspect ratio 

is 1 sid(16). 
                                          %(wing geometric aspect 

ratio/wetted-area ratio),(Jet-loiter: L/Dmax) 
w_7 = exp((-E1*C_l)/(LD_l));              % Loiter (w_7/w_6) 
%_____________________________________% 
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w_8 = 0.99;                                % Climb (w_8/w_7) 
%_____________________________________% 
w_9 = w_5;                                % Cruise  (w_9/w_8)((Way back 

home-km)) 
%_____________________________________% 
w_10 = 0.99;                              % Descent (w_10/W_11) 
%_____________________________________% 
E2 = 0.3*3600;                            % Endurance(s) 
C_l =0.4/3600;                            % Specific fuel 

consumption(Loiter,(High bypass turbofan, s.23))1/s 
LD_l = 16.5;                              % Assume that wetted aspect ratio 

is 1 sid(16). 
                                          %(wing geometric aspect 

ratio/wetted-area ratio),(Jet-loiter: L/Dmax) 
w_11 = exp((-E2*C_l)/(LD_l));             % Loiter (w_11/w_12) 
%_____________________________________% 
w_12 = 0.992;                             % Landing taxi (w_12/W_13) 

  
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 

  

  

  
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 
% <2> Feul fraction estimation 
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 
w = [w_1,w_2,w_3,w_4,w_5,w_6,w_7,w_8,w_9,w_10,w_11,w_12];   % Segments 

vector 
Wx_W0 = prod(w);                                            % The total 

mission weight fraction (W_x/W_0) 
Wf_W0 = 1.06*(1-(Wx_W0));                                   % The total 

estimated fuel fraction(we assume a 6%  
                                                            % allowance for 

reserve and trapple fuel) 

  
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 

  

  

  
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 
% <3> Empty weight fraction  
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 
A = 1.02;                                 % A for jet transport 
c = -0.06;                                % c for jet transport 
K_vs = 1;                                 % Variable sweep constant (fixed 

sweep) 
W0 = 748702.1603;                         % Take off Guessed weight(lb)  
We_W0 = (A)*(W0^c)*(K_vs);                % The empty weight fraction 

  
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 
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%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 
% <4> Take off weight  
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 
W_c = 500*lb;                                % 6 crew onboard(lb)  
W_p = 45000*lb;                              % max payload(lb) 
W_0 = (W_c+W_p)/(1-(Wf_W0)-(We_W0));      % Take off calculated weight  
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 

  

  
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 
% <5> Results 
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 
W_Empty = W_0*We_W0;                      % Empty weight 
W_Fuel = W_0 - W_c - W_p - W_Empty;       % Feul weight 
W_TakeOff = W_0;                          % Take off weight 
disp(['The empty weight is ' num2str(W_Empty),' lb or 

',num2str(W_Empty*lb_kg),' kg']); 
disp(['____________________________________________________________________

__________']); 
disp(['The fuel weight is ' num2str(W_Fuel),' lb or 

',num2str(W_Fuel*lb_kg),' kg' ]); 
disp(['____________________________________________________________________

__________']); 
disp(['The Take-off weight is ' num2str(W_TakeOff),' lb or 

',num2str(W_TakeOff*lb_kg),' kg' ]); 
disp(['____________________________________________________________________

__________']); 
disp(['The max payload weight is ' num2str((W_p+W_c)),' lb or 

',num2str((W_p+W_c)*lb_kg),' kg' ]); 
disp(['____________________________________________________________________

__________']); 
disp(['Max velocity is ' num2str(V),' ft/s at 300000 ft above sea level and 

' num2str(Mach),' mach number'  ]); 
disp(['____________________________________________________________________

__________']); 
disp(['Fuel weight contains ' 

num2str(100*(W_Fuel)/(W_Empty+W_Fuel+W_c+W_p)),' % of the total weight'  

]); 
disp(['____________________________________________________________________

__________']); 
disp(['The total range is ' num2str(2*R),' ft'  ]); 
disp(['____________________________________________________________________

__________']); 
disp(['The fuel consumption is ' num2str((W_Fuel*lb_UK_Gal)/((2*R)/V)),' 

British-Gal/s or ',num2str((W_Fuel*lb_UK_Gal)/((2*R))),' British-Gal/ft'  

]); 
disp(['____________________________________________________________________

__________']); 
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 
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%%  Wings calculation (airfoil) 
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 
% 2D NACA 65(3)-118(with double slotted flap) 
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 

  
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 
% 0 degree deflection(flap) 
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 

  
aoa_0def = [-14,-12.1,-10,-8.2,-6.1,-4.2,-3,-

2,0,2,3,3.8,4.1,7.2,8,10,12.7,14.6,16,18.3,20.3,22.5,24.3]; 
cl_0def = [-1.2,-1.08,-0.9,-0.7,-0.51,-0.28,-0.18,-

0.05,0.18,0.4,0.52,0.58,0.6,0.8,1,1.18,1.32,1.42,1.52,1.55,1.4,1.22,1.1]; 
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 

  
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 
% 65 degree deflection(flap) 
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 
aoa_65def = [-23.5,-22,-20.8,-18,-16.2,-14,-12,-10,-8,-4,-

2,0,2,4.2,6.3,8.2,10.5]; 
cl_65def = 

[0.3,0.6,0.9,1.2,1.36,1.6,1.8,2.04,2.24,2.65,2.85,3,3.19,3.32,3.35,3.33,3.2

5]; 
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 

  
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 
% Airfoil(x-foil), data 
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 
figure(1) 
AF_x = 

[1,0.95068,0.90138,0.85189,0.80220,0.75230,0.70219,0.65189,0.60141,0.55077,

0.50000,0.44915,0.39826,0.34738,0.29652,0.24574,0.19506,0.14455,0.09431,0.0

6936,0.04462,0.02026,0.00839,0.00385,0.00172,0,0.00828,0.01115,0.01661,0.02

974,0.05538,0.08064,0.10569,0.15545,0.20494,0.25426,0.30348,0.35262,0.40174

,0.45085,0.50000,0.54923,0.59859,0.64811,0.69781,0.74770,0.79780,0.84811,0.

89862,0.94932,1]; 
AF_y = 

[0,0.01213,0.02863,0.04306,0.05719,0.07075,0.08338,0.09482,0.10479,0.11293,

0.11877,0.12186,0.12210,0.11972,0.11504,0.10803,0.09848,0.08602,0.06978,0.0

5971,0.04776,0.03268,0.02293,0.01776,0.01446,0,-0.01146,-0.01356,-0.01651,-

0.02152,-0.0288,-0.03427,-0.03876,-0.04564,-0.05072,-0.05433,-0.05672,-

0.05792,-0.05784,-0.05616,-0.05259,-0.04723,-0.04353,-0.03802,-0.03206,-

0.02605,-0.01943,-0.01268,-0.0080,-0.004,0];     
plot(AF_x,AF_y) 
title('NACA 65(3)-118') 
axis equal 

  
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 



26 
 

%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 
% 3D NACA 65(3)-118(with double slotted flap) 
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 

  
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 
% 0 degree deflection(flap) 
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 
AOA_0def = 0.9*aoa_0def;       %0.9 factor from 2D to 3D 
CL_0def = 0.9*cl_0def;         %0.9 factor from 2D to 3D 
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 

  
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 
% 65 degree deflection(flap) 
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 
AOA_65def = 0.9*aoa_65def;       %0.9 factor from 2D to 3D 
CL_65def = 0.9*cl_65def;         %0.9 factor from 2D to 3D 
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 

  
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 
% cl figure 
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 
figure(2) 
plot(aoa_0def,cl_0def ) 
hold on 
plot(aoa_65def,cl_65def) 
hold on 
plot(AOA_0def,CL_0def) 
hold on 
plot(AOA_65def,CL_65def) 
grid on 
legend('airdoil-0 degree deflection','airdoil-65 degree deflection','wing-0 

degree deflection','wing-65 degree deflection') 
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 

  

  

  
%%  Wings calculation (C-diagram) 
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 
% Constraint diagram 
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 
WS= [0 : 0.02 : 150];                             % W/S wing loading vector 

  
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 
% T/W for desired rate of climb 
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 
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V_v = 9*ft;                                   % vertical speed ft/s 
V_TO = V_v/ sind(5);                          % Airspeed hypotenusa with 

angle of attack 5 deg 
Rho_TO = 1.225*Density_SF;                    % Air density at 0 ft 

altitude slugs/ft^3 
q_TO = (1/2) * Rho_TO * (V_TO)^2;             % Dynamic pressure at 

selected airspeed and altitude 
AR = 6.5;                                     % AspectRatio assumed 
e = 1.78 * (1 - 0.045 * AR^0.68) - 0.64;      % Oswald efficiency factor 

(straight wing)  
k = 1/(pi * AR * e);                          % Constant  
C_Dmin = 0.025;                               % Tabulated value for 

turbofan business jet 
TW_CL = (V_v / V_TO) + ((q_TO ./(WS)) * (C_Dmin)) + ((k/q_TO).*(WS)); % T/W 

for climb 

  

  
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 
% T/W for desired take of distance 
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 
cl_TO = 2.68;                                    % 2.68 is 80 % of the max 

cl (65 deg flaps) for take-off 
g = 9.81*ft;                                     % Gravity ft/s^2 
S_G = 1354*ft;                                   % Ground run approximately 

ft  TITTA SIDA 364 i performance 
TW_TO=(1.21/(g*Rho_TO*S_G*cl_TO)).*WS;           % T/W for Take-off 

  
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 
% T/W for desired cruise airspeed 
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 
rho_cruise = 0.4671*Density_SF;                       % Air densityy at 

29500 ft 
V_cruise = V;                                         % Velocity at cruise 

ft/s 
q_cruise = (1/2) * rho_cruise * (V_cruise)^2;         % q for cruise 
TW_CR = q_cruise*C_Dmin*(1./WS) + k*(1/q_cruise).*WS; % T/W for cruise 

  
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 
% V stall 
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 
v_stall = 120*kt_ft;                                  % 120 knot, v-stall 

ft/s 
WS_V_Stall = Rho_TO*cl_TO *v_stall^2*0.5;             % W/S , v-stall 
TW_V_stall = 0:0.01:1;                                % T/W , v-stall 
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 
% c-diagram 1 
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 
figure(3) 
subplot(1,2,1) 
plot(WS,TW_TO) 
hold on 
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plot(WS,TW_CL,'--') 
hold on 
plot(WS,TW_CR,'--') 
hold on 
plot(WS_V_Stall,TW_V_stall,'.k') 
xlabel('W_0/S') 
ylabel('T/W_0') 
axis([0 150 0 1]) 
title('Constraint diagram') 
legend('Take-off','Climb','Cruise','v-stall') 

  

  
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 
% T/W for desired take of distance with different TOP, Take Off Parameters, 
% c-diagram 2 
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 

  
h = 0;                                                % Sea level 
sigma = (1-h/145442)^(4.255876);                      % Density ratio below 

39,089 ft 
CL_TO = cl_TO/1.21;  

  
subplot(1,2,2) 
plot(WS,TW_CL,'--') 
hold on 
plot(WS,TW_CR,'--') 
hold on 
plot(WS_V_Stall,TW_V_stall,'.k') 
hold on 
plot(WS,TW_TO,'--k') 
hold on 
for TOP=10:30:360 
    TW =(WS)./(TOP*sigma*CL_TO); 
    plot(WS,TW,'g') 
hold on 
end 

  
xlabel('W_0/S') 
ylabel('T/W_0') 
axis([0 150 0 1]) 
title('Constraint diagram,(different TOP)') 
legend('Climb','Cruise','v-stall') 

  

  

  
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 
% W/S, T/W and S-wing area calculation  
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 

  
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 
% Approximation of  TO and CL intersection (W/S,wing loading and T/W) 
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 
p = TW_TO - TW_CL; 
i_ws = find(p > -0.00001 & p < 0.00001); 
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P_WS = WS(i_ws); 
P1_TW = TW_TO(i_ws); 
P2_TW = TW_CL(i_ws); 
P_TW = (P1_TW + P2_TW)/2; 
Intersect_Point = [P_WS,P_TW];                          % [W/S(lb/ft^2) and 

T/W] 

  
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 
% Wing area (S) 
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 

  
S_1 = (W_TakeOff)./(P_WS);                               % Wing area ft^2 
S_2 = S_1/(ft^2);                                        % Wing area m^2 

  

  

  

  

  
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 
% Thrust (T) 
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 

  
T_1 = (P_TW)*(W_TakeOff);                                 % Thrust pound-

force 

  
% Vald motor rolls royce trent 1000 K, thrust 74400 lbf, vi behöver 131 950 

lbf, vi har 4 för säkerhet  

  
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 
% Wing Span (b) 
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 

  
b = sqrt(AR*S_2);                                         % Wing span [m] 
b1 = sqrt(AR*S_1);                                        % Wing span [ft] 

  
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 
% Taper ratio (Lambda) 
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 

  
C_r = 12*ft;                                                 % Chord root  

[ft] 
C_t = 3.5*ft;                                                % Chord tip  

[ft] 
Lambda = C_t/C_r;                                            % Taper ratio   

  
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 
% Sweep angle  
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 
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Sweep_LE = 23;                                                         % 

Leading edge sweep angle (degree) 
Sweep_TE = atand(tand(Sweep_LE)-((4/AR)*(1*((1-Lambda)/(1+Lambda))))); % 

Trailing edge sweep angle (degree) 
swp=atand(tand(23/4)+((1-Lambda)/(AR*(1+Lambda)))); 

  
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 
% MAC 
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 

  
c_mac = (2/3)*C_r*((1+Lambda+Lambda^2)/(1+Lambda));                     % c 

mean aerodynamic chord, ft 
y_mac = (b1/6)*((1+2*Lambda)/(1+Lambda));                               % Y 

mean aerodynamic chord, ft 
Gravity_point = 0.3*c_mac;                                              % 

The point of gravity, ft  

  

  
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 
% Center of gravity calculation 
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 

  

  
x_cg = (4*ft*(W_c) + 26*ft*(W_p))/ ((W_c)+(W_p));   % Center of gravity of 

the airplane with consideration  
                                                    % to the crew and 

payload locations, ft 
W_exposed_area = (177.9)* FT_square * 2;            % Calculated exposed 

area of the wings, 177.9 m^2 calculated area by hand, ft                                  

  
W_wing = W_exposed_area * 10;                       % Wing weight in lb, 

according to Raymer 

  
W_engine = (11924)*4;                               % Engine weight, 4 

engines 

  
W_wing_tot = W_wing + W_Fuel +  W_engine;           % Total wing weight in 

lb                                 

                                         
x_cg_wing = 0.4 * c_mac - Gravity_point ;                            % 

Center of gravity for the wing 

  
x_cg_tot = (4*ft*(W_c) + 26*ft*(W_p) + W_wing_tot*(x_cg + x_cg_wing))/(W_c 

+ W_p + W_wing_tot); % Total center of gravity location with  
                                                                                                

% consideration to the wings  

                                                                                        
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 
% Tail calculations 
%--------------------------------------------------------------------------

---------------%  

  
v_ht = 1;                                        % Suggested value, Raymer 

Jet transport  
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v_vt = 0.09;                                     % Suggested value 

  
l_ht = (56.5)*ft - x_cg_tot + c_mac*0.05;     % Horizontal distance between 

cg of airplane and aerodynamic center of the horizontal tail 

  
S_ht = (c_mac*S_1*v_ht)/l_ht;                     % Planform area of the 

horizontal tail           

  
l_vt = (55.5)*ft - x_cg_tot + c_mac*0.05;     % Horizontal distance between 

cg of the airplane and the dynamic center of the vertical tail 

  
S_vt = (v_vt*b1*S_1)/l_vt;                       % Sideview area of the 

verical tail  

  
% Horizontal tail layout 

  
AR_ht = 4.5;                                     % Choosen AR of the tail, 

should be less than the AR of the wings 

  
b_t = sqrt((S_ht)*AR_ht);                         % Span of the horizontal 

tail 

  
c_rt = (2*S_ht)/((Lambda+1)*b_t);                 % The tail root chord  

  
c_tt = Lambda*c_rt;                               % The tail tip chord  

  
y_ht = b_t/6*((1+2*Lambda)/(1+Lambda));           % Mean aerodynamic chord 

for the horizontal tail  

  
c_mac_ht = (2/3)*c_rt * (1+Lambda+Lambda^2)/(1+Lambda);   % Mean 

aerodynamic chord for the horizontal tail 

  
% Vertical tail Layout 

  
AR_vt = 1.5;                                      % Choosen AR of the 

vertical tail should be between (1.3-2.0) 

  
h_vt = sqrt((AR_vt)*S_vt);                        % Root to tip height of 

vertical tail  

  
c_rvt = 2*S_vt/ ((Lambda+1)*h_vt);                % The root chord of the 

verical tail 

  
c_tvt = Lambda*c_rvt;                             % The tip chord of the 

vertical tail 

  
z_mac_vt = (2*h_vt/6)* (1+2*Lambda)/(1+Lambda);   % The vertical location 

of the mean aerodynamic chord of the vertical tail,  
                                                  % reference to the root 

chord 

  
c_mac_vt = (2/3) * c_rvt *((1+Lambda+Lambda^2)/(1+Lambda));  % The mean 

aerodynamic chord for the verical tail  

  
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 
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% Wing area wetted (S) 
%--------------------------------------------------------------------------

---------------% 

  
%Fuselage wetted area 
d = 5.5*ft;                                   % Diameter of the fuselage, 

ft 
l = 6*ft;                                     % Length of the front of the 

fuselage, formed as a cone, approx. 
Cone = pi*(d/2)* l;                           % Surface area of the cone 

  
l_2 = 45*ft;                                  % Length of the cylindric 

form of the fuselage 
Cylinder = pi*d*l_2;                          % Surface area of the 

cylinder 

  
l_3 = 7*ft;                                   % length of the bavk part of 

the fuselage 
Cylinder_2 = (pi*d)/2;                        % Back part of the fuselage 

formed as half a cylinder, cut in de diagonal 
a_ellips = (sqrt(l_3^2+d^2))/2; 
b_ellips = d/2; 
ellips = a_ellips*b_ellips*pi;                % area of the elliptic form 

that closes the open diagonal of the back cylinder 

  
%Wing wetted area 
tc = 0.18;                                    % Ratio between the thicknes 

and cord length of the wing, naca 653-118= 18 %  
S_wet = W_exposed_area*(1.977+0.52*(tc));     % wetted area according to 

raymer 
S_wetTot = S_wet*2;                           % Total surface area, under 

and upper areas 

  
% Tail wetted area 
S_wet_Ht = S_ht*4;                            % Area for the 4 sides of the 

horisontal tails 
S_wet_Vt = S_vt*2;                            % Area for the 2 sides of the 

verical tail 

  
% Engine wetted area 
Length = 160 * Inch_ft;                       % Length of the engines 
Diameter = 112 * Inch_ft;                     % Diameter of the engines 
S_wet_Engine_tot = 4*((Length) *(Diameter*pi)); % Approximate the engine to 

4 cylinders 

  
sum = Cone + Cylinder +Cylinder_2 + ellips + S_wetTot + S_wet_Ht + S_wet_Vt 

+ S_wet_Engine_tot; 

  
Wetted_aspect_ratio = b1^2 / sum;             % Updated wetted aspect ratio 

 

 


