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Sammanfattning 
Flygindustrin står för ungefär 2% av världens totala CO2 utsläpp, och denna siffra förväntas öka i och med ökad 
flygtrafik. Målet med detta projekt var att designa delar av ett miljövänligt flygplan. Resultatet blev ett 
glidflygplan med en elektrisk motor, som drivs av laddningsbara batterier. En "high speed PM brushless" 
motor valdes för flygplanet och dess prestanda simulerades. Med hjälp av programmet XFLR5 analyserades 
vingprofiler och den bästa valdes för vingen. I programmet modellerades även horisontella stabilisatorn och 
fenan för att bestämma flygplanets glidratio. Motorn visade sig ha mer än tillräckligt med motorkraft, 55kW, för 
de höjder som det är tänkt att planet ska flyga i. Två batterisystem valdes, ett lättare och ett tyngre. Det lättare 
gav en operationstid för motorn på 18 minuter medans det tyngre systemet gav 28 minuter. Glidflygplanets 
slutgiltiga glidratio blev 127. 

Abstract 
The aviation industry is responsible for about 2% of the world's total CO2 emissions, and this number is 
expected to grow due to expected increases in traffic. The motive of this project was to design parts of an 
environmentally friendly aircraft. The result was a sailplane with an electric engine, driven by rechargeable 
batteries. A high speed PM brushless engine was chosen and its performance was simulated. Using XFLR5, 
airfoils were analyzed and chosen for the main wing. The wing was designed along with horizontal stabilizer 
and tail to decide the sailplanes glide ratio. The engine had enough power, 55kW, for very high altitudes. Two 
battery systems were chosen, one light and one heavier. The lighter battery system managed to provide 18 
minutes of engine time. The heavier provide a total of 28 minutes. The sailplane glide ratio is estimated to be 
127. 
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Introduktion 

På senare år har intresset för miljövänligare transportmedel ökat enormt. Miljöpåverkan från fordon i 

allmänhet är stor på grund av att stora mängder koldioxid släpps i samband med förbränning av 

fossila bränslen. Detta bidrar i sin tur till den globala uppvärmningen. Flygindustrin står för ungefär 2 

% av de totala koldioxid utsläppen i världen [16]. Det kan låta lite men denna siffra förväntas öka 

med ökad flygtrafik de kommande åren och det är därför viktigt att utvecklingen går framåt. Motorer 

som används idag är avsevärt mycket effektivare än de för bara 20 år sedan, och än idag jobbas det 

på att effektivisera de ytterligare. Men hur man än gör så använder dessa motorer fossila bränslen 

och de kommer, mer eller mindre, ändå att leda till att halten koldioxid i atmosfären ökar. Det är 

därför av intresse att använda sig utav lösningar som inte bygger på att fossila bränslen. I dagens läge 

finns många olika lösningar till detta. Detta arbete handlar därför om ett glidflygplan ”Ecoglide” som 

är ämnat för minsta möjliga miljöpåverkan. Detta kommer då att ske genom att låta Ecoglide drivas 

av en elmotor med laddningsbara batterier. 
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EcoGlide 

I detta arbete studeras användningen av en eldriven propellermotor monterad på ett glidflygplan. Att 

använda sig utav ett glidflygplan som bas medför att man vid cruise-flygning inte använder sig utav 

någon motor utan enbart glider i luften utan att påverka miljön alls. För start och stigning används 

istället propellern men då denna är eldriven är miljöpåverkan även här obefintlig. 

Iden av att använda ett glidflygplan med en batteridriven propellermotor kom till efter att ha sett 

Antares 20E, ett glidflygplan som tillverkas av LANGE Aviation [10]. Även den har en 

propellermotor som är batteridriven men är annars ett vanligt glidflygplan med bra prestanda. Ett av 

målen var att försöka matcha stigprestandan hos detta flygplan och att samtidigt öka flygtiden. 

Nedan följer den kravspecifikation som gäller för EcoGlide. 

Kravspecifikation 

 Flygplanet ska vara så miljövänligt som möjligt. 

 Glidflygplanet ska ha plats för två personer (pilot samt passagerare) eller annan sorts last.  

 Komfort för pilot samt passagerare prioriteras.  

 Tillbehör som t.ex. bug whipers inkluderas som standard. 

 Stigprestanda som matchar Antares 20E. 

 Planet ska kunna användas med låga kostnader och därför skulle det vara smidigt med 

uppladdningsbara batterier. 

 Max vikten på glidflygplanet plus last ska gå upp mot ca 700 kg där endast planet väger 480 kg och 

återstående går till passagerare och last. 

 Eldriven motor helst med uppladdningsbara batterier 

 Raka vingar då detta drar ned på kostnader. 

 Får inte kosta mer än liknande flyplan. 

 Längd ca 8 m  

 Vingspann på maximalt 25 m 
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Val av motor 

 

 

Figur 1: High speed PM brushless motor 

 

Valet av motor gjordes delvis efter kravspecifikations villkor där miljövänligheten och dess låga 

driftkostnad spelar en viktig roll i motorvalet. Andra anledningar till det är bland annat för dess höga 

verkningsgrad genom hela varvtalsområdet, hög vridmoment vid uppstartning, motorn drar även 

väldigt lite ström och strukturen på dess design är enkel, liten och lätt att placera i glidflygplanets 

struktur (se figur 4). I vanliga fall är den borstlösa likströms motor i princip väldigt likartad till en 

stegmotor dock är den tillverkad specifikt för att hålla en kontinuerlig drift och till skillnad från en 

vanlig DC motor så är vikten mindre och har bättre vridmoment samt en högre verkningsgrad. På 

grund av att permanent magneterna är roterande och spolarna är i statorn så undviks mekanisk 

slitage på motorn vilket gör att motorns livslängd ökar betydligt och ger ett lättare underhåll av 

motorn. En borstlös likströmsmotor är även känt för att ha en relativt tyst gång vilket gör det allmänt 

bekvämt för pilot samt passagerare att flyga. 

 

Simulering av minsta möjliga effekt 

Eftersom glidflygplanet ska kunna lyfta självmant så behöver den en motor som är stark nog att ge ut 

en tillräcklig effekt. Denna motor ska enligt kravspecifikation vara miljövänlig och kunna bära två 

sittsigt glidflygplan. För att kunna veta ett minimum av den behövda tillfoderliga effekten som krävs 

för att glidflygplanet ska kunna hålla sig uppe så beräknades den minsta möjliga effekten enligt 

ekvation (1) som togs fram ur beräkningar från steady level flight [1]. I dessa beräkningar används 

enligt kravspecifikation den maximala tillsatta vikten 700kg som planet totalt får väga. 
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Figur 2: Jämvikts ekvationer för steady level flight 

 

Figur 3:Effekt beräkning av steadly level flight 
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Där  är den totala tyngden,   är luftens densitet som varierar beroende av höjden och      är 

referens arean.    och    fås ut ur ekvation (2) och (4) där      är arean där fluiden tar kontakt, 

      är ving arean,   är spännvidden och    är Oswalds effektivitets tal [9].  

 

  
     

     
             (2) 

 

För ett lätt klassigt flygplan med en enkel motor så är den ekvivalenta friktions koefficienten  

 

                      (3) 

 

       
    

    
           (4) 

 

Insättning av ekvation 2-3 i 1 kommer att ge minsta möjliga effekten som krävs för att Ecoglide ska 

kunna lyfta (se Figur 15). 

 

Motor specifikation 

Motorn är av typen ”High speed PM brushless Motor” som går att köpa från ett kinesiskt företag 

”Tai’an Sunshine Power Electric Machinery CO.,Ltd.”[4].   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effekt   [kW] 55.00 

Max effekt  [kW] 100.00 

Spänning  [V] 380.00 

Ström   [A] 89.00 

Max ström  [A] 160.00 

Hastighet  [rpm] 20000.34 

Märk moment  [Nm] 26.10 

Max moment  [Nm] 50.00 

Effektivitet  [%] 95.70 

Vikt   [kg] 52.00 

Tabell 1: Tabell på motorspecifikation. 
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Figur 4: CAD bild på motorn som visar tydliga mått [5] 

 

Placering av motorn 

Motorn placeras 3,80 m inåt från nosspetsen och 0,85 m ovanför vingen med tanken att en propeller 

ska kunna monteras utan att skära sig in i EcoGlides vinge (se figur 5 för bättre uppfattning av 

placeringen).  

 

 

Figur 5: Bild som visar vart motorn placeras (ej skalenligt) 

 

Val av placering av motorn gjordes efter inspiration från ett annat glidflygplan ”Antares 20E” [10] 

som även den har motorn på planets övre sida. Detta ger fördelar som stabilare körning på banan 

eftersom benen där julen sitter på görs kortare då propellern inte riskerar skära sig in i marken då den 

placeras ovanför vingen.  
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Energikälla 

 

Figur 6: Figur som visar modellen på batteriet som valts 

 

För att uppnå motorns krav så seriekopplas batterierna för att öka spänningen. Detta kan ställas upp 

som en ekvation för att lösa ut antalet batterier som måste seriekopplas (se ekvation 5) 

 

                   

                   
                              (5) 

 

Där motorns spänning är 380 V. Tiden batterierna kommer att hålla igång motorn på beräknas enligt 

ekvation (6) samt vikten på det totala antalet utgör på planet ges enligt ekvation (7). 

 

                                        

                                 
                      (6) 

 

                                                     (7) 

 

Val av batteri    

Eftersom det ej får förekomma så mycket tyngd i glidflygplanet och motorn är eldriven så blev litium 

batterier  ett bra val av energikälla för att minska på vikten efter vad de presterar. Dessa går att hitta 

under namnet ”VL 27M” eller ”VL 41M” (se Figur 6) och tillverkas av företaget ”SAFT” [6] som 

specialiserar sig inom forskning av batterier för militäranläggningar och speciellt i vårt fall för 

flygfordon.  
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Detta val av batterier betyder i vanliga fall en stor risk för flygplan, men föreetaget SAFT har 

specialiserat sig på att denna typ av batterier ska fungera, dock så består nackdelen att företaget som 

har en Ecoglider måste i jämna mellanrum besikta dessa batterier för att inte riskera att de orsakar en 

brand under flygning [8]. På grund av att batterierna inte levererar en exakt spänning efter 

seriekopplingen så kommer en spännings regulator att installeras mellan batterierna och motor [7]. 

Detta kommer att reglera en exakt spänning så att motorn går igång utan problem. En anledning att 

två batterier valdes är för att kunna ge lite frihet för kunden att bestämma om de ska ha ett plan med 

bättre stigprestanda (se sid), mer utrymme för pålagd vikt men mindre drift tid för motorn eller den 

tyngre varianten som ger sämre stigprestanda men mycket längre drift tid för motorn. En till orsak 

till att ha små batterier är på grund av dess lätthet att gömma innanför planet vilket i vårt fall blev i 

vingarna (se Figur 6 och 7). En annan anledning till valet av dessa batterier är att de är även 

uppladdningsbara vilket sparar på kostnaderna för att driva planet förutom den strömmen som 

betalas vid på laddning. 

 

Batterispecifikation för VL 27M  

Det första valet för motorns batterisystem kommer att bestå utav VL 27M batterierna (se Tabell 2). 

 

Tabell 2: Tabellen på VL 27M batterispecifikation 
 

Elektrisk data VL 27M 

Märk spänning   [V] 3,6 

Genomsnittlig kapacitet [Ah] 27 

Maximal konstant ström [A] 110 

Mekaniska egenskaper  

Diameter                         [mm] 54,3 

Höjd              [mm] 163 

Vikt    [kg] 0.77 

Volym              [dm2] 0.38 
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Batterispecifikation för VL 41M 

Det andra valet av batterier är VL 41M. Dess egenskaper är de samma dock är det en ändring på dess 

kapacitet, volym och vikt (se Tabell 3). 

 

Tabell 3: Tabellen på VL 41M batterispecifikation 
 

 

Elektrisk data VL 41M 

Märk spänning   [V] 3,6 

Genomsnittlig kapacitet [Ah] 41 

Maximal konstant ström [A] 150 

Mekaniska egenskaper  

Diameter   [mm] 54,3 

Höjd    [mm] 222 

Vikt    [kg] 1,07 

Volym    [dm2] 0,51 

 

 

Placering av batterier 

Batteriernas placering ligger innanför vingarna jämnt fördelat så nära flygkroppen som möjligt för att 

inte tynga ner vingspetsen och få enböjning på vingen. Dess riktning kommer att vara längst med 

Ecoglides riktning (se Figur 7) 

 

Figur 7: Visar en avklippt vinge med inlagda batterier 
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Stigprestanda 

För att bestämma glidflygplanets stigprestanda antas statisk och rak stigning. Propellermotorn är 

igång vid stigning, vilket tas till hänsyn vid beräkning av prestandan.  

 

 

Figur 8: Kraftbalans för ett flygplan i stigning. 

 

Hastighetsvektorn, V, delas i två komponenter, en horisontell och en vertikal komponent enligt figur 

8. Den vertikala komponenten, VV, benämns även för R/C som står för rate-of-climb och är 

hastigheten i vertikal riktning. Ur figur 1 fås följande samband: 

 

                       (8) 

 

       
       

 
          (9) 

 

Motståndet D, om en parabolisk motståndskoefficient           
  tillämpas, blir 

 

                
       

   
        (10) 
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där det dynamiska trycket    
 

 
    

 . Detta ger att (8) kan skrivas som 

 

              
  
 
    

    
 

      
  

 

 

 

    
        (11) 

 

Detta är en viktig prestanda parameter, för ju snabbare vi kan stiga med en given motorkraft desto 

mindre batterier används och mera flygtid utvinns. För propellerdrivna flygplan gäller att: 

 

   
  

  
 

    

  
          (12) 

 

där     är verkningsgraden och P är motorns totala uteffekt. I simuleringarna antas varje person väga 

85kg, vilket även inkluderar fallskärmsvikten. Simuleringarna görs för både de tyngre och lättare 

batterisystemen [1]. Även maximal operationshöjd (eng: service ceiling) bestäms, och är definierat 

som den höjd där stighastigheten är 0.5 m/s. 

 

Vingdesign 

XFLR5 

XFLR5 [15], som bygger på XFOIL, är ett program som kan användas för att designa och analysera 

vingprofiler i subsoniska hastigheter. XFLR5 används här för att analysera både vingprofiler och den 

slutgiltiga vingen. Beräkningarna som utförs baseras på teorin från vortex lattice metoden, en 

numerisk metod, som i princip modellerar vingen som ett oändligt tunt lager av virvlar för att på så 

sätt beräkna lyftkraften och det inducerade motståndet.  

 

De vingprofilerna som testades fungerar bäst vid låga Reynoldstal. Simuleringarna gjordes därför 

med Reynoldstal som varierar runt en million. Vingprofilerna simulerades med en hastighet på 40 

m/s, vilket motsvarar ungefär 0.15 Mach med en höjd på 4 km.   
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Vertikal placering av vinge  

En vinge på ett flygplan kan i vanliga fall placeras på fyra olika positioner relativt flygplanskroppen, 

och de olika positionerna har olika benämningar på vingen (se figur 9). Den vertikala placeringen på 

en vinge är mycket viktig för flygplan, inte bara på grund av aerodynamiska egenskaper utan även av 

praktiska skäl. Exempelvis påverkar vingens placering designen av stabilisatorn och tyngdpunktens 

placering [2]. 

 

 

Figur 9: Exempel på olika vingkonfigurationer.  

Bildkälla: http://en.wikipedia.org/wiki/Wing_configuration. 

 

Vad gäller glidflygplan med fokus på passagerarens upplevelse, är det en fördel med högt placerade 

vingar då utsikten från passagerarplatsen inte täcks av en vinge. För detta syfte fanns enbart två 

alternativ att välja mellan, en hög eller en parasol vinge. En parasol vinge skulle vara i vägen för tänkt 

propellerdrift, varför hög vinge valdes. En annan praktisk egenskap med en hög vinge, förutom 

utsikten, är att det exempelvis blir säkrare att installera en propellermotor ovanpå vingen då 

propellern är högre upp vilket minskar risken för olyckor. En högt placerad vinge medför även 

aerodynamiska fördelar för flygplanet.  

 

Den dihedrala effekten hos en hög vinge är större jämfört med en lågplacerad vinge, vilket bidrar till 

att flygplanets sidostabilitet (eng: lateral stability) ökar. Dihedral effekt är mängden rollmoment som 

skapas för varje vinkeländring i sidoled (eng: sideslip). Att ha en högre dihedral effekt innebär att 

flygplanet snabbare vill återgå till sitt trim tillstånd efter en sådan vinkeländring. [2]. I praktiken 

innebär detta att piloten inte ständigt behöver kompensera med styrspaken utan flygplanet beter sig 

så att det sker automatiskt. En annan positiv effekt är att höga vingar generellt ger upphov till mer 



 
 

16 
 

lyftkraft jämfört med låga och mittenplacerade vingar vilket i sin tur leder till att stallhastigheten 

minskar, ty liftkoefficienten är högre. En sista positiv egenskap som en hög vinge bidrar till, är att 

vingens dragkraft ger upphov till ett ”nos-nedåt” riktat moment som är en stabiliserande effekt för 

flygplanet längs den longitudinella axeln [2]. 

 

Den största negativa egenskapen med en hög vinge är att frontalarean är större jämfört med en 

mittenvinge, vilket leder till ökat motstånd. Dessutom krävs en längre startsträcka, då markeffekten 

(eng: groundeffect) är lägre för en högplacerad vinge [2]. Vad gäller flygplanets användningsområden 

väger fördelarna med en hög vinge tyngre än nackdelarna. 

 

Vingprofil 

Följande vingprofiler studerades;  NACA S6061, Eppler 193 och FX-74 mod SM där profilen med 

de bästa egenskaperna valdes till vingen. Från en internetdatabas (UIUC Airfoil Coordinates 

Database [11]) laddas koordinater för vingprofilerna ned och med programmet XFLR5 simuleras de 

grafer som tidigare nämnts och sedan analyseras. 

 

När man designar en vinge är valet av vingprofilen en mycket viktig aspekt. Vingprofilens uppgift är 

att skapa tillräckligt mycket lyftkraft med minimal dragkraft, därför kommer valet av profil att 

påverka hela flygplanets aerodynamiska prestanda [2]. Vid val av vingprofil är det viktigt att ta reda 

på egenskaperna hos profilen och därav välja den profil som bäst möter de krav som ställs på 

flygplanet. Ur simuleringar gjorda med XFLR5 studeras hur vingprofilens lyftkoefficient, CL, beror 

på anfallsvinkeln α. Denna CL- α graf ger information om profilens egenskaper.  

 

Med hjälp av CL- α grafen fås överstegringsvinkeln eller stallvinkeln, som är den vinkeln som 

motsvarar CLmax [2]. För vingprofilen är stallvinkeln således den maximala anfallsvinkeln som går att 

flyga med och fortfarande producera en lyftkraft. Ett högre värde på stallvinkel motsvarar en bättre 

vingprofil.  

CL talar om hur mycket lyftkraft som kan produceras med vingprofilen, vilket innebär att ett högre 

värde på CLmax är bättre. Högre CLmax ger även en lägre stallhastighet, ty denna är omvänt 

proportionell mot CL [2]. 
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En annan viktig aspekt vad gäller passagerartrivsel är storleken på lyftkoefficienten när vingprofilens 

anfallsvinkel är 0°, eftersom anfallsvinklar runt 0° är de vinklar som planet flyger med. 

Lyftkraftskoefficienten vid anfallsvinkeln 0° är därför ett mått på hur bra vingprofilen är när det 

gäller cruise-flygning.   

 

Ur säkerhetssynpunkt är det angeläget att titta på hur vingprofilen beter sig när den väl har stallat. 

Här är det önskvärt att ha en mjuk kurva runt stallvinkeln, då detta ger en lätthanterlig stall för 

piloten att komma ur. 

 

Simuleringen med XFLR5 ger även glidration (CL/CD) som funktion av anfallsvinkel. Höga värden 

på glidration är viktiga för de anfallsvinklar det är tänkt att flygplanet ska flyga i.  

 

Alla nämnda egenskaper tittas på för de vingprofiler som studerades i denna rapport. 

 

Sidoförhållande 

En vinges sidoförhållande (AR) är definierad som 

 

   
  

 
           (13) 

 

där b är vingens spannvidd och S är arean. För en vinge med konstant korda motsvarar formeln 

längd-bredd ration på vingen. Då glidflygplan generellt flyger i låga hastigheter är det viktigt att 

designa vingen på så sätt att sidoförhållandet blir så stort som möjligt. Eftersom sidoförhållandet är 

en viktig parameter som styr flygplanets prestanda är det viktigt att ha det i åtanke när man 

dimensionerar vingen. 

 

En vinge med högt sidoförhållande kommer att ha prestanda som kan liknas den för vingprofilen, 

eftersom påverkan av de virvlar som uppkommer vid vingspetsarna minskar. I 2D-simuleringarna av 

vingprofilen som görs i XFLR5 antas sidoförhållandet vara oändligt, vilket påverkar CL-α grafens 

lutning. Med ökande sidoförhållande ökar lutningen på grafen och närmar sig den lutning som fås av 
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vingprofilen. Det betyder att egenskaper som stallvinkel och maximala CL närmar sig de teoretiska 

resultat som man får från analys av vingprofilerna [2]. Även glidration ökar då     ökar enligt 

 

 
 

 
 
   

 
 

      

          (14) 

 

där 

 

  
 

    
           (15) 

 

och e är Oswald effektivitets faktor. 

 

Polyhedral vinge 

En polyhedral vinge är en vinge som till största del är rak men böjs av exempelvis vid vingtipparna 

(se figur 10), vilket bidrar till ytterligare sidostabilitet [2].  

 

 

Figur 10: Bild på modell av vingen i XFLR5. Visar den polyhedrala delen. 

 
 

En anledning till att en vinge görs polyhedral är exempelvis om det inte går att ha en dihedral vinkel 

vid vinges fästningspunkt. I detta projekt skall propellermotorn placeras på vingen och det är därför 

av praktiska skäl inte möjligt att ha vinklade vingar. Vid val av vingplacering valdes en hög vinge, och 

detta medför redan en stabiliserande effekt. Det är dessutom lättare att modifiera en polyhedral vinge 

vid behov av ytterligare stabilitet genom att ändra på yttre delen av vingen.  
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Vingen 

Vingen består av två delar, den raka huvuddelen och så vingspetsarna. Med föregående avsnitt i 
beaktelse fick vingen dimensioner enligt tabell 4. 
 

Tabell 4: Vingens slutgiltiga dimensioner  
 

 Vingen Vingspetsarna 

Längd 21 m 1 m 
Korda 0.7 m 0.5 m 

Vingarea 15.2 m2  

Sidoförhållande 31.84  

Dihedral 0 ° 15 ° 

 
 
 
Vingen modellerades i XFLR5 (se figur 11). 
 

 
 

Figur 11: Figuren visar modellen på vingen i XFLR5. Vingprofilen som används är FX-74 mod SM. 

 

Bug whipers 

Som standard valdes att inkludera så kallade bug whipers (en för vardera vinge) som är ett 

reningsinstrument (se figur 12) och finns för att skrapa vingar rena vid flygning. Vid start och 

flygning på låg höjd kan smuts och insekter fastna på den främre delen av vingen. Konsekvensen av 

detta blir att den laminära strömningen störs och flygplanet får som resultat sämre prestanda [12]. 

Efter start kan bug whipern aktiveras av piloten och då rensar den vingen från eventuell smuts som 

påverkar flödet över vingen. 
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Figur 12: En bug whiper(rött instrument) installerad på ett glidflygplan som renar vingen från smuts. 

 

 

I värsta fall kan orenigheterna på vingen orsaka en så kallad seperationsbubbla (eng: seperation 

bubble), vilket illustreras i figur 13. Seperationsbubblan som bildas på vingen försämrar den effektiva 

utformningen vingprofilen. Trots ren vinge kan seperationsbubblor likväl bildas längre bak på 

vingen.  

 

Figur 13: Figur som visar vad som händer när en separationsbubbla bildas på en profil.  

Som bilden illustrerar försämras den effektiva formen hos vingprofilen då en separationsbubbla bildats.   
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För att undvika detta kan zig-zag tejp användas för att trigga omslag till turbulent gränsskikt utan att 

bubblor bildas. Förebyggande åtgärder är att tejpa på zig-zag tejp på flygplanet. I verkligheten kan 

vingar testas i vindtunnlar, där oljor målas på vingen och bestrålas med UV-ljus, vilket medför till att 

bubblorna kan lokaliseras. Positionen på zig-zag tejpen hos högprestanda glidflygplan användes vid 

estimeringen av positioneringen för detta projekt. Vid simuleringarna i XFLR5 sätts positionerna 

därför till 65% respektive 85% av kordlängden (ovan respektive undersida) på vingen. 

 

Tippstabilitet 

Tippstabiliteten kan analyseras genom att göra en modell av vingen, stabilisatorn och fenan i XFLR5. 

 Programmet behöver utöver det även position av tyngdpunkten som beräknas genom att addera alla 

moment från en referenspunkt. De vikter som ansågs vara tillräckligt stora togs till hänsyn i 

beräkningarna, exempelvis batterierna som sitter i vingarna och motorn. Därefter delas totala 

momentet med flygplanets vikt och på så sätt fås en uppskattning på var tyngdpunkten hamnar. Med 

information ovan beräknar XFLR5 tippmomentkoefficienten, Cm, som kan plottas som funktion av 

  för modellen. Ur denna graf kan man se om flygplanet kan anses vara statiskt stabilt eller inte, 

beroende på hur lutningen för denna graf ser ut. Ur grafen kan även flygplanets trim punkt avläsas, 

dvs. när Cm är lika med noll. Vid trim påverkar inga moment flygplanet och den anfallsvinkel där 

flygplanet erhåller trim är den vinkel som flygplanet själv kommer att glida med om piloten skulle 

släppa styrspaken. 

 

Om flygplanet är statiskt stabilt kommer Cm-CL grafen att anta en negativ lutning . Detta innebär att 

om flygplanet från sin trim punkt påverkas av någon störning som, till exempel, leder till att 

flygplanet får en högre anfallsvinkel ger att Cm är negativt. Cm är definierat sådan att positivt Cm ger 

ett positivt nos-upp moment (dvs. ökande anfallsvinkel). Om Cm är negativ efter störningen leder det 

till att nosen istället trycks nedåt, och anfallsvinkeln återgår till trim punkten [13].  

 
Flygplanet 

För att kunna säga något om tippstabiliteten på flygplanet modellerades detta i form  av vinge (se 

figur 11), stabilisator och fena i XFLR5 (se figur 14). En flygplanskropp är inte med i beräkningarna 
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då detta ej rekommenderas i XFLR5[14]. Fena och stabilisator har båda symmetriska vingprofiler 

(s9026 respektive s9027). Avstånd mellan vingarna är enligt de mått som gäller i avsnittet "placering 

av motor", dvs. 4.2 m mellan huvudvingen och den horisontella stabilisatorn. Huvudvingen är 

placerad på en höjd 0.5 m relativt fenans lägsta punkt, och stabilisatorn 0.5 m över vingen för att 

undvika att den skulle hamna i medparten av den nedåtgående luftström som bildas efter 

huvudvingen.  

 

 

Figur 14: Flygplan som modell i XFLR5. I figuren visas flygplanet med en anfallsvinkel α = - 6°. Tryckkoefficienten, Cp, på vingarna visas i färgskala. I 
grönt visas lyftkraften för vingen (positiv) och för stabilisatorn (negativ). Lila linjer avser strömlinjerna över vingarna. 
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Resultat 

Motorn 

 

Figur 15: Kurva som visar simuleringen av minsta möjliga effekt som varierar på höjden. 
som visar att vid 5km ger en minst krävande effekt på 24,6 kW 

 

Vingprofilerna 

Vid simuleringarna i XFLR5 testades vingprofilerna under förutsättningarna i tabell 5. Varje färg på 

grafen motsvarar ett Reynoldstal men enbart bästa resultat redovisas och diskuteras. 

 

Tabell 5: De tillstånd som råder vid simuleringar i XFLR5. 
 

XFLR5  

Reynoldstal 1.000000-1.100000 

Machtal 0.15 

Zig-zag tejp, ovansida 65% 

Zig-zag tejp, undersida 85% 
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NACA s6061 

 

Figur 16: Simuleringen på NACA s6061 profilen.  
I vänstra grafen visas CL som funktion av α, och i den högra visas glidration som funktion av α.  

 
 

Tabell 6: CLmax, αmax, CL0 och maximal glidratio som bestämts ur figur 16. 
 

NACA s6061  

CLmax 1.23 

αmax 12° 

CL0 0.18 

(CL/CD)max 80 
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Eppler 193 

 

 
 

Figur 17: Simuleringen på Eppler 193 profilen.  
I vänstra grafen visas CL som funktion av α, och i den högra visas glidration som funktion av α.  

 
 

 
Tabell 7: CLmax, αmax, CL0 och maximal glidratio som bestämts ur figur 17. 

 

Eppler 193  

CLmax 1.26 

αmax 13° 

CL0 0.38 

(CL/CD)max 120 
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FX-74 mod SM 

 

Figur 18: Simuleringen på FX-74 mod SM profilen.  
I vänstra grafen visas CL som funktion av α, och i den högra visas glidration som funktion av α.  

 

 

Tabell 8: CLmax, αmax, CL0 och maximal glidratio som bestämts ur figur 18. 
 

FX-74 mod SM  

CLmax 2.18 

αmax 11° 

CL0 1.2 

(CL/CD)max 160 
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Vingen 

 
 

Figur 19: Simuleringen på vingen med FX-74 mod SM vingprofilen.  
I vänstra grafen visas Cm som funktion av α, och i den högra visas CL som funktion av α.  

Flygplan 

 
 

Figur 20: Simuleringen på flygplanet med lättare batterier.  
I vänstra grafen visas Cm som funktion av α, och i den högra visas glidration som funktion av α.  
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Figur 21: Simuleringen på flygplanet med tyngre batterier.  
I vänstra grafen visas Cm som funktion av α, och i den högra visas glidration som funktion av α.  
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Stigprestanda 

 

Figur 22: Stighastighet som funktion av höjden med lättare batterier. 
 
 
 

 
Figur 23: Stighastighet som funktion av höjden med tyngre batterier. 
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Diskussion 

Motorn 

Efter att ha granskat både simuleringen av minsta möjliga effekt och den valda motorn som 

monteras uppskattas att den minsta möjliga effekten vid en viss höjdpunkt varierar inom ett intervall 

från noll till sex kilometer upp i luften mellan en effekt från 19,1 till 24,6 [kW](se graf 1). Med detta 

konstateras att den valda motorns effekt kommer att vara tillräckligt med god marginal (se motorns 

specifikation). Och enligt tidigare så kommer motorn att uppfylla kraven som satts på prov som 

exempelvis att motorn ska vara miljövänligt och energisnål för att fokusera på en bra och skön 

flygtur för både pilot samt passagerare. 

 

Energikälla 

På grund av att motorn har en spänning på 380 V och batterierna än på 3,6 V måste batterierna serie 

kopplas för att uppnå motorns krav. Detta betyder att minst 106 stycken batterier måste vara 

seriekopplade och inkopplade med spännings regulator mellan som ska leverera rätt mängd spänning 

och ström till motorn.  

Den totala tiden som motorn beräknas att vara igång med hjälp av VL 27M batterierna utan förluster 

vid kontinuerlig motor gång är ca 18.2 minuter och dess totala vikt som kommer att fördelas upp 

innanför vingarna är 81.62 kg. När det gäller VL 41M batterierna så kommer tiden som motorn 

beräknas att vara igång utan förluster vid kontinuerlig motor gång är ca 27,64 minuter och dess totala 

vikt som kommer att fördelas upp innanför vingarna är 113,42 kg detta leder även till att 

stigprestandan kommer att minska.  

 

Stigprestanda 

Med det lättare batterisystemet uppnåddes en maximal stighastighet på 5 m/s vid start, vilket slår 

Antares 20E, mycket tack vare att flygplanet i sig är lättare och att den starkare motorn bidrar till 

ökad stighastighet. Med de lättare batterierna fick planet en maximal operationshöjd på strax över 8 

km (se figur 22). Det tyngre batterisystemet var lite sämre vad gäller stigprestandan, men i praktiken 

är den längre operationstiden mycket viktigare för syftet med detta glidflygplan. Flygplanet fick, med 
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de tyngre batterierna, en maximal stighastighet på 4.4 m/s, vilket matchar Antares 20Es stigprestanda 

[10], och fick en maximal operationshöjd på ca 7.5 km (se figur 23). 

 

Vingprofilerna 

Simuleringarna av vingprofilerna gav en ide om hur pass bra de var när det gäller exempelvis glidratio 

och CL. NACA-och Epplerprofilen hade väldigt likvärdig prestanda men Epplerprofilen hade bättre 

glidratio över låga anfallsvinklar, vilket är något som var av stort intresse för detta projekt. Den hade 

även lite högre αstall så generellt var Eppler profilen lite bättre (se figurer 16 och 17). 

 

Den profil som verkligen utmärkte sig positivt var FX-74:an; den hade mycket högre CLmax jämfört 

med både NACA-och Epplerprofilen. Detta gav i sin tur mycket högre glidration över ett större 

spann av anfallsvinkar jämfört med de andra vingprofilerna. Då vingen var riktad rakt fram (α=0°) 

var glidration närmare 100, vilket kan jämföras med ungefär 60 som för Epplerprofilen. En sämre 

egenskap hos FX-74:an var dess αstall som var lägre än de båda profilerna (se figur 18). Då detta 

glidflygplan är tänkt att användas för dess komfortabilitet och inte dess akrobatiska prestanda var 

detta inte något större bakslag. De mycket höga CLmax och glidration gjorde att FX-74:an valdes till 

vingen, då detta medför att flygplanet har bättre glidprestanda vilket prioriteras över stallvinkeln. 

 

Vingen 

Vingens lyftkoefficient blev som förväntat inte lika bra som resultatet erhållna vid analys av 

vingprofilen, dock var resultatet inte alltför långt ifrån. CL för α=0° var fortfarande högre än för de 

andra vingprofilerna, och låg på ca 1.1. Vingens stabilitet visades även i grafen med totala 

tippmomentskoefficienten som funktion av anfallsvinkeln. Ett större negativt värde på 

tippmomentskoefficienten för en specifik anfallsvinkel, ger en mer stabil vinge för den specifika 

vinkeln (se figur 19).  
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Flygplan 

Det totala flygplanet visade en maximal glidratio på 127 (se figurer 20 och 21), vilket kan anses vara 

rätt så orealistiskt. Det glidflygplan som presterar bäst i världen, eta av eta-aircraft [17], sägs ha en 

glidratio på ungefär 70 (eta-aircraft publicerar inte officiell data för det flygplanet). Andra 

högpresterande glidflygplan har glidration på runt 60. En anledning till den höga glidration är att 

XFLR5 inte rekommenderas vid beräkningar där flygplanskroppar ingår i analysen. Det innebär att 

dragmotståndet från kroppen inte tas i beaktelse. Dessutom använder XFLR5 sig av både 2D och 

3D beräkningar i analysen av hela flygplanet, och i 2D kan prestandan se mycket bättre ut än vad den 

är i verkligheten. Flygplanet, med båda konfigurationer, visade sig vara stabila och med sin trim 

punkt på ca α = 9° (se figurer 20 och 21). Här är det viktigt att notera att vid beräkning av 

tyngdpunktens placering togs bara de allra största vikterna med. En mycket noggrannare beräkning 

av placeringen behövs för att med större säkerhet tala om hur stabilt flygplanet är. Exempelvis 

landningsställ, vikten på vingar baktill och diverse instrumentbrädor i cockpiten har inte tagits med i 

beräkningarna. 
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Slutsats 

Det miljövänliga EcoGlide är ett glidflygplan med en glidratio på 127. Tack vare den starka motorn 

lyckas den matcha, och till och med överskrida (med det lättare batterisystemet) stigprestandan hos 

en Antares 20E. Med det lättare batterisystemet fås en total motordrift på ca 18 minuter, vilket räcker 

både för att EcoGlide ska klara av att stiga självmant samt att stiga ytterligare vid behov. Det tyngre 

batterisystemet gav ytterligare tio minuters operationstid. Konceptet att enbart använda sig utav en 

batteridriven motor vid stigning och sedan segla fram fungerar bra på relativt små sträckor, och att 

frakta en viss mängd gods med ett sådant flygplan från, exempelvis, en by till en annan är mycket 

möjligt. För skickliga piloter som vill flyga miljövänligt är det fullt möjligt att komma längre sträckor. 

Att ta med en passagerare som vill flyga är inte heller några problem. Man kan tänka sig att man 

transporterar personer till närliggande platser miljövänligt men för att detta ska vara vettigt kan det 

behövas plats för mer än en passagerare.   
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Bilaga 1: Matlabkod 

Matlabkod för CG 

%% CG 
clc 
clear all 
close all 
%%tyngre batterier 113.4kg motor 52kg människa 85kg 
CG=(1.3*85+2.7*85+3.8*113.4+4.0*52)/500 
%%lättare batterier 81.62 kg motor 52kg människa 85kg 
CG2=(1.3*85+2.7*85+3.8*81.62+4.0*52)/468 

 

Matlabkod för K 

clc, clear all, close all 
AR=22^2/(22*0.7); 
%raymer 
e0=1.78*(1-0.045*AR^0.68)-0.64 

  
K=1/(pi*AR*e0) 

 

Matlabkod för minsta möjliga effekt 

%% minsta möjliga effekt 
clear all 
close all 
clc 

  
hojd=0:10000; 
[T, a, P, rho]=atmosisa(hojd); 

  
k=0.0332; 
r=1.25; 
vingspan=22; 
cordan=0.7; 
tjocklekvinge=cordan*0.09 
vinge=vingspan-1; 
Cfe=0.0055; %taget från tabell antekningar 
W=700*9.82; 

  
%% referensarea 
a=0.5*1.5; 
b=0.5*1; 
cirkelarea= pi*(r^2); 
referensvingarea=21*tjocklekvinge; 

  
Sref=cirkelarea+referensvingarea 

  
%% våtarea med r~1.25 för att inte komplicera med eliptiska koner 
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%1)kon främre del längd=0.65 
kon1=pi*r*(sqrt((r^2)+(0.65^2))); 

  
%2) cylinder främre del längd=1.3 
cylinder1=2*pi*r*1.3; 

  
%3)kon bakre del1 längd=2 
kon2=pi*r*(sqrt((r^2)+(2^2))); 

  
%4)cylinder bakredel längd=0.55 
cylinder2=2*pi*0.2*0.55; 

  
%5)cylinder bakredel2 längd=3 
cylinder3=2*pi*0.15*3; 

  
%6) kon bakredel2 längd 0.5 
kon3=pi*0.15*(sqrt((0.15^2)+(0.5^2))); 

  
%7)vingarean taget från Xfoils 
vingarea=2*15.3999997; 
%ihopsättning av areorna ger 

  
Swet=kon1+cylinder1+kon2+cylinder2+cylinder3+kon3+vingarea 

  
%% CD0 
Cd0=Cfe*(Swet/Sref) 

  
%% Prmin 

  
term1=sqrt(2*(W^3)./(rho.*Sref)); 
term2=(k*(Cd0^(1/3))/3)^(3/4); 

  
Prmin=[4*term2.*term1*10^-3]';%kW 

  
Prmin0m=Prmin(1,1) 
Prmin5000m=Prmin(5000,1) 

  
figure(1) 
plot(hojd,Prmin,'r') 
legend('Graf som visar hur minsta möjliga effekten varierar på höjden') 
ylabel('Pr,min [kW]') 
xlabel('Höjd [m]') 

  

Matlabkod för stigprestanda 

clc, clear all, close all 
%Stigprestanda 

  
K=0.0332; 
CD0=0.0526; 
CLCDmax=1/(2*sqrt(K*CD0)); 
RC_maxh=[]; 
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%W=(500+85+85)*9.82; 
W=(468+85+85)*9.82; 
%S=6.2317; %Sref 
S=15.4; 
Pa=55000*0.957; % 95.7% verkningsgrad 

  

  
for h=[0:500:10000]; 
[T, a, P, rho] = atmosisa(h); 

  
V_RCmax=((2/rho)*((K/(3*CD0))^1/2)*W/S)^1/2; 
M=V_RCmax/a %Mach nr 0.15 
RC_max=Pa/W-2/sqrt(3)*(V_RCmax/CLCDmax); 

  
RC_maxh=[RC_maxh RC_max]; 
end 
h=[0:500:10000]; 
p=plot(h, RC_maxh) 
set(p,'linewidth', 3) 
xlabel('Höjd [m]') 
ylabel('R/C [m/s]') 
%title('R/C som funktion av höjden för tyngre batterier') 
title('R/C som funktion av höjden för lättare batterier') 
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Bilaga 2: Arbetsuppdelning 

Danny Nissan: 

Jag har arbetat med vingprofiler, vingdesign, flygplan,  de delar som gjorts i XFLR5, gränsskikt över 

vingarna och stigprestanda. Har skrivit motsvarande delar i rapporten. 

Nicolas Luco: 

Jag har arbetat med val av motor, prestanda beräkningar på motorn, energikälla och beräkningar på 

denna. Har skrivit motsvarande delar i rapporten.  


