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Sammanfattning 
 

Fossila bränslen som används som drivmedel i dagens flygplan bidrar till den globala 

uppvärmningen via den höga halten av koldioxidutsläpp. Sedan några år tillbaka har 

medvetenheten kring de negativa effekterna som uppkommer av fossila bränslen ökat, och 

av den anledning börjar man söka efter alternativa drivmedel för bland annat flygplan. 

Denna rapport behandlar en konceptstudie av ett litet segelflygplan med ett miljövänligare 

drivsystem än i dagens allmänflygplan drivna med en kolvmotor. 

Projektets syfte är att konstruera ett miljövänligt flygplan som klarar av en flygning med 

start, stigning, flygning med konstant fart och på konstant höjd, nedstigning, och landning, 

med så liten energiåtgång så möjligt, men samtidigt med hänsyn till miljön. 

Flygplanet H36 DIMONA modifierades om, och en ny elektrisk motor med tillhörande 

batteripack ersatte den befintliga bränslemotorn. Nya solceller installerades på vingarna 

som en extra miljövänlig energikälla, och flygplanspropellern modifierades om så elektrisk 

energi kunde produceras med hjälp av vinden vid flygning. Flygplanskroppens optimerades 

maximalt för att minska vikten och inte minst förbättra flygdynamiken. De nya förändringar 

som infördes gjorde det möjligt att flyga hela 90 minuter, vilket motsvarar ca 120 km i 

sträcka. Vikten kunde minskas med hela 39% vilket motsvarar 300kg. De åtgärder och 

förändringar som infördes har lett till en 100% miljövänlig flygtur med 0% i koldioxid 

utsläppen.    
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Inledning 
 

Att kunna övervaka rådjur och vilt i skogen har 

alltid varit omständigt och kräver ständigt mycket 

jobb. Skogarna i Sverige sträcker sig över mer än 

50% av Sveriges totala yta vilket gör 

bevakningsarbetet omfattande och krävande. 

Konceptet "DIMONA Eko Flight, DEF" har som 

mål att underlätta övervakningen och studierna 

av vilt och rådjuren i skogen. Flygplanet kommer 

att rustas med en del bevakningsutrustning och 

kommer att flyga på relativt låga höjder och 

skanna samt samla in viktig information om 

djuren i skogen.  DIMONA Eko Flight kommer vara 

obemannad och är utrustad med automatiska 

reglersystem samt möjligheten att styra flygplanet på avstånd via en flyttbar markstation. 

Tack vare flygplanets miljövänliga konstruktion kommer den vara skonsam mot skogarna och 

ekosystemet. DIMONA Eko Flight är utrustad med en tystgående elmotor som förses med 

energi till en viss del från solcellerna som är placerade på vingarna i flygplanet. Elmotorns 

låga ljudnivå är ytterst viktigt för bevakningsarbetet i skogen och för att inte skrämma iväg 

djuren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 1: En manipulerad bild som framställer "DIMONA Eko 
Flight". 
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1 Problemformulering 
 

Fossila bränslen som används som drivmedel i dagens flygplan bidrar till den globala 

uppvärmningen via den höga halten av koldioxidutsläpp. Sedan några år tillbaka har 

medvetenheten kring de negativa effekterna som uppkommer av fossila bränslen ökat, och 

av den anledningen börjar man söka efter alternativa drivmedel för bland annat flygplan. 

Uppgiften som tilldelades är att genomföra en konceptstudie av ett litet flygplan med ett 

miljövänligare drivsystem än i dagens allmänflygplan drivna med en kolvmotor. 

Uppgiften går ut på att konstruera ett flygplan så den klarar av en flygning med start, 

stigning, flygning med konstant fart och på konstant höjd, nedstigning, och landning, med så 

lite energiåtgång som möjligt, och samtidigt med en så låg utsläpp av koldioxid som möjligt. 

 

1.1 Kravspecifikationen 

 
 Minska koldioxid utsläppen med minst 50% 

 Maximal vikt på 600 kg 

 Användning av miljövänligare drivmedel 

 Att inte överstiga flyghastigheten 300 km/h 

 Att inte flyga högre än 2000 m 

 Flygplanet skall vara obemannad  

 Flygplanskroppen skall byggas av återvinningsbar material 

 Flygplanet skall kunna flyga minst en timme 
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2 Flygteori 
 

Hur flyger ett flygplan? Hur snabbt kan den öka i höjd? Hur lång start och landningsträcka 

behöver den för att flyga?   

För att kunna besvara dessa frågor måste någon form av teori för hur lyftkraft uppkommer 

ställas upp. Lyftkraft genereras genom acceleration av luft, denna metod bygger på 

Bernoullis teori [1] som säger att högre fart av luften ger lägre tryck. Eftersom luften går 

snabbare på vingens ovansida så skapas ett undertryck som ”suger” vingen uppåt se figur 2 

[14]. Denna teori grundas på Isac Newtons rörelselagar, Newtons första lag, som säger att 

för att ett flygplan ska kunna lyfta måste en kraft större än jordens dragningskraft med 

motsatt riktning åstadkommas. Newtons andra lag     , där den kraft som verkar på 

flygplanet är direkt proportionellt mot massan   och accelerationen  . Lyftkraften som en 

vinge skapar är beroende av hur mycket luft som vingen trycker nedåt och vilken fart den 

får. 

  

Figur 2: Visar vingprofil med luftflöde [14].   

3 Överslagsberäkningar för prestanda och kraftanalyser 

 
För att få en överblick över flygplanets prestanda ställs en enkel modell upp. Syftet är att få 

en föraning om flygplanets start, stigning och landningsprestanda beroende på parametrar 

som friktion mellan däck och vägbana, diverse motståndskrafter och lyftkrafter. Vid flygning 
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påverkas ett flygplan av fyra krafter se figur 3. Verkande krafter är dragkraften    (eng 

thrust), motståndskraften   (eng drag), lyftkraften   (eng lift), tyndkraften      (eng 

weight). Genom att tilllämpa Nerwton’s andra lag fås längs flygriktning enligt [2]:  

                     
  

  
 

(1.1)  

Och tvärs flygriktning fås  

                     
  

  
 (1.2)  

 

Ekvation (1.1) och (1.2) beskriver allmänt tvådimensionel translationrörelse hos ett flygplan i 

accelererad flygning. Högerledet i ekvation (1.2) är inget mer än centripetal acceleration för 

cirkulär rörelse se figur 4.  För att studera statisk prestanda vid planflykt då det inte sker 

någon acceleration blir termerna i högerledet lika med noll. Detta medför att ekvationerna 

kan kan förenklas och längs horizontalplanet är även vinken     och vinkeln    är så litet 

så att          och         , det vill säga kvar blir 

     (1.3)  

     (1.4)  

 

  

 

 

Figur 3: Flygplanet med verkande krafter [2]. 

 

3.1 Dragkraft och Lyftkraft 

 

Motståndskraften   för ett flygplan definieras enligt [2]:  
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(1.5)  

 

Där   är hastigheten,   är luftens densitet,   är dynamiska trycket,   är vingarean och    är 

flygplanets totala motståndskoefficient. 

Motståndskraften   är lika med motorns dragningskraft   vid planflykt. 

Lyftkraften   definieras enligt [2]: 

   
 

 
       

(1.6)  

 

Flygplanets totala motstånd definieras enligt [2]: 

         
  

 

    
 

(1.7)  

 

Där      är nollmotståndskoefficienten för hela flygplanets luftmotstånd vid en anfallsvinkel 

där den resulterande lyftkraften är noll.  
  

 

    
  är det inducerade motståndskoefficienten 

även kallad     , ett extra motstånd som uppstår på grund av kantvirvlarna vid 

vingspetsarna.   kallas Oswald efficiencys, ett empiriskt värde som bygger på 

vindtunneltester och testflygningar etc.    
  

 
 är sidoförhållande, där   är vingbredden.    

innefattar all lyftkraft som flygplanet genererar och är omvänd proportionellt mot 

hastigheten. Det vill säga att den minskar med ökande hastighet, och den definieras enligt 

[2]: 

    
 

 
     

 (1.8)  

 

Ekvationerna ovan beskriver de grundläggande aerodynamiska egenskaperna 
för ett flygplan – som kan användas till prestandaberäkningar. 
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Figur 4: Flygplanet i en cirkulär rörelse. 

Kombination av ekvation (1.5) med ekvation (1.7) och ekvation (1.8) insatt fås 

motståndskraften till  

   
 

 
   [     

 

    
(

 

 
     

)

 

]   (1.9)  

 

 

3.1.1 Dragkraftsbehov i likformig rörelse.   

 

Ett flygplan med likformig rörelse på given höjd och hastighet måste producera en dragkraft 

som motsvarar det motstånd som genereras samtidigt som vingen måste generera en 

lyftkraft som motsvarar flygplanet tyngd. Genom att dividera ekvation (1.3) med (1.4) och 

utnyttjar (1.5) och (1.6) fås  

 
 

 
 

  

  
 (1.10)  

 

Dragkraftsbehovet    kan slutligen beräknas.  

 
   

 

  
  

⁄
 

 

 
 ⁄

 (1.11)  
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   anger dragkraftbehovet vid en specifik hastighet och höjd och är som minst då 

förhållandet   ⁄  är som störst. Detta beräknas enligt ekvation (1.15). Notera indexet R som 

tillkommit, detta står för kraftbehov (eng required). 
 
 

3.1.2 Glidtal Förhållandet 
  

  
⁄  

Förhållande 
  

  
⁄  även kallad glidtal som anger förhållande mellan höjdförlust och 

horisontell förflyttningssträcka definieras  

 
  

  
⁄  

  

     
  

 

    

 (1.12)  

 

Värdet på    då kvoten 
  

  
⁄  är minimum kan fås genom att derivera ekvationen 

 
  

  
⁄

 med 

avseende på   , och sättar den lika med noll vilket ger 

 

 

(

 
  

  
  

⁄

)

 
 

   
 

 (
    

  
 

  

    )

   
   

 

(1.13)  

 

Minsta dragkraftbehov    erhålls då förhållandet 
  

  
⁄ är som störst. Efter förkortning fås 

lyftkoefficient        för minimal dragkraft. 

        √         (1.14)  

 

3.1.2.1 Maximala förhållandet för  
  

  
⁄  

Genom att använda        i ekvation (1.12) fås   

 
   

  
⁄      

√        

     
√        

 

    

 
 

 
√

    

    
 (1.15)  
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3.1.2.2 Hastighet för minimum motstånd 

 

För att veta vid vilken hastighet som motståndskraften är lägst deriveras ekvation (1.9) med 

avseende på hastigheten, det vill säga 

 

  

  
 

 

  
[
 

 
   (     

 

    
(

 

 
     

)

 

) ]    

 

(1.16)  

Vilket ger minimum motståndshastighet       

       (
  

  
√

 

        
)

 
 

 
(1.17)  

 

Om man deriverar ekvation (1.9) med avseende på dynamiska trycket   fås minimal 

dragkraft      efter förkortning till 

        √
    

    
 

(1.18)  
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3.1.2.3  Effekten 

 

Hur mycket energi går det åt under en flygtur? För att veta det måste man ta reda på 

effektbehovet. För ett flygplan definieras effekten som dragkraft gånger hastigheten enligt 

[2]: 

       
 

 
   

(

 
 
 
 

     

(
 

 
     

)

 

    

)

 
 
 
 

 

 

(1.19)  

För att veta vid vilket hastighet flygplanet flyger effektsnålast så deriveras ekvationen med 

avseende på hastigheten ovan och sätts lika med noll. 

 

 
   

  
   

(1.20)  

Vilket ger 

         
 

√ 
 (

  

  
√

 

        
)

 
 

 
 

√ 
       

(1.21)  

 

3.1.2.4 Tillgänglig effekt 

 

Tillgänglig effekt innebär den effekt som en motor genom förbränning av fossilt bränsle/ 

kemisk energi omvandlar till mekaniskt arbete. Detta levereras genom en vevaxel för att 

driva propellern, men då det tillkommer förluster på grund av propellerns aerodynamiska 

form och även förluster i vevaxeln måste den tillgängliga effekten beräknas om till 

propellereffekt. Propellereffekten definieras enligt [2]:   

       (1.22)  

Där   är den totala effekten,    är den tillgängliga effekten,   är propellerns verkningsgrad 

och har ett värde mindre än 1. 
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3.2 Start prestanda 

 

För att ett flygplan ska kunna flyga behöver den accelerera från stillastående till en viss 

hastighet så att tillräckligt mycket lyftkraft genereras till planet lättar från marken. Detta sker 

precis då    . Distansen från start till lättning kallas för rullsträcka (eng ground roll). För 

att kunna beräkna rullsträckan används Isaac Newtons andra rörelselag som definieras enligt 

[2]: 

       
  

  
 

(1.23)  

 

Där   är totala kraften som verkar på planet. Med hjälp av integrering leder ekvation (1.23) 

först med avseende på hastighet och tid, och därefter med avseende på sträcka och tid fram 

till uttrycket:  

     
   

  
 

(1.24)  

 

Startsträckan     som behövs för att accelerera en kropp med massan   upp till hastigheten 

 . Detta kan inte tillämpas ännu då kraften   beroende     och friktionskraften      . 

Flygplanet med verkande krafter och friktionskraften       vid planflykt då den rör sig med 

en hastighet   se figur 5. 

 

 
Figur 5: Visar flygplanet vid planflykt med verkande krafter [9]. 
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Där friktionskraften       definieras som  

                 (1.25)  

där   är rullmotståndskoefficient,   är nettokraften mellan flygplanets däck och startbana. 

Typiska värden för rullmotståndskoefficienten givet i tabell 1. 

Beläggning Start Landning 

Torrt betong/asfalt 0,03-0,05 0,3-0,5 

Vått betong/asfalt 0,05 0,15 – 0,3 

Halt betong/asfalt 0,02 0.06 – 0.10 

Hård jord 0,05 0,4 

Mjuk jord 0,07 0,2 

Vått gräs 0,08 0,2 
Tabell 1: Typiska värden för rullmotståndskoefficienten   för olika underlag [9]. 

Totala kraften   som verkar på flygplanet kan skrivas som: 

                          
  

  
 

(1.26)  

 

Som ekvationen visar så är den momentana accelerationen en funktion av       och  . Då 

dragkraften   och tyngden   förhållandevis är konstanter, kommer motståndskraften   och 

lyftkraften   att förändras då dessa är funktioner av hastigheten. Lyftkraften har definierats i 

ekvation (1.6), Motståndskraften ekvation (1.5), med ekvation (1.7) multiplicerad med en 

korrelationsfaktor   [2]. Detta leder fram till uttrycket: 

   
 

 
   (      

  
 

    
)   (      

  
 

    
)  (1.27)  

 

där    , och kompenserar för markeffekt och ger upphov till minskat inducerat motstånd. 

korrelationsfaktorn definieras enligt [2]:  

   
(
   
 

)
 

  (
   
 

)
  (1.28)  

 

Där   är vingens höjd över marken och   är spännvidden. 

Startsträckan för ett flygplan består av två delar. Den ena delen rullsträckan    och den 

andra delen för luftburna avståndet   , den första då den accelererar från noll till en 

rotationshastighet    och sedan fortsatt acceleration till lättningshastigheten     tills den 

når en höjd på          över marken se figur 6. Dessa hastigheter brukar antas vara 

approximativt lika och för att få en viss säkerhetsmarginal brukar lättningshastigheten ligga 

     över stallhastigheten       , det vill säga:  
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                  (1.29)  

Där stallhastigheten definieras enligt [2]: 

        √
  

        
 (1.30)  

 

Där        är den största lyftkraftkoefficient i startkonfiguration.  

 

Figur 6: Visar startsträcka med olika hastigheter [9]. 

Summan av den totala startsträckan kan skrivas som           och sammanfattningsvis 

blir ekvation (1.24) med kraften   utryckt som      och       leder till utrycket  

     
      

                           
 
 (1.31)  

 

Där        anger den fart vid vilket medelvärdet på de motståndsgenererande krafterna ska 

beräknas. Observera att rullsträckan är direkt proportionellt mot tyngden    och omvänd 

proportionellt mot densiteten   och lyftkraftkoefficienten       . 

3.3 Landning 

 

Förutsättningar är detsamma som vid start, skillnaden blir att flygplanet retarderar det vill 

säga högerledet i ekvation (1.26) blir negativ, då man eftersträvar minimal landningsträcka 

kommer dragkraften vara lika med noll. Hastigheten    som planet har vid landning är 

         . Landningssträckan fås enligt [2]:  

       
      

                        
 
 (1.32)  
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Observera att rullmotståndskoefficienten   har ett högre värde vid landning då flygplanet 

bromsar se tabell 1.  

 

3.4 Stigprestanda 

 

Hur snabbt ett flygplan kan stiga beror på stighastigheten. Figur 7 visar ett flygplan i 

accelererad stigning, som vanligt är lyftkraften   vinkelrät och motståndskraften   är 

parallellt mot hastigheten   , tyngden   vinkelrät mot horisontallinjen och dragkraften   

som verkar i flygriktningen med vinken   mot horisonten. Till skillnad från i planflykt så 

kommer dragkraften   alltid vara större än motståndskraften  . Med detta blir verkande 

ekvationer enligt [2]: 

                      (1.33)  

            (1.34)  

 

Observera att skillnaden från i planflykt så minskar lyftkraften och detta medför att det 

inducerade motståndet minskar ty ekvation (1.6), med det fås ett lägre motstånd. Om man 

multiplicearar ekvation (1.33) med    som är hastigheten vid stigning, vilket ger: 

                          (1.35)  

Detta kan skrivas om så att 

         
       

 
        

(1.36)  

 

Där högerledet        kallas flyplandet vertikala hastighet (eng Rate of climb) och oftast 

betecknas   ⁄        .     är den tillgängliga effekten    och     motsvarar 

effektbovet   , dessa dividerat med tyngden. Skillnaden mellan den nuvarande effektbehov 

och den tillgänglig effekt - överskottseffekten – vilket kan användas för att för att accelerera, 

klättra eller utföra någon manöver som kräver ytterligare effekt. 
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Figur 7: Visar flygplanet i stigning konfiguration. 

 

För att beräkna maximal stighastighet samt vid vilken vinkel, utvecklas utrycket    , där   

är givet i ekvation (1.5), med    ersatt av ekvation (1.7) fås  

 
 

    (     
  

 

    
)

 

 
   

   (1.37)  

där   ersätts med   . 

Med hjälp av ekvation (1.34) där lyftkraften ersätts med utrycket från ekvation (1.6), vilket 

medför att lyftkraftkoefficienten får utrycket  

    
     

 
    

  
 (1.38)  

 

Med detta insatt ekvation (1.37), fås nu funktionen för vertikal stighastighet till 

         ⁄          
  

 
     

 

 
   

 (
 

 
)
  

  
       

    
 

(1.39)  

 

där man sätter approximativt         och där   
 

    
. För att få maximal hastighet vid 

stigning deriveras utrycket 
    ⁄  

  
 och sätts lika med noll, vilket ger   

     ⁄      (
  

  
√

 

     
)

 
 

 
(1.40)  

 

Och med detta insatt i ekvation (1.39) kan maximal stighastighet (Rate of climb) efter 

omskrivningar fås till: 
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         ⁄       

  

 
 

 

√ 

    ⁄     

   
  

⁄     

 (1.41)  

 

På samma sätt kan den maximala stigvinkeln beräknas. Det vill säga 
       

  
   ty ekvation 

(1.38) ger 

           
  

      
            (

 

 
)

  

  
  

       
   (1.42)  

 

och ur detta kan hastigheten för maximal stigvinkel räknas ut, vilket ger 

 
           

  

(
  

 ⁄ )(  ⁄ )

     
      

 (  ⁄ )
 
 

      
   

(1.43)  

 

Som ekvationen visar så måste       itereras fram, vilket kan vara krångligt, ett annat sätt 

för visa detta är genom så kallade Hodograph diagram där den vertikala hastigheten    

plotas mot den horisontella hastigheten    se Figur 8. 

 

 

Figur 8: Hodograph för stigprestanda [2]. 
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Som figuren visar så är den horisontala tangenten för maximal stighastighet    ⁄      

(punkt 1) och den där streckade linjen från origo som tangerar kurvan (punkt 3) fås maximal 

stigvinkel. Observera att linjen skär kurvan i (punkt 2) också, detta visar att man kan antigen 

stiga med låg stigvinkel och därmed högre horisontal hastighet eller tvärtom. Den hastighet 

som ger maximal stigvinkel              kommer i detta fall vara mindre stall hastigheten. 

Tiden det tar för att stiga till en viss höjd    definieras enligt [2]. 

   ∫       ⁄     

   

   

 (1.44)  

 

Energibehovet som går åt för att stiga till en vis höjd ges av 

 
   ∫

  

   ⁄     
  

   

   

 

 

(1.45)  
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4 Valet av H36 DIMONA som referensflygplan 

 

Utbudet av segelflygplan som finns tillgängliga idag är ganska brett, men valet av ett 

referensflygplan begränsades snabbt till de segelflygplanen som hade mest information 

tillgängligt, då det underlättar arbetet att jämföra beräknade värden med existerande 

resultat för det valda flygplanet. 

Valet landade till sist på H36 DIMONA som är ett av de mer populära segelflygplanen, och 

har utvecklats under en lång tid. Förutom det stora utbudet av fakta och tillgäng information 

om flygplanet så var vingarean en viktig faktor för valet. Tidigt vid planeringsstadiet var det 

bestämd att använda sig av solceller som extra energikälla där det är tänkt att solcellerna 

skall placeras på vingarna av flygplanet. Företaget som tillverkar H36 DIMONA är " Diamond 

Aircraft Industries " och är baserad i Österrike. 

H36 är en familj av motordrivna segelflygplan som vanligtvis har utrymme för två personer. 

Första modellen av H36 familjen flögs för första gången år 1980, och har sedan dess 

förbättrats och utvecklats ett antal gånger [4]. 

  

Figur 9: En detalj skiss av H36 DIMONA [4] 
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För att kunna verifiera beräkningar, gjordes beräkningar på H36 Dimona med givna data från 

tillverkarens flygmanual [4]. Sammanställning av data finns i Tabell 2.  

Benämning Symbol värde Referencer 

Vingarea   15,2    (DIMONA, 1985), sid. 5 

Vingspann   16   (DIMONA, 1985), sid. 5 

Sidoförhållande    16,8   (DIMONA, 1985), sid. 5 

Maximal totalvikt      770    (DIMONA, 1985), sid. 5 

Max. Axeleffekt        59    (DIMONA, 1985), sid. 9 

Max. kontinurlig Axeleffekt         53    (DIMONA, 1985), sid. 9 

Bränsleför. @ 150          12     (DIMONA, 1985), sid. 36 

Bränsletank - 87   (DIMONA, 1985), sid. 9 
Tabell 2: Data för H36 Hoffman. 

 

4.1 Beräkninga av nollmotståndet      

 

Med given data från flygmanulen kan      beräknas med hjälp av ekvation (1.19) med 

maximal cruse hastighet                 ,               ,och given data enligt 

tabell ovan fås nollmostsåndet till 

 

 
              

(
 

 
         

  
)

 

    
          

          

 

(1.46)  

 

Här har värdet på Oswald efficiencys       antagits. Värdet på      kan jämföras med 

experimentell framtagning av lyftkraftkoefficienten som funktion av 

motståndskraftskoefficienten för vingprofilen se figur 9. Med detta tillhands kan nu totala 

motståndet ekvation (1.7), motståndskraften ekvation (1.5) och lyftkraften ekvation (1.6) 

beräknas. Tabell 3 visar en sammanställning av beräkningar jämfört med givet data från 

tillverkarens flygmanual.   
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Benämning Beräknad givet Referenser 

Passagerare   2 (DIMONA, 1985), sid. 5 

Maximal totalvikt        770    (DIMONA, 1985), sid. 5 

Stall hastighet                          (DIMONA, 1985), sid. 5 

Cruise hastighet                       (DIMONA, 1985), sid. 36 

Start hastighet                       (DIMONA, 1985), sid. 35 

Stig hastighet                         (DIMONA, 1985), sid. 36 

Startsträcka             (DIMONA, 1985), sid. 35 

Landningsträcka             (DIMONA, 1985), sid. 36 

Min. motståndshastighet                 - (DIMONA, 1985), sid. 9 

Min. motståndskraft             - (DIMONA, 1985), sid. 9 

Min. effekthastighet                  - (DIMONA, 1985), sid. 36 

Min. effektförbrukning        - (DIMONA, 1985), sid. 9 

Topphöjd                    
Tabell 3: Tabellen visar en jämförelse mellan beräknade data och given data från flygmanualen.  
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5 Segelflygplan 

 

Segelflygplan är ett roderstyrt luftfartyg som primärt framdrivs av tyngdkraft som omvandlas 

till fart framåt när flygplanet befinner sig i en lång flack dykning [15]. Segelflygplan är bland 

de allra äldsta typerna av flygfarkoster som har konstruerats, då de första flygplanen som 

människan flög saknade en motor. Segelflygplanskonceptet är en vidareutveckling av 

såkallade glidflygplan som dök upp för första gången år 875 och flögs av Abbas Ibn Firnas i 

Andalusien (Islamiska Spanien).  

För att kunna utnyttja glidförmågan hos segelflyg gäller det att få upp planet till en lagom 

höjd för att sedan starta en upprepad process av en lång flack dykning som omvandlar 

tyngdkraften till fart. 

Idag kan man dela upp segelflygplan till två huvudkategorier, motorlösa segelflygplan, och 

motordrivna segelflygplan. De motordrivna segelflygplan börjar bli allt vanligare i samband 

med teknikutvecklingen. Segelflygplanen förekommer oftast i två sitsformat, och kan ha 

olika utseenden beroende på ändamål och användning. Andra kategorin av segelflygplanen 

är de motorlösa, den typen kräver att man först kan få flygplanet att befinna sig på en lagom 

höjd för att kunna påbörja flygning.  

Det finns flera metoder som används idag för att få flygplanet i lagom höjd, bland dessa kan 

vi nämna: 

Gummirepstart kan bara 

genomföras vid start från en 

sluttning eftersom planet bara får 

fart och ingen höjd. Man använder 

ett tvådelat elastiskt rep som 

spänns fast i en krok i flygplanets 

nos och planets stjärt görs fast med 

en lina. När repet är sträckt lossas 

linan i planets stjärt, och planet 

flyger ut i luften. Denna startmetod 

var vanlig vid Ålleberg fram till 

slutet av 1950-talet. 

Motorsegelstart blir allt vanligare och innebär att segelflygplanet är försedd med en motor 
för start och stigning och som sen kan användas under flygningen när så önskas. 
  

 Figur 10: Ett segelflygplan som lyfter med hjälp av gummirepstart 
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Vinschstart tillgår så att en lång lina vindas upp 
på en trumma. Planet placeras i ena änden av 
ett fält och vinschen i den andra. Med ca 1000 
m lång lina kan höjder på 400-500 m nås. När 
planet nått maxhöjd i en position "rakt ovanför 
vinschen" kopplas linan loss och planet flyger 
fritt.  

Bilstart genomförs genom att lång lina kopplas 

fast i planets nos, medan linans andra ände 

kopplas fast i en bil. När bilen har fått upp 

tillräcklig fart lättar flygplanet och kan under 

gynnsamma förhållanden nå en höjd av 75% av linans längd. Denna metod används numera 

inte i Sverige.  

 
 

Flygbogsering är den effektivaste och vanligaste metoden i Sverige. Segelflygplanet kopplas i 
en ca: 50 meter lång lina efter ett motordrivet flygplan. När lämplig höjd har nåtts kopplar 
segelflygaren loss linan och flyger fritt. Med flygbogsering kan man nå en önskad höjd och en 
bestämd punkt för den fria flygningen. 

 
 

Figur 13: Bilden visar ett segelflygplan som bogseras upp med hjälp av ett motordrivet flygplan 

Figur 12: Segelflygplan som startas med hjälp av en bil 

Figur 11: En typisk vinsch som används för att 
vinscha upp ett segelflygplan 
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Det finns två viktiga faktorer som avgör segelflygplanets prestanda, glidtal och minsta 

sjunkhastighet. Med glidtal menar vi ett värde på hur långt ett flygplan kan nå från en 

bestämd höjd utan att ändra farten, detta värde kan komma att försämras om man flyger 

mycket snabbt eller mycket sakta. Dagens tävlingsflygplan har ett glidtals värde på ca: 1:60 

Minsta sjunkhastighet är ett värde på hur mycket flygplanet sjunker per tidsenhet utan att 

ändra farten. 

Den längsta dokumenterade flygningen med ett motorlöst segelflygplan är på 300 mil. En 

toppfart på 250 km/h och en höjd på ca: 15000 meter [15].  

 

Flygplanskroppen (komposit) 

 

Ett sätt att minska på energiåtgången under flygfärden är att minska den totala 

flyplansvikten. Vikten på flygplanet är direkt proportionell mot hur mycket energi det går åt 

under flygturen och hur mycket skadligt utsläpp det resulterar. I flera år har man arbetat 

effektivt med att på olika sätt få ner totalvikten av flygfarkoster, teknologin börjar krympa 

allt mer i storlek och nya material börjar ersätta de traditionella materialen som ingick i äldre 

flygplans konstruktioner. 

Bland de ämnen som har undersökts och tittats närmare på under detta projekt är 

kolfiberkomposit. 

Kompositer är konstgjord sammansättning av olika 

material, där kombinationen av de olika materialen 

och dess egenskaper bildar en ny sammansättning av 

egenskaper [7]. Komposittekniken är inget nytt, man 

har sedan många år tillbaka används sig utav olika 

kombinationer av t.ex. olika slags trätyper, för att få 

styvare strukturer och konstruktioner. De senaste 

åren har man börjat inrikta sig på olika kombinationer 

av fibrer i kompositkonstruktioner, vilket har gett 

otroliga resultat, tack vare dess höga hållfasthet 

kombinerad med den låga vikten. 

Kolfiber är tunna trådar av kol, vävda eller tvinnade 

till mattor. Kolfiber används tillsammans med epoxi-, 

poly- eller vinylester för att tillverka lätta och starka 

konstruktioner med användbara egenskaper. 

Tillverkningen av kolfiberkompositer går igenom flera 

långa processer som till sist ger den form och de 

egenskaper man är ute efter. 

Figur 14: Bilden visar en skiss på hur kompositer 
är uppbyggda 
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Jämför man kolfiber med glasfiber [11] så har kolfiber flera fördelar, bland annat lättare vikt, 

och mer styvhet, däremot så är kolfiber sämre på att tåla slag i förhållande till glasfiber och 

därför kan den användas tillsammans med Aramidfiber som är fem gånger starkare än stål 

och har relativt låg massa i förhållande till stål. 

Kompositer börjar allt mera ersätta traditionella material i flygplans konstruktioner. Det 

höga priset har varit ett avgörande faktor för valet av det material som ingår i flygplans 

konstruktioner. Men med dagens snabba utveckling börjar fiberkompositmarknaden att växa 

allt mer och intresset kring de nya kompositerna har ökat vilket har gjort det möjligt att få 

ner priset och utveckla nya och snabba tillverkningsprocesser. 

Stridsflygplan är idag den största 

gruppen som använder kompositer 

i flygindustrin [13]. T.ex. så har 

svenska Gripen börjat använda 

kompositer i de nyare stridsflygen, i 

JAS Gripen 39 består cirka 25 

procent av strukturvikten av 

kompositer. Det europeiska 

militärplanet Eurofighter består till 

cirka 70 procent av 

kompositmaterial, medan Airbus 

A340 innehåller mer än 4,5 ton 

kompositer och boing787 

Dreamliner [3] är tillhälften 

uppbyggd av kompositmaterial. 

För att förstå fördelen med att 

använda sig av komposit men lite 

förenklat kan man säga att kolfiberkomposit är lika starkt som aluminium men är 40 procent 

lättare. Detta innebär att kolfiberkomposit har en densitet på ca: 1600 kg/   beroende på 

vilka material som ingår i kompositen jämfört med Aluminium. Fiberkompositen som oftast 

används i civila flygplans konstruktioner kallas för Fiber-Armerad plast (FRP på engelska: 

Fiber Reinforced Plastic).  

 

  

Figur 15: Andel komposit material i JAS gripen 39 
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De viktigaste fördelarna med ett kompositskrov jämfört med ett konventionellt skrov kan 

sammanfattas så här: 

Låg vikt. Jämfört med traditionella material väger bara FRP-konstruktionen ungefär hälften 

så mycket. Det gör det möjligt att använda en mindre maskin utan att förlora prestanda. Låg 

vikt kan översättas i ökad hastighet eller ökad räckvidd samt mindre bränsleåtgång.  

Mångsidighet. FRP är lättare att hantera och forma för att ge fartygen den form som ger 

optimala prestanda. 

Lång livscykel. Tester visar att livscykeln för den här typen av konstruktion är mycket längre 

än 30 år. 

Enkelt underhåll. FRP-konstruktionen är enkel att underhålla och reparera. Det har visat sig 

att FRP-skrov kräver 80 procent mindre underhåll. Sett till den totala underhållskostnaden 

motsvarar det en kostnadsminskning på hela 30 procent.  

En uppskattning på hur mycket vikt man kommer kunna minska på den totala 

flygplanskroppen i samband med att man byter ut aluminium mot kolfiber är ca: 30%. 
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6 Solceller 

 

En solcell omvandlar energin som finns i 

solljuset till elektrisk energi genom den 

fysikaliska processen som sker i solpanelerna.  

 

För att en solcell skall kunna producera 

elektriskt energi krävs det att det material 

som finns inuti cellstrukturen är 

absorberande av fotoner och generera 

elektroner. Vanligtvis använder man ämnet 

kisel som har visat sig ha de egenskaper som 

krävs för att producera och omvandla solljus till 

elektrisk energi.  

Det finns flera solcellstyper tillgängliga i marknaden idag, en lämplig typ som kan användas 

som extra energikälla för flygplanet DIMONA Eko Flight är så kallade tunna solcellsskivor, 

(eng ”Thin film solar cells”). Fördelarna med att använda denna typ av solceller är 

huvudsakligen den låga vikten samt det formbara utseendet. Thin film solar cells har en 

massa på ca: 150 gram per     [6] beroende på vilken typ det är. 

Det finns flera studier idag på hur mycket verkningsgrad man förväntas få av en solcell, ett 

teoretiskt värde som har tagits fram av [5] är hela 86% vilket är betydligt mycket högre än de 

värden som finns idag och ligger på ca: 20%. 

6.1     Beräkning med solceller 

 

   betecknar solstrålningsintensitet vid jordytan.    är beroende av flera faktorer bland 

annat, solens avstånd till jorden, samt vilka egenskaper jordens omloppsbana har.  

          

        (    )  

       
 

(1.47)  

 

Där:       = den genomsnittliga solstrålningsintensiteten             och 

  =jordomloppsbanans excentricitet         . 

För att kunna bestämma ett värde på    krävs det att vi känner till dagens vinkel, och det 

bestäms av: 

       
   

      
     

(1.48)  

 

Figur 16: Bilden visar de tunna solcellskivor 
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Ekvation (1.48) ger dagens vinkel,     , som en funktion av vilken dag det är,      räknat så 

att dag nr: 1 är 3 januari, vilket är den dagen på året då jordens avstånd till solen är som 

kortast. Vinkeln      avger alltså jordens position längst dess bana med avseende på solen. 

Andra faktorer som är viktiga och kan påverka solpanelernas egenskaper är solens så kallade 

elevationsvinkel   , i engleska ”The solar elevation angle” och det är den vinkeln mellan 

riktningen för det geometriska centrumet av solens skenbara yta och den idealiserade 

horisonten för solen. 

Ekvation (1.49) ger solens elevationsvinkel   , som funktion av klockvinkeln h, solens aktuella 

deklination, δ, och den lokala latituden  . 

                                    (1.49)  

Solens deklination, δ som anges i ekvation (1.49) är vinkeln mellan solstrålarna och ytan av 

jordens ekvator. Jordens axellutning förändras gradvis men sakta under åren, dess aktuella 

värde idag är ca: 23,45°. Eftersom denna axellutning är nästan konstant ger detta att solens 

deklination, δ, varierar medårstiderna och dess period är ett år. Solens deklination, δ med 

dimensionen grader, ges i ekvation (1.50), som en funktion av dagsvinkeln,     . 

           (     
   

      
  ) 

(1.50)  

Klockvinkeln   med dimensionen radianer, fås enligt följande 

    
           

  
 

(1.51)  

 

där       är given i 24 timmars format 

Asimut    kan beräknas med goda approximationer med hjälp av ekvation (1.52) 

           
              

       
 (1.52)  

 

Slutligen så beror mängden energi som infångas av en solcell, beror på solintensiteten   , 

solcellseffektiviteten      , solcellens ytarea      , och dess riktning i förhållande till 

solstrålningens riktningsvektor (kan ersättas med          med goda approximationer). 

 
 
 

                          
 (1.53)  
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7 Energilagring 
  

En av huvudkomponenterna för ett eldrivet 

flygplan är cellerna där energin kommer att 

lagras. Det finns ett flertal typer av 

cellkombinationer som bildar olika typer av så 

kallade batterier. Att välja lämpliga batterier är 

inget enkelt och man behöver ta hänsyn till olika 

faktorer för att kunna åstadkomma det man önskar sig. Det finns tre huvudegenskaper som 

är extra viktiga att undersöka när man väljer ett batteri, det handlar om batteriets vikt, 

energidensitet mätt i Wh/kg, och hur många amperetimmar batteriet har. Ett optimalt 

batteri fås genom att finna balansen mellan de ovan nämnda egenskaperna där vikten på 

batteriet är av högsta prioritet för ett flygplan. 

För att kunna bestämma sig för vilken typ av batterier som skall används, görs en jämförelse 

av några utvalda typer av batterier som finns på marknaden idag. Det optimala 

spänningsvärde som önskas för motorn är 167 volt. 

Batteri typ Spännig 
(V) 

Kapacitet 
(Ah) 

Vikt per 
enhet (g) 

Antal 
enheter 
för 
önskad 
spänning 

Antal 
parallellkopplade 
serier för att 
uppnå 100 Ah 

Total vikt 
Kg/200 Ah 

QL0045A 3.6 4.5 78 47 44,4 160.8 

Panasonic 
NCR18650A 

3.6 3.1 45.5 47 64.5 136.17 

QL075KA 3.6 72 1820 47 2.77 234 

18650 F 3.7 2.5 47 45 80 170 
Tabell 4:  Jämförelse mellan olika typer av batterier och dess egenskaper 

Utifrån denna analys väljer vi att använda batteritypen Panasonic NCR18650A. För att uppnå 

önskad spänning på     Volt och 

batterikapacitet på     Ah krävs det en 

uppsättning på hela 3031 enheter. Varje 

seriekoppling består utav 47 enheter, 

och det krävs 64.5 parallellkopplingar för 

att uppnå batterikapaciteten     Ah. 

Totala volymen för hela 

batteripackningen är 0,0537 m3. 

Batteripackningen kommer att fördelas 

på olika platser i flygplanskroppen för att 

behålla flygplanets tyngdpunkt. 

Figur 17: Bilden visar ett batteri av typen AA, 
tillverkaren Panasonic 

Figur 18: grafen visar batterikapacitetens förhållande till antal 
laddningscyklar 

http://www.quallion.com/sub-sp-ql0045a.asp
http://www.quallion.com/sub-sp-18650f.asp
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7.1 Laddaren 

 

För att kunna ladda batterierna använder vi en batteriladdare av modellen BRUSA NLG533. 

Laddaren kan växla mellan två lägen, (läge 1) med spänningen 110 Volt laddar batteriet 

under en tid på 8 timmar, och (läge 2) med spänningen 240 Volt laddar batteriet under en tid 

på 4 timmar. Laddaren är portabel och behöver därför inte placeras inne i flygplanet. 

 

 

 

 

 

 

7.2 Att ladda batteriet via solceller 

 

Batterierna kan laddas huvudsakligen på två sätt, antingen genom solcellerna eller via ett 

vanligt eluttag. De 16 m3 solcellerna ger ut en effekt på ca: 2 kW. Ohms lag ger ett 

strömvärde på ca: 12   då batteriets optimala spännings värde är     volt.  

      (1.54)  

Batteri kapaciteten enligt tidigare nämnt är 200 Ah, vilket innebär att det krävs ca: 17 

timmar under solljuset för att ladda batteriet med hjälp av solcellerna. 

  

Specifikationer  

Vikt (kg) 19 

Effekt (kW) 85 

Laddningstid (h) 4-8 

Spänningsläge (V) 110-240 
Tabell 5: Egenskaperna för BRUSA NLG533 

Figur 19: batteriladdare av modellen BRUSA NLG533 
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8 Val av drivsystem 
 

Den stora utmaningen i projektet var att hitta ett lämpligt drivsystem för DIMONA Eko Flight 

flygplanet. De mest effektiva typerna av framdrivningssystem för flygplan av denna storlek är 

i allmänhet propellersystem, det beror dels på drivsystemets enkelhet men även dess låga 

vikt. 

Konceptet DIMONA Eko Flight lägger en stor vikt på att maximera effektiviteten i 

drivsystemet samtidigt som man önskar en minimal mängd energiåtgång som förbrukas 

under flygningen.  

Tar man även hänsyn till miljöaspekten i valet av drivsystem så kommer man snabbt fram till 

att elmotorer är det rätta valet. Detta beror dels på motorns låga vikt, men även att man 

minskar koldioxidutsläppen med hela 100%.  

Valet av lämplig elmotor för "DIMONA Eko Flight" började med undersökning och förstudier 

av tillgängliga motorer i marknaden idag. Det var dock uppenbart tidigt i designprocessen att 

det finns mycket begränsade publicerad data för elektriska motorer som kan vara lämpliga 

att driva ett flygplan av den önskade storleken. 

Efter en hel del förstudier och jämförelser mellan olika typer av elektriska motorer hamnade 

valet på motorn "Yuneec Power Drive 60" med följande egenskaper.  

 

Specifikation (enhet) Värde 

Effekt (kW) 60 

Effekt (Hp) 81 

RPM 2400 

Diameter (mm) 280 

Längd (mm) 209 

Vikt (kg) 30 

Spänning min (V) 161 

Spänning max (V) 190 

Spänning optimal (V) 166,5 

Ström marschfart (A) 220 

Ström max (A) 342 

Tabell 6: Egenskaper för motron Yneec Power Drive 60 

Tabellen nedan visar en jämförelse som har 

gjorts av olika elmotorer som finns tillgängliga i marknaden idag. Vikten och effekten har 

varit centrala och till en viss del avgörande egenskaper som styrde valet av lämplig elmotor. 

Energiåtgången har även varit aktuell i de jämförelserna som har gjorts. Ett index som 

används för att jämföra de olika motorerna är effekt per vikt kW/kg. 

Figur 20: Bilden visar den valda motorn av märket 
Yuneec 
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Typ / Egenskap kontinuerlig 
effekt 

Max effekt nominell 
hastighet 

Vikt kg/kW 

ASM1-6.17.12 

50 kW 107 kW 3'700 rpm 56 kg 1.12 

 
ASM1-8.24.10 

41 kW 107 kW 1'300 rpm 68 kg 1.65 

YASA-750 

55kW 100kW 2000rpm 25 kg 0.45 

 

 

SR218N Brushless 
PM Motor 

45 kW 125 kW 4000rpm 41 kg 0.91 

Tabell 7: Tabellen visar några utav de elmotorer som jämfördes och undersöktes innan valets fastställdes. 
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9 Propeller 
 

En propeller är en maskindel som 

består av minst ett blad, men 

oftast fler. När propellern roterar 

bildas ett undertryck på ena sidan 

av propellern och ett övertryck 

på andra sidan vilket bidrar till en 

tvingad rörelse i luften.  

Att välja rätt propeller kan 

uppfattas svårt och omständigt 

då det finns oändligt med 

varianter och typer av 

flygplanspropeller. Bladen som sitter fast i de traditionella propellrarna har en lutningsvinkel 

som ger olika verkningsgrader vid olika hastigheter. För att optimera flygplanet och 

propellerns verkningsgrad för DIMONA Eko Flight används det en omställbar 

flygplanspropeller, i engelska (Constant Speed Propeller).  

Principen med den omställbara flygplanspropellern liknar en växellåda. Vid låga hastigheter 

ställs propellerbladen till en liten vinkel vilket leder till att man kan hålla höga varvtal och ge 

full effekt på motorn. och vid flygning och med höga hastigheter så ändras bladens vinkel för 

att ge bästa möjliga effekt från motorn [12].  

För att underlätta denna process då omväxlande omständigheter kan råda under flygningen 

förses den omställningsbara propellern med en automatisk regulator som ändrar bladens 

vinkel beroende på fart och flygsätt. 

  

Figur 21: En "Constant speed propeller" placerad i ett tävlingsflygplan 
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En typisk omställningsbar propeller har en verkningsgrad på hela 85% oberoende av 

flygplanets fart. bilden nedan visar en graf på förhållandet mellan avanceringstalet   och 

verkningsgraden      . Avanceringstalet beror i sin del på hastigheten  , propellervarvtalet 

 , och propellerdiameter      . 

10 Vikt- och massfördelningen 
Att minska totala vikten för hela flygplanet är av stor betydelse då energiåtgången är direkt 

proportionell till tyngden. Varje kilo i vikt som man kan minska innebär att flygtiden kan öka 

och mindre energi behöver gå åt. Grundidén för att minska vikten för flygplanet bygger på 

att bygga hela flygplanet med moderna material som har lägre densitet men samtidigt 

uppfyller de krav som ställs för en säker och miljövänlig flygning. 

 

Flygplanets totala vikt kunde minskas med hela 39%, från 770 kg (DIMONA, 1985) till 470 kg. 

Att bygga om flygplanets kaross med Fiber-Armerad plast gjorde det möjligt att minska 

karossens vikt med ca: 30% vilket motsvarar 120 kg. 

Användningen av den nya elmotorn istället för den befintliga bränslemotorn tillförde också 

en viktsminskning på hela 60 kg. Enligt tidigare nämnt i rapporten så kommer flygplanet att 

flygas förarlöst med hjälp av automatstyrda reglersystem vilket kommer leda till en 

viktminskning ytterligare 190 kg. Tar man bort säten och annan utrustnings som är utsedd 

för piloterna får man en uppskattad minskning på ca: 20 kg. 

Det stora vikt tillskottet kommer vara batterierna som väger hela 136 kg, reglersystemen 

som kommer att installeras istället för de originella styrsystemen har en vikt på ca: 20 kg. 

tack vare solpanelernas minmala vikt på enbart 150 gram per m2 [6] kommer viktbidraget att 

öka med bara 2.4 kg. 

Figur 22: En graf som visar verkningsgraden för en "Constant speed propeller" McCormick, 1979 
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Av praktiska och konstruktions skäl kommer tyngdpunkten att bevaras i samma plats som i 

dåvarande H36 DIMONA flygplanet, trotts att en del omplaceringar och ombyggnationer har 

gjorts. Tomvikten för H36 DIMONA är 520kg, och efter moderniseringen väger flygplanet 470 

kg. Den största förändringen i viktfördelningen förekommer där den nya elmotorn placeras. 

För att balansera vikt fördelningen kommer 60 kg av batterierna att placeras precis intill 

elmotorn för att återskapa balans i viktfördelningen. De utbytta säten och 

kontrollutrustningen kommer att ersättas med de nya reglersystem som har samma vikt, det 

vill säga 20 kg. Resterande batteripackning kommer att placeras i centrum för flygplanets 

tyngdpunkt och kommer därför inte påverka positionen på tyngdpunkten. 

Massacentrums läge beräknas enligt ekvation nedan: 

 

   
             

        
 

  

Figur 23: Figuren visar de viktigaste tillskotten i den nya flygplanskroppen 

 Motor 

Regler System 

Batterier 

 

Solceller 
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11 Prestanda efter modifiering H36 Dimona 
Efter modifieringar gjordes nya beräkningar på flygplanet, för att på så sätt kunna få en viss 

kännedom om startsträcka, landningsträcka, stighastighet även energiåtgång. 

11.1 Motståndspolar 

 

Prestanda baserat på idealiserad paraboliska motståndspolar kurvan kan beräknas. Med 

hjälp av ekvation (1.7) och (1.8) kunde polarkurvan med hjälp en hastighets vektor med olika 

hastigheter för flygplanet ritas i Matlab se figur 27. I jämförelse med det experimentella 

framtagning som visas i Figur 26, så diffar värdet för maximal lyftkraftskoefficienten maximal 

      .   

Figur 24: Figuren visar positionen av tyngdmasscentrum för H36 DIMONA 
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Figur 25: Visar lyftkraftkoefficient    som funktion av anfallsvinkeln α [8]. 

 

 

Figur 26: Visar lyftkraftkoefficient    som funktion    för Vingprofil Wortmann aerofoils FX 63-137 med olika värden på 
Reynolds tal [8]. 

 

http://library.propdesigner.co.uk/html/wortmann_aerofoils.html
http://library.propdesigner.co.uk/html/fx_63-137.html
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Figur 27: Visar motståndspolar    som funktion av    för flygplanet. 

 

 

 

11.2 Glidtal och Dragkraftbehov 

 

Glidtalet som anger förhållandet mellan höjdförlust och horisontell förflyttningssträcka fås 

enligt ekvation (1.15) till 
   

  
⁄        . Det vill säga för varje tappad meter i höjd så 

flyger planet    meter framåt. Dragkraften    är lägst då glidtalet är som störst vilket även 
ges av ekvation (1.15).  Dragkraften är en funktion av glidtalet som i sig är en funktion av 
hastigheten. För att illustreras grafisk ritas dragkraften     som funktion av hastigheten se 
figur 27.  
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Figur 28: Visar dragkraftbehovet som funktion av hastigheten 

 

Som figuren visar så fås minimala dragkraften då hastigheten är      m/s, exakta värdet 

erhålls genom att använda ekvation (1.17), vid denna hastighet kan minimal dragkraft läsas 

av ur figuren eller beräknas med hjälp av ekvation (1.18) vilket ger 

        √
    

    
       

(1.55)  

 

Här är vädret på                       . 

 

11.3 Effektbehovet och Tillgänglig effekt 

 

Den totala dragkraftkurvan i figur 28 kan omvandlas till en "effektbehov" kurva - det brukar 

kallas effektkurvan - effekten som krävs är proportionell mot hastigheten i kubik istället för 

hastighet i kvadrat: vilket innebär att om hastigheten fördubblas ökar dragkraften fyra 

gånger medan effekten måste ökas åtta gånger. Vilket indikerar därför att öka effekten från 

exempelvis 75% till full märkeffekt (100%) medan du håller planflykt inte ger en 

motsvarande ökning av fart. Effektbehovet    och det tillgängliga effekten    för planet 
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givet i ekvation (1.19) beräknas och kan plottas som funktion av hastigheten se figur 29. 

Något som är noterbart och kan avläsas från figuren är vid viken hastighet planet flyger 

effektsnålast.  

 

Figur 29: Visar effektbehov och tillgänglig effekt 

Minimal effekthastighet är då      m/s, vid denna hastighet fås effektbehovet till  

       kW. Figuren ovan är en typisk planflykt effektkurva för en lätt flygplan, där den del 

av kurvan till vänster om minsta möjliga effekthastighet känd som baksidan av effektkurvan 

där ju långsammare flygning desto mer kraft behövs. Den lägsta möjliga hastighet för 

kontrollerad flygning är stallhastigheten.  
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11.4 Startsträcka 

 

För snabbast möjliga start så måste motorn leverera maximal framdrivningskraft. Maximal 

framdrivning       N se figur 28, motståndskraften vid start konfiguration       N 

och friktionskraften                                      N, observera 

här har friktionstalet för vått gräs används. Totala kraften som verkar på planet givet i 

ekvation (1.26) blir  

                               (1.56)  

Med dessa värden, och hastigheten          m/s och maximala lyftkraftkoefficienten 
       2,2058 fås startsträckan enligt (1.30) till  
 

               (1.57)  

 

11.4.1 Energiåtgång  

 

Eftersom energiinnehållet i batterierna är begränsad, medför att kännedom om 

energiförbrukning är ett måste. Energiförbrukning är beroende av hur mycket effekt som 

motorn måste producera och under viss tid. För startsträckan fås energibehovet, angivet i 

effekttimmar till 

 
              ⏟  

   

                      (1.58)  

 

Motor behöver generera maximal framdrivningskraft för att få planet i rörelse det vill säga 

          . Som figur 28 visar så kommer framdrivningskraften minska med ökande 

hastighet.  

 

11.5 Stigning 

 

Vid stigningen är den viktiga parmeten effekt-överskottet, i detta fall var referens höjden 

          . För att komma till önskat höjd så snabbt så möjligt och på så kort tid som 

möjligt krävs det ett optimal värde på hastigheten     ⁄               som är definierats i 

ekvation (1.40). Med detta fås (rate of climb)  

 
         ⁄       

  

 
 

 

√ 

    ⁄     

   
  

⁄     

         (1.59)  
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Observera att vertikala stighastigheten    ⁄      ekvation (1.41) är direkt proportionellt 

mot tillgängliga effekten            och omvänd proportionellt mot tyngden. För att 

åstadkomma ett högre    ⁄   måste den tillgängliga efftketen ökas. 

11.5.1 Energiåtgång vid stigning 

 

Energiåtgången för att stiga till önskad höjd beräknas med hjälp av ekvation (1.44) 

 
      ∫

  

   ⁄     

   

   

            

 

(1.60)  

Detta motsvarar      av batteriet totala energiinnehåll. Den energi       som finns kvar 

efter stigning blir batteriets totala engery               subtraherad från 

energiförbrukning för start och stigning, det vill säga 

 

 
                                            

                 
 

(1.61)  

Vid marsch flygning då effektbehovet           är minimal se figur 28 så skulle detta 

motsvara             i flygtimmar. Med hjälp av solenergi kan flygplanet flyga ca 5 minuter 

extra.   

 

12 Återvinning av vindenergi 
 

Ett vinkraftverk är en maskinkonstruktion som omvandlar kinetisk energi som finns i luften 

till elektrisk energi. Ett vindkraftverk består av rotorblad, en växellåda och en generator. Ett 

modernt vindkraftverk fångar upp kraften i vindarna som träffar rotorbladen. Kraften förs 

sedan via en växellåda till en generator som producerar elektricitet. Vindtillgången är nästan 

oändlig, därför är vindkraft en förnybar energikälla, det kostar inget och skapar inga 

föroreningar i luften. 

Hur effektivt en vindkraft är beror på hur mycket luftmassa propellern fångar upp, samt 

hastigheten på vinden. Dock finns det begränsningar, där allt för höga hastigheter kan leda 

till skador på rotor och växellåda. En vinkraftverk arbetar som bäst då vindhastigheten ligger 

mellan         .  

Tanken här är att vid flygning ska kunna använda det elektriska framdrivningssystemet i 

flygplanet som en vindkraftverk, genom att ställa om propellern för att fånga upp luftkraften 

och använda motorn som en generator för att ladda batterierna. Observera att vid en 
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omställning av propellern skulle leda till inbromsning av flygplanet det vill säga motsatt 

effekt av framdrivning, denna metod skulle endast fungera då flygplanet ska landa. 

Här gör inga djupare beräkningar men ett teoretisk värde på hur mycket effekt man kan 

utvinna beräknas. Effekten som ett vindkraftverk producerar definieras av [10]:  

       
 

 
           

       
(1.62)  

 

Där        är effekten som propllen generear,                 arean på 

propellern,              är vindhastigheten och       är propellerns verkningsgrad som 

ca     av det energi som finns i luften. Denna effekt är det som propellen genererar. 

Uttrycket ovan beräknas om till generatoreffekt      som        av propellereffekt.   

 

                                             

 
             

(1.63)  

 

Här är vindhastigheten satts lika med marschhastigheten, detta kommer minska i kubik med 

tiden.  

Dimona H36 har ett glidtal på ca   . På            höjd så har den en glidsträcka på 

     , det vill säga det skulle ta ca            för planet tills den når marken. Med 

återvunnen energi från luften skulle det motsvara         .  

13 Slutsatser och diskussion 

 
Enligt de beräkningar och antaganden som har gjorts fås följande slutresultat. 

 

Flygtid:            

Flygsträcka:        

Flyghöjd:        

Marsch hastighet:        

Stigfart:         

Startsträcka:       

Totala energiförbrukningen:          

Totala vikten:        

Totala koldioxid utsläppen:    
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13.1 Diskussion 

 

Under projektets gång har vi kommit fram till flera slutsatser, och även att vi kunde göra 

saker annorlunda för att förbättra prestandan på flygplanet. Bland de punkterna som 

diskuterades är referensflygplanet som vi utgick ifrån H36 DIMONA. Flygplanet är från år 

1980 och den publicerade uppgifterna kring flygplanet är från samma år. Mycket har hänt i 

flygbranschen sedan 32 år, och mycket kunde ha förbättrats om man utgick från ett 

modernare flygplan. Men största hindret som fick oss att utgå från H36 DIMONA är det stora 

utbudet av data och litteratur, vilket vi saknade för de moderna flygplanen. 

Att utnyttja glidförmågan hos segelflygplanet var det ämnet som diskuterades mest. Ett 

segelflygplan kan flyga en lång tid utan att ha någon motor. Tack vare flygplanets form och 

det låga glidtalet kan ett sådant flygplan påbörja en upprepad process av dykning och 

glidning beroende på väder omständigheterna. Men att räkna på detta och att ha värden på 

hur länge ett segelflygplan kan glida utan att behöva drivas av någon motor är ytterst 

komplicerad. För att kunna utföra en sådan kalkyl så krävs det att man har kännedom om 

väder omständigheterna som råder, vart det finns lågt samt högt tryck, hur luften rör sig, när 

kommer ett lågt tryck, och mycket mer. Av den anledningen valde vi att avstå från de 

komplicerade beräkningarna och istället beräkna hur långt vi kan flyga med hjälp av den 

valda elmotorn. 

Förluster och verkningsgrader för de olika komponenterna är något som vi fick uppskatta 

under projektets gång. Att beräkna förluster och verkningsgrader är omständigt och kan 

kräva mycket information som oftast inte är tillgänglig. Förluster i motorn, i batterierna, 

mellan batterierna och motor, i propellern, mellan motorn och propellern, i de elektriska 

komponenterna, förluster pågrund av värme, förlusterna i mellan solcellerna och motorn, 

med flera. För de flesta nämnda komponenterna har vi gjort olika antaganden utifrån jämlika 

komponenter i andra sammanhang. 

De tekniska komponenterna i flygplanet och reglersystemen kräver en viss elförsörjning för 

att kunna fungera. Under projektets gång har vi inte tagit hänsyns till dessa komponenter 

och istället ägnat hela den tillgängliga energin till att driva motorn. Anledning till att vi valde 

att göra på det här sättet är just att flygplanet är ett koncept som kan komma att ändras och 

flygas t.ex. med hjälp av en pilot, och fokuset i projektet är hur långt flygplanet kan komma. 

Solcellernas placering har vi inte diskuterats noggrant under projektets gång. För att kunna 

få ut maximal effekt från solcellerna krävs det att de har en lutning på minst    . Hur 

uppsättningen kommer att se ut exakt har vi inte diskuterat och istället utgick vi ifrån de 

förhållanden och att maximal effekt kommer ges från solcellerna. Tidsbrist men även icke 

kännedom om noggranna konstruktionsdetaljer är de anledningar som fick oss att avstå från 

att beskriva placeringen mera detaljerat i rapporten. 
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14 Framtida studier 

 
Konceptstudiet DIMONA Eko Flight har stora potentialer att utvecklas inom en rad områden i 

samband med teknikutvecklingen. Områden som kan komma att förbättras i framtiden är 

t.ex.: 

 Drivsystemet, effektivare motor, lättare motor, energisnål. 

 Energilagringen, bättre batterikapacitet i förhållande till vikten. 

 Solceller, bättre verkningsgrad. 

 Utvinning av vindkraft via drivsystemet under hela flygningen. 

 Lättare men även styvare flygplanskropp som kan ge bättre aerodynamisk 
konstruktion. 
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17 Bilagor 

17.1  Flygmanual  

HOFFMANN  AIRCRAFT 
HOFFMANN AIRCRAFT CORP. 

P.O. Box No. 100 

A-1210 Vienna 

Austria 

Phone (0 22 2/2536 21 or 25 3635) 

FLIGHT MANUAL 

H36 DIMONA 

This Flight Manual must be carried on board of the motorglider at all times. 

This Flight Manual is FAA approved for U.S. registered gliders in accordance with the 

provisions of 14 CFR Section 21.29 and is required by FAA Type Certification Data Sheet No.  

Austrian edition of operating instructions is approved under § 33 ZLLV, Bundesgesetzblatt 

415,  

Aug 17 1983 

Published Nov 15 1985  BAZ—approved on Nov. 22 1985 

 

Approval of translation has been done by best knowledge and judgment. In any case the 

original text in German language is authorative. 

Hoffmann      

      2 
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1 . 1 Introduction: 

This handbook contains material required to be furnished to the pilot by JAR 22. It also 

contains supplemental data supplied by the airframe manufacturer. Each section is divided 

by tab markers with Emergency Procedures tabbed in red. 

1.2 Three View Drawings: 



 

TECHNICAL DATA 

 

Wing Span  ----------- 16,0 Meters ( 52 ft.) 

Length  ----------- 6,85 Meters ( 22 ft.) 

Wing Area  ----------- 15,20 m2  ( 164 sq. ft.) 

Wing Ratio  ----------- 16,8 

Maximum Gross Weight -- 770 kg (1698 lbs.) 

Maximum Wing Loading -- 50,7 daN/m2 ( 10,38 lbs/sq. ft.) 

Airfoil  -------------------- Wortman FX 63-137 

Engine  -------------------- Limbach L 2000 EB 1.C (59 kw/80 hp. 

rated at 3,400 Rpm) 

Propeller  ------------------- Hoffmann Ho—V 62 R/L 160 T or. L 160 BT 

1.3 Description: 

 

The Hoffmann H 36 DIMONA is a two seat motor glider constructed from glass fiber. Design 

features are unbraced wing, T-type stabilizer, fixed landing gear with steerable tail wheel. All 

three wheels are covered with fairings. Seating arrangement is side—by—side. Air brakes 

are provided in the wings upper surface. The aircraft is certified in accordance with JAR 22 in 

the UTILITY CATEGORY. 

1.4  Engine: 

Limbach L 2ooo EB 1.C,Four cylinders, opposed, air-cooled, direct drive. The engine produces 

59 KW/80 Hp at 3.400 RPM. 

 

1.5  Propeller: 

Hoffmann Ho—V 62 R/L 160 T or , L 160 BT, two blade with a diameter of 160 cm ( 63 

inches). The propeller has three pitch positions controlled by the pilot. 

 

1.6  Fuel: 

The approved fuels are Aviation Grade 100 LL or Automotive fuel ‘Super’. The capacity of the 

fuel tank is 83 liters 22 gal. ) . The total usable fuel is 83 liters ( 22 gal) 
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1.7 Approved Lubricants: 

Automotive lubricants with SAE ratings compatible with the seasonal temperatures.  

Refer to Section 8, Servicing for lubrication usage chart. 

CAUTION 

Under no circumstances should Aviation Grade oil be used! 

 

1.8 Maximum Certified Weights: 

The maximum allowable take off weight is 770kg (1698 lbs.) 

Maximum weight for non-lifting parts is 560 kg (12361bs.) 

 

1.9 Symbols, Abbreviations and Terminology: 

Liters    Ltr. 

Ki1ogramms    Kg 

Indicated airspeed   IAS 

Indicated airspeed in Knots  KIAS 

Maneuvering Speed   Va 

Max. speed in rough air   Vb 

Stalling Speed   Vso (Airbrakes retracted) 

Max. speed not to be exceeded  Vne (calm air) 

Max. speed with flaps extended  Vfe 

Stalling speed   Vsl (Airbrakes extended) 

Max. speed with airbrakes extended   Vle 
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2.9 Airspeed limitations and load factor limits: 

Maximum allowable airspeed  (calm air) 

 Vne   275 km/h 149 kts  170 mph 

Maximum allowable airspeed  (turbulent) 

 Vb  210 km/h 113 kts  130 mph 

Maneuvering speed 

 Va 176 km/h 35 kts  109 mph 

Maximum speed with airbrakes extended 

 Vle 275 km/h 149 kts  170 mph 

Stall speed with airbrakes extended 

 Vsl  70 km/h 38 kts  44 mph 

Stall speed with airbrakes retracted 

 Vso  70 km/h 38 kts  44 mph 

Load Limit Factors: 

 

The following accelerations may not be exceeded (airbrakes retracted, normal maneuvers) 

 At Maneuvering speed: + 5.3 - 2.65 

 At Maximum speed, Vne: + 4.0 - 1.5 

 

CAUTION 

 

When flying in areas where turbulent weather may be encountered i.e. thunder clouds, wind 

rotors, standing waves and mountainous terrain, airspeeds between 210 — 275 km/h (113 - 

149 kts) are to be avoided (Caution range in yellow colour on the Airspeed indicator) 
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2.9 Cont. 

To reduce the risk of encountering control flutter at Vne the following table should be used 

to determine 

Vne at various altitudes. 

 

ALTITUDE  (m) 0 – 2000 

                      (ft)  0 - 6500 

3000 

10000 

4000 

13000 

5000 

16500 

6000 

20000 

Vne               (km/h)275 

                      (kts)149 

259 

140 

246 

133 

233 

126 

221 

119 

 

NOTE 

Maneuvering speed (Va ) is the maximum speed at which application of full available 

aerodynamic control will not overstress the airplane. Increasing altitude increases True Air 

Speed (TAS). 

   

2.12 Weights: 

Empty Weight:     refer to section 6—3, 

Max. Gross Weight:  770  kg 1698 lbs 

Min. Wt. in pilots seat (incl. parachute) 70 kg 135 lbs 

Max. Wt. in each seat (incl. parachute) 110 kg 243 lbs 

Max. Wt. in baggage compartment  12 kg 27 

CAUTION 

 

Do no overstep the maximum payload stated on p.43 

 

 

For more detailed loading information refer to section 6, Weight and Balance/Equipment 

list. 
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3.13 Center of Gravity Limitations 

 

The Center of Gravity ranges are: 

Forward:  270 mm aft of leading edge,  

wing root rib 

 

Aft Up to 740kg: 

385 mm aft of leading edge,  

wing root rib 

 At 770kg 

370 mm aft of leading edge,  

wing root rib 

 

Between 740 and 770 kg  

linear run between 

370 and 385 mm 

For more detailed Center of Gravity information refer to section 6, Weight. and 

Balance/Equipment list. 
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5.1 Take—Off Distance: 

All figures are based on ICAO standard atmosphere, Gross Weight of 770 kg (1698 lbs). 

Airfield conditions: calm wind, dry flat surface with short grass. 

Take-Off speed: 80 km/h IAS (50 mph) 

Climb speed:  85 km/h IAS (53 mph) 

 Field    Outside Air Temp. C 

   -15 0 +15 +30 

Take-off 

roll until lift 

off 

(mtr) 

0 

(ft) 

0 

m       185 

ft        607 

196 

643 

207 

679 

218 

715 

 250 810 m       191 

ft        267 

202 

663 

213 

699 

224 

735 

 500 1625 m       197 

ft        646 

208 

682 

220 

722 

231 

758 

 750 2438 m       203 

ft       666 

215 

705 

227 

745 

238 

781 

 1000 3250 m      299 

ft       686 

221 

725 

234 

768 

246 

807 

Take-off 

distance to 

0 0 m      305 

ft     1001 

333 

1043 

361 

1184 

389 

1276 

Clear 15 

mtr (50 ft) 

obstacle 

250 810 m      320 

ft    1050 

348 

1142 

375 

1230 

403 

1322 

500 1625 m      334 

ft    1096 

362 

1188 

391 

1283 

419 

1375 

750 

 

2438 

 

m      349 

ft    1145 

378 

1240 

406 

1322 

434 

1424 

1000 

 

3250 

 

m      363 

ft     1191 

394 

1293 

426 

1398 

457 

1449 
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5.2 Landing Distances: 

 

All figures are based on ICAO atmosphere, Gross Weight of 770 kg ( 1698 lbs).  

Airfield conditions: Calm wind, dry, flat surface, with short grass. 

 

Approach speed -  95 km/h (60 mph) Yellow Triangle Marking  

Touchdown speed -  70-75 km/h (44 -46 mph) 

 

Landing Roll -     198 mtr (643 ft) 

Landing Distance (over 50 ft obstacle)   378 mtr (1,228 ft) 

 

 

5.3 Rate of Climb: 

 

Rate of climb, propeller in START position 

 95 km/h (60 mph) IAS  2.8 m/s  532 fpm 

 

Rate of climb, propeller in CRUISE position  

120 km/h (75 mph) IAS  2.0 m/s  394 fpm 

 

 

5.4  Cruise speed: 

 

At maximum continuous RPM (3000 RPM) 

 

Straight and Level Flight - 190 km/h (118 mph) 

 

5.5  Range: 

 

At a cruise speed of 180 km/h the range is 960 km (with no reserve).  

Wind factor is not considered. 

 

At a cruise speed of 150 km/h  at an altitude of 1,500 mtr (5000 ft) the range is 

1000 km (with no reserve).  

Wind factor is not considered. 

 

5.6  Fuel Consumption: 

 

At an altitude of 1,500 m (5.000 ft) the fuel consumption is:   

150 km/h — 12 1/h  (3.16 US Gal) 

 180 km/h — 15 1/h  (3.95 US Gal) 
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CAUTION 

The fuel quantity indicator has an error factor of + 10 %. Take-Off with less than 1/4 tank 

indication is prohibited! 

 

 

5.7 Maximum Altitude: 

 

Aircraft weight; 770 kg, ICAO standard atmosphere. 

 

The DIMONA has demonstrated the ability to climb to5,500 m NN (18,045ft). 
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17.2 Matlab 
%PRESTANDA BRÄKNINGAR  
clc, clear all, close all 

  
m=470;                           %massan på flygplanet 
roa_luft=1.2041;                 %densiteten på luft (som funk. av temp= 

  
V=[0:1.5:85];         %hastigheten på flygplanet  
g = 9.82;            %Tyngdaccelartionen [m/s2] 
S=15.2;              %vingarean  [m2] 
b=16;                %vingbredden [m] 
q=0.5*roa_luft*V.^2; 
%% 

  
%för Wortman FX 63-137 fås Friktionkoefficent C_L och Cd 

  
Cd_noll=0.0117;     %värde som ligger mellan 0.4-0.5 beroande på Reynolds 

tal 

                                         
W=m*g;                                  %Wieght (tyngden) 
Cl=2*W./(roa_luft*V.^2*S);               %ekv 6.16 i boken 
AR=b^2/S; 
disp(['Spännvidden AR, dvs I1 = ' num2str(AR) ' AR m']); 
e=0.793;                                  %konstant 
K=1/(pi*e*AR); 

  
 Cd=Cd_noll+(Cl.^2*K); 

  
 LD=Cl./Cd;                               

   
figure('Name','CL som funk. av CD, Dragpolar','NumberTitle','off') 
plot(Cd,Cl,'r:+') 
title('Lyftkrafts-koefficienten(C_L) som funktion av Motståndskrafts-

koefficienten(C_D)') 
box on 
axis([0 0.143 0 2.258]); 
xlabel('C_D') 
ylabel('C_L') 
grid on  
%% 

  
%Tr=(q*S*Cd_noll) + (S*K*q.*Cl.^2); %thrust (dragbehovet),  ekv. 6.17 
Tr=W./LD; 
x=q*S*Cd_noll;                     %parasite Tr 
y=S*K*q.*Cl.^2;                    %Inducted Tr 

  

  
figure('Name','Dragkraften ','NumberTitle','off') 
axis equal 
plot(V,Tr)%,V,x,V,y) 
%gt = gtext('(L/D)_m_a_x'); 
%gtext({'First line','Second line'},'FontName','Times','Fontsize',12) 
title('Dragkraften-(T_R) som funktion av Hastigheten(V_i_n_f)') 
xlabel('V_i_n_f (m/s)') 
ylabel('T_R , Nm ') 
grid on  
%% 
% Tan(fi)=1/LD. ekvation 6.47 
fi=atand(1./LD); 
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alfa=[0:length(LD)-1]; 
% %Power Requird Pr (ekv 6.23) 

  

  
figure('Name','Dragkraften som funk. av Alfa','NumberTitle','off') 
plot(alfa,LD) 
title('Dragkraften-(T_R) som funktion av Anfallsvinkel(\alpha)') 
%xlabel('Anfallsvinkel)') 

  
xlabel('\alpha') 
ylabel('T_R , Nm ') 
grid on  
 %% 

  
%Pr=Tr.*V;                                           %ekv 6.23 
%ekv 6.26, effektbehovet. detta kan skrivas om 
Pr=0.5*S*roa_luft*V.^3.*(Cd_noll+((((W./(0.5*roa_luft*S*V.^2)).^2)./(pi*e*A

R)))); % som ekvation (6.28) 

  

  
figure('Name','Effektbehovet','NumberTitle','off') 
plot(V,Pr,'r') 
%axis ([10 40 200 1200]) 
%axis  
title('Effektbehovet(P_R) som funktion av Hastigheten(V_i_n_f)') 
xlabel('V_i_n_f (m/s)') 
ylabel('P_R, W') 
grid on  
%% 
%om man deriverar Pr, dvs ekvation 6.27, så kommer man fram till att 
%Vprmin=(1/(3^1/4))*Vtrmin 

  

  
eta=0.85;                               %verkninggrad 
%Pa=[0:1:length(Pr)-1];                    %tillgängligt effekt. obs Bensin 

motor. 
Pa=(max(Pr)-min(Pr))/(max(V)-min(V))*V;   
Pa=eta*Pa; 

  
figure (5) 
plot(V,Pr,'r',V,Pa); 
title('Effektbehovet(P_R,P_A) som funktion av Hastigheten (V_i_n_f)') 
xlabel('V_i_n_f (m/s)') 
ylabel('P_R, P_A, (W)') 
legend('P_R','P_A','location','best') 
grid on  

  
 

%sträckan för att den ska lyfta. 

  
Cl_max=2.2058; 

  
%olika ekvationer som den beror av. 
V_stall=sqrt(2*W/(roa_luft*S*Cl_max));              %ekv. (6.92)  
V_tf=1.2*V_stall;                                % 

  
%lyftkraftkoefficenten L som funktion av Cl är under start maxvärde 0.1 
%se Daniel P. Raymer. (sidan 547) 
%ekvation 6.87 
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L=0.5*roa_luft*V_tf^2*S*Cl_max; 
h=0.9;               %höjden för vingen över marken, wingbredden given  
fix=((16*h/b)^2)/(1+(16*h/b)^2); 

  
D=0.5*roa_luft*S*V_tf^2*(Cd_noll+(fix*(Cl_max^2)*K));   %ekvation 6.88 
%Dx=0.5*roa_luft*S*V_tf^2*(Cd_noll+K*(2*W/(roa_luft*S*V_tf^2))^2) 
my=0.08;                      %ett värde för gräss, taget ur Ramymers bok 

sid (547) 

  
S_lo=(1.44*W^2)/((g*roa_luft*S*Cl_max*(Tr(end)-(D+my*(W-L)))));  %fel på 

startsträckan. 

  
%%Engeri för startsträckan. 
F=Tr(end)-(D+my*(W-L)) 
tid_st=S_lo/V_tf 
effektimmar1=(F*V_tf*tid_st)/3600        %Arbete=F*S, ty effekt=F*V, 

effektimmar=Effekt*tiden i timmar 

  

  

  

  
disp(['Startsträckan S_lo,  = ' num2str(S_lo) '  m']); 
disp(['antal KWH för Startsträckan,  = ' num2str(effektimmar1) '  m']); 

  

 

  
V_dmin=sqrt((2*m*g/(S*roa_luft))*sqrt(K/Cd_noll)); 

  
disp(['Minimal Draghastighet V_dmin,  = ' num2str(V_dmin) '  m/s']); 
V_pdmin=0.760*V_dmin; 
disp(['Minimal effekthastighet V_pdmin,  = ' num2str(V_pdmin) '  m/s']); 

  
Prmin=0.5*S*roa_luft*V_pdmin.^3.*(Cd_noll+((((W./(0.5*roa_luft*S*V_pdmin^2)

).^2)./(pi*e*AR)))); 
disp(['Minimal effekt Prmin,  = ' num2str(Prmin) '  Watt']); 

  
Dmin=((2*m*g*sqrt(K*Cd_noll))); 
disp(['Minimal Dragkraft Dmin,  = ' num2str(Dmin) '  Nm']); 

  

  

  

  
%% 
%%%%%%% Landnings prestanda  
V_la=1.3*V_stall; 

 

  
S_la=(1.69*W^2)/((g*roa_luft*S*Cl_max*((D-my*(W-L))))); 

  
disp(['Landningsträckan S_land,  = ' num2str(S_la) '  m']); 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% 
 

Vc=95/3.6;                          %stighastigheten  
Hojd=15; 
R=(6.92*Vc^2)/g; 
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format short G 

  

  
V_rc=sqrt((2*W/(S*roa_luft))*sqrt(K/(3*Cd_noll))); 
disp(['hastigheten för stignin V_rc,  = ' num2str(V_rc) '  m/s']); 

  

  
Cl_dmin=sqrt(pi*e*AR*Cd_noll); 
disp(['Minimal lyftkraftkoefficient Cl_min,  = ' num2str(Cl_dmin) '   ']); 

  

  
Max_LD=0.5*sqrt(pi*e*AR/Cd_noll); 

  
disp(['Maximal Glidtal Cl/Cd,  = ' num2str(Max_LD) '   ']); 

  

 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%Beräkning av Engergyförbrukning och tid önskad höjd, OBS. Vc= 
%hastigheten för Cruise 
format short G 
%teta=asind((Tr-D)/W); 

   
V_rc=sqrt((2*W/(S*roa_luft))*sqrt(K/(3*Cd_noll))); 

  
RC_max=Pa(end-7)/W - 2*V_rc/(sqrt(3)*max(LD)) 
 

  
%tiden för att flygaplanet att komma till en höjd på 1000; 
h_s=1000;                      %[m] stighojd h_s 

  
t=(h_s-Hojd)./RC_max; 

  

  
%%Engegiförbrukning vid stigning 

 
E_stig2=Pa(10)*(h_s-Hojd)/RC_max 
effektimmar=(E_stig2.*t)/3600 

 
%% 
effekttill=33.4e3;  %%Engegiinnehåll  

  
kvar=effekttill-(effektimmar+effektimmar1) 

  
tid_cruise=kvar/min(Pr) 

 
%% 

% Solceller 
% SI = Solstrålningss intensitet 
% SI_mean = den genomsnittliga solstrålningen intensiteten= 1352 W/m2 
% ec = jorden omloppsbana excentriciteten (= 0,167). 

  
SI_mean= 1352; 
ec= 0.167; 
N_day =360; 
Alpha_day= (360/360.26)*N_day; 
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SI=SI_mean*((1+(ec*cosd(Alpha_day)))^2/(1-ec)^4) 

  

  
t_hour=18; % är timmar given i 24 timmars format 
Phi = 55; % vi antar en latitud vinkel 
h=((t_hour-12)*pi)/12; 
delta= 23.45*cosd(Alpha_day+((360/360.25)*10)); 
Si_teta= cosd(h)*cosd(Phi)+sind(delta)+sind(Phi) 

  
my_cell= 0.33; % vilket är verkningsgraden 
A_cell= 1; % vilket är solcellens yta 

  
P_H=Si_teta*SI*A_cell*my_cell 

 


