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Sammanfattning 
 

Med ökande bränslekostnader samt ökningen av växthusgaser i luften som en konsekvens av 
användandet av fossila bränslen har många företag börjat se sig om efter nya och innovativa sätt att 
driva sina flygplan. En av dessa nya lösningar är att använda bränsleceller som drivs utav vätgas och 
syre, vilka producerar endast vattenånga och små mängder utav kvävedioxid samt spårmängder av 
andra avgaser. Både Boeing (1) och Politecnico di Torino (2) har visat att det är möjligt att bygga 
helelektriska flygplan som drivs utav bränsleceller. Båda flygplanen var små, tvåsitsiga flygplan och 
en konstant mellan dessa var förlusten utav andrepilot på grund utav vikt och platsbrist. Då denna 
rapport kommer att behandla ett trafikflyplan är dess passagerar- och lastkapacitet av största vikt vid 
ett framdrivningsbyte. Flygplanet som användes för att testa bränslecellernas förmågor var ett SAAB 
340 passagerarflyplan/ trafikflyplan. Denna valdes för dess tvåmotoriga turbopropp konfiguration och 
överlag konventionella design. Flygplanets motorer och bränsletankar togs bort och elektriska motorer 
samt bränsleceller och vätgas tankar installerades. Detta gjordes hela tiden med hänsyn till flygplanets 
tyngdpunkt, detta för att den inte skulle förflyttas allt för mycket. Baserat på utförda beräkningar 
verkar det nya flygplanet vara flygdugligt även fast den har en väldigt låg stighasighet och som en 
konsekvens utav detta en väldigt kort räckvidd. Planets passagerar- och lastkapacitet har minskat 
drastiskt på grund utav tyngden och storleken av de nya komponenterna. Även andra parameterar har 
försämrat efter konverteringen, så som hastigheter och uteffekter från motorerna. Men trotts 
prestandaminskningar verkar flygplanet vara kapabelt att uppfylla kraven som ställts på det.  
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Abstract 
 

With the increases in fuel costs due to the depletion of the world oil reserves and the increase of 
greenhouse gasses as a consequence to using oil as a fuel many companies are looking to new and 
innovative ways to power their aircraft. One of these new ways to power an aircraft is using fuel cells 
powered using hydrogen and oxygen, thus producing nothing but water vapour and small amounts of 
nitrogen dioxide as well as trace amounts of other emissions. Both Boeing (1) and Politecnico di 
Torino (2) have shown that it is possible to build an all-electric aircraft powered by fuel cells. Both 
flights used small, two-seater aircraft and a constant between them was the loss of the co-pilot seat due 
to weight and lack of space. As this paper will deal with a commercial aircraft a primary concern is the 
cargo and passenger capacity and whatever impact switching propulsion system has on these. The 
aircraft used to test the feasibility of these fuel-cells is the SAAB 340 passenger aircraft/airliner 
chosen for its twin-engine turboprop configuration and generally conventional design. Its engines and 
fuel tanks were removed and electrical motors, fuel cells and hydrogen tanks were installed, all the 
while taking care not to move its centre of gravity too much. Based upon the calculations performed 
the new aircraft appears to be airworthy though it has a very low rate of climb and because of this an 
extremely short range. The vehicles passenger and cargo carrying capacity has been severely 
diminished due to the weight and size of the new components. Other parameters have also decreased, 
such as speeds and power outputs from the motors. Despite performance reductions the aircraft seem 
to be able to fulfil the demands placed upon it though carrying capacity appears to be severely 
diminished.   
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1. Introduktion 
 

Användingen utav vätgas som bränsle är inte ett nytt koncept, även om intresset för det har ökat under 
senare år. Det är särskilt intressant inom flygplansbranschen då det kan användas för att potentiellt 
driva ett obemannat flygplan i upp till flera dagar (3). Dock har endast kortare testflygningar utförts 
med vätgas som bränsle och dessa har varit med små, tvåsitsiga eller obemannade flygplan. Så frågan 
att ställa sig är ifall teknologin är redo att driva ett propellerdrivet trafikflygplan och om det är det, hur 
bra kommer detta flygplan att fungera? 

 

1.1. Bakgrund 
 

Med ökande bränslekostnader och det faktum att flygplansmotorer friger växthusgaser då de används 
har lett till att man har börjar undersöka alternativ. Den främsta bland dessa alternativ är användningen 
utav vätgas i olika former. Ett exempel på denna användning är förbränningsmotorer som modifierats 
för att bränna vätgas istället för flygbränsle. En annan användning för vätgas är att driva bränsleceller, 
vilka genererar elektricitet. Dessa kan användas liknande batterier då de är kapabla att generera en 
kontinuerlig ström. Bränslecellerna ger ifrån sig endast vattenånga samt väldigt små mängder utav 
kolväten och andra spårämnen. På grund utav detta har intresset för dessa bränsleceller ökat under 
senare år som ett alternativ till fossila bränslen (4). Det ansågs således av intresse att se ifall dessa 
bränsleceller kunde tillsammans med elmotorer driva ett trafikflygplan och detta flygplans prestanda 
skulle påverkas utav dessa komponenter. 

 

1.2. Möjliga Problem 
 

Möjliga problem med ett helelektriskt flygplan drivet med bränsleceller är framför allt vikten, detta då 
det krävs en större mängd komponenter, för att inte nämna att man måste förvara vätgas ombord på 
flygplanet. Vikten av en bränslecell är 404 kg (5) medan vikten på motorerna som används är 1020 kg 
per motor (6), vilket är en signifikant ökning jämfört med de 366 kg för turboproppmotorerna (7). Då 
kompakterat väte måste förvaras under tryck och är väldigt lättantändligt ifall det skulle läcka ut måste 
kärlet det förvaras i vara mycket säkert. Kärlen som valdes är av typ 3 och har en tomvikt på 95 kg 
med en kapacitet på 4,89 kg vätgas (8). Allt detta betyder att den nya konfigurationen har en mycket 
högre massa än den gamla då motorerna där har en sammanlagd vikt på 732 kg (7) och bränslet väger 
2 608 kg. 

Problemen var inte bara viktbaserade; exempelvis finns det få elmotorer med den effekt som krävs för 
att driva planet och de som finns är oftast utvecklade för industriella applikationer eller för att 
monteras i båtar och ubåtar. Då de flesta är designade för industrin betyder de att de ofta har låga 
varvtal men höga momenttal vilket betyder att det är nödvändigt att montera växellådor mellan motorn 
och propellern. 



2 
 

 

1.3. Användningar av Bränsleceller 
 

Bränslecellerna som används under dessa tester tillverkas utav Ballard Power Systems, Inc och har 
framgångsrikt använts uv BC Transit för att driva tjugo av deras bussar i Whistler, British Columbia 
(9). De har även använts framgångsrikt i London och Kalifornien och har hjälpt till att minska 
växthusgasutsläppen.  

Bränsleceller tillverkade utav Siemens används i ubåtar av Klass 212A i tyska och italienska flottorna 
(10). Ubåtarna använder dieselmotorer i yt- och snorkelläge och byter till bränslecellerna när de dyker 
till större djup. Detta betyder att ubåten kan verka under ytan under längre perioder än om den endast 
hade utrustats med dieselgeneratorer. 

Ännu en användning av bränsleceller var under Apollo-uppdragen till månen där de användes 
tillsammans med batterier för att förse kommandomodulen med elektricitet och även vatten till 
astronauterna.  Detta är ett tydligt exempel på teknikens användbarhet och mångsidighet. 

 

1.4. Val av Flygplan 
 

Ett flygplan av typ SAAB 340B valdes för att testa i fall bränslecellerna kunde driva ett propellerdrivet 
trafikflygplan. Flygplanet valdes på grund av sin konventionella design samt att det är ett relativt litet 
passagerarflygplan. De det intressanta var hur teknologin skalades från litet till större ansågs det 
viktigt att flygplanet inte var för stort och effektkrävande. Detta betydde att flygplan med fler än två 
motorer valdes bort. SAAB har även producerat en större modell av trafikflyplan kallat SAAB 2000 
som även den har två motorer samt en snarlik flygkropp. Detta gör att ifall denna prestandaanalys 
visar sig ge ett välfungerande and flygdugligt flygplan torde nästa steg vara att se hur SAAB 2000 
presterar med bränsleceller. 

1.5. Specifikationer för SAAB 340 
 

Specifikationerna för det valda flygplanet ges i tabell 1 nedan. 

Tabell 1. Specifikationer för SAAB 340 

Maximal vikt vid start 13 155 kg 
Tomvikt 8 140 kg 
Max fart 519  km/h 
Marschfart 467 km/ 
Maximal motoreffekt 1 305 kW per engine 
Bränslekapacitet 3 220 litres 
Vingbredd 21,44 m 
Vingarea 41.81 m2 

Sidoförhållande 11,0  
Flygplanet längd 19,73 m (11) 
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Som synes har flygplanet en bärförmåga på ca 5 000 kg vilket ger ganska stort spelrum för vilka 
komponenter man kan välja. Dock betyder den höga tomvikten att det krävs en hög uteffekt från 
motorerna för att driva planet. 

1.6. Kravspecifikation 
 

Ett antal krav ställdes på det helelektriska flygplanet. Dessa ansågs nödvändiga för att få ett flygbart 
och säkert flygplan. men även för att flygplanet skulle kunna flyga överhuvudtaget Kraven som 
ställdes var följande: 

• De elektriska motorerna måste ha en effekt på minst 500 kW. 
• Motorerna får inte väga mer än 1 000 kg per styck. 
• Flygplanet måste kunna bära tillräckligt med bränsle för en timmes flygning. 
• De nya komponenterna måste vara små och tillräckligt lätta för att flygplanets 

passagerarkapacitet skall finnas kvar. 
• Flygplanet måste vara kapabelt att uppnå ett tjänstetak på 4 000 m. 

Om alla eller de flesta utav dessa krav kunde uppfyllas så ansågs det att flygplanet kunde vara 
flygbart. Dock så är vissa krav viktigare än andra, exempelvis krävs det en uteffekt på ca 900 kW för 
att flygplanet ska kunna flyga.   
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2. Metod 
 

Ett antal steg togs för att konvertera flygplanet till helelektrisk drift, bland annat måste nya 
komponenter väljas, platsen där de ska placeras måste väljas samt att deras prestanda måste 
kontrolleras. Detta gjordes i separata steg, när ett stag var färdig gick man vidare till nästa. 

2.1. Val av komponenter 
 

Turboproppmotorerna byttes tillsammans med bränsletankarna ut mot elmotorer, bränsleceller och 
vätgastankar.  

Att välja en elmotor som uppfyllde kraven som ställdes på den visade sig vara ett stort problem. Till 
slut så gjordes en kompromiss och en motor med lägre uteffekt och högre vikt än vad 
kravspecifikationen sade valdes. Denna motor är av typ DIM 250L från ABB, denna motor är dock 
designad för industriapplikationer men borde fungera adekvat utan större modifikationer. Motorn ar en 
uteffekt på 449 kW och en vikt på 1020 kg, båda dessa parametrar ansågs vara tillräckligt nära kraven 
som ställdes. 

Bränsleceller från ett antal tillverkare övervägdes innan produkter från Ballard Power Systems valdes. 
Deras FCvelocity-HD6 bränslecells modul erbjöd en hög effekt samt bränsleeffektivitet och även fast 
den är utvecklad för bussapplikationer borde duga bra i flygplanet. Modulerna har en vikt på 404 kg 
vilket betydde att stor hänsyn fick tas vart de placerades i flygplanet så att inte dess tyngdpunkt 
rubbades allt för mycket. För att driva de två motorerna krävdes totalt fyra moduler, dock är det 
möjligt att driva motorerna med endast tre moduler men detta medför stora prestandaförsämringar och 
skall således endast göras i nödfall.  

Vätgastankarna behövde även de monteras inne i flygplanet, detta på grund utav att deras dimensioner 
omöjliggjorde att de monterades inne i vingarna. Tryckkärlen som valdes tillverkas utav Dynetek 
Industries Ltd. Och har modellnamnet W205. Dessa kärl kan rymma 4,89 kg vätgas vid ett tryck på 
350 bar. Då kärlen själva väger 95 kg styck blir totalvikten för ett enda kärl nästan 100 kg (8). 

 

2.2. Modifikationer av flygplanet 
 

För att konvertera flygplanet från turbopropp till helelektrisk drift krävdes ett antal modifikationer 
detta för att få en flygbar farkost. Modifikationerna delades upp i interna och externa då de 
nödvändigtvis inte behövde vara beroende av varandra. 

 

2.2.1. Yttre modifikationer 
 

Ett antal yttre modifikationer undersöktes i projektets början; bland annat solceller, olika vingprofiler 
och olika stjärtroder för att nämna några. Allt för att underlätta driften av flygplanet och maximera 
tiden som det kan vara i luften. 



5 
 

I solcellernas fall undersöktes möjligheten att montera dem på planets ovansida och därigenom 
underlätta bränslecellernas elgenerering. Dock slopades denna del av projektet ganska fort då 
solcellerna skulle tillföra en relativt liten ström och samtidigt öka flygplanets vikt.  

Efter överläggningar så togs beslutet att inte göra några yttre modifieringar av flygplanet och att 
försöka hålla sig inom flygplanets ramverk. Inspiration till detta togs bland annat från Boeings och 
Politecnico di Torinos bränslecellsdrivna flygplan vilka endast modifierade insidan av sina flygplan. 
Att inte modifiera utsidan av farkosten visar även ifall det är möjligt att byta ut framdrivningssystemen 
på dagens flygplan och således kunna erbjuda kunder fler alternativ.  

 

2.2.2. Inre modifikationer 
 

Turboproppmotorerna togs tillsammans med bränslecellerna bort och byttes ut mot elmotorer, 
bränsleceller samt vätgastankar. Komponenterna placering valdes med stor försiktighet för att inte 
flygplanets tyngdpunkt skulle flyttas. 

På grund utav deras storlek valdes det att bränslecellerna skulle placeras inne i flygplanet. Då varje 
modul kan producera 320 A och varje motor kräver 589 A för full effekt behövdes fyra bränsleceller. 
Bränslecellernas maximala bränsleförbrukning är 2,5 g/s vätgas vid maximalt användande. Detta 
betyder att 39 kg vätgas behövs för en 1 timmes flygning (om konstant maximal bränsleförbrukning 
ansätts). Då cellerna är för höga för att staplas på varandra ställdes i två rader om två och de tar således 
upp 3,1 m av den bakre delen av kabinen. 

Elmotorerna placerades såklart inne i motornacellerna. Inga modifikationer gjordes på dessa då 
motorerna är luftkylda och inloppen borde ge tillräckligt med luft för att kyla dessa. Ett upphov till oro 
var vikten på motorerna och ifall vingarna skulle hålla för deras vikt. Efter ytterligare studier ansågs 
det att vingarna borde hålla och inga modifikationer behövde göras på dessa.  

Då flygplanet behöver tillräckligt med bränsle för en timmes flygning vid maximal bränslekonsumtion 
behövdes åtta vätgastankar. Detta ger en total vikt för tryckkärlen på 800 kg. På grund utav deras 
storlek monterades tankarna i den bakre delen av lastutrymmet, alltså i den bakre delen av flygplanet. 
Placeringen har även en annan funktion, i fall av läckage minimeras risken för ombordpersonal och 
passagerare. Väggen mellan kabinen och bagageutrymmet ansågs vara tillräcklig för at förhindra att 
vätgas läcker in i kabinen och hotar personalen. 

Denna konfiguration ger upphov till fäljande specifikationer för flygplanet: 

Tabell 2. Specifikationer för nya konfigurationen 

Tomvikt 12 013 kg 
Vätgas 39.12 kg 
Total effekt 898 kW 
Bärförmåga 1 142 kg 
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Alla andra komponenter i flygplanet kommer att sitta kvar som i original konfigurationen då de är 
eldrivna. Batterierna får vara kvar då de kan användas till att driva belysning, pumpar och liknande i 
fall man får ett katastrofalt fel med bränslecellerna. De skulle även kunna användas för att minska 
arbetsbördan på bränslecellerna under vanligt flygning och på så sätt öka flygplanets räckvidd.  

Som man kan se har flygplanet en väldigt hög tomvikt och således liten bärförmåga. Detta kan vara ett 
problem om denna typ av flygplan ska användas för trafikflyg. På grund utav de nya tyngre 
komponenterna har bärförmågan minskat med ca 3 800 kg. 

 

2.3. Beräkningar 
 

Efter att komponenterna hade valts och deras placeringar i flygplanet hade bestämts beräknades det 
nya flygplanets prestanda fram. Programet som användes för att göra detta var MATLAB R2012b 
(12). Storheter som beräknades är bland annat motståndskoefficienter, hastigheter, räckvidder och 
stigvinklar. 

2.3.1. Motståndskoefficient 
 

För att få reda på flygplanets prestanda behövde dess motståndskoefficient CD beräknas. Detta gjordes 
med approximationen  

 𝐶𝐷 =  𝐶𝐷0 + 𝐾𝐶𝐿2 (1) 
 

Där CD0 är flygplanets noll-lyfts motståndskoefficient, K dess motstånd-på-grund-av-lyft faktor och CL 
dess lyftkoefficient. Dessa beräknades var för sig med hjälp av uppskattningar. 

Noll-lyfts motståndskoefficienten CD0 beräknades med Component Build up Method (CB). Denna 
metod användes istället för Equivalent Skin-Friction Method då den ger ett mer exakt värde på CD0. 
Metoden bygger på att motståndet från alla delar på flygplanet summeras till en enda term där  

 𝐶𝐷0 =
1
𝑆
∙��𝐶𝐹,𝑐 ∙ 𝐹𝑐 ∙ 𝑄𝑐 ∙ 𝑆𝑤𝑒𝑡,𝑐�

𝑐

+ ∆𝐶𝐷,𝑚𝑖𝑠𝑐 + ∆𝐶𝐷,𝐿&𝑃 (2) 

 

Om man flyger under ljudets hastighet. Termerna i ekvationen är den våta ytan Swet för komponent c, 
dess ytfriktion CF, formfaktorn F och interferensfaktorn Q. Termerna ΔCD,misc och ΔCD,L&P är ökningen 
av noll-lyfts koefficienten på grund utav särskilda former eller komponenter som inte kan uttryckas i 
den första termen samt bidraget rån läckage och utsprång från kroppen. De sista två termerna 
försummas i dessa prestanda beräkningar, med undantag av start och landning då landningsställen ger 
ett bidrag i form utav ΔCD,misc.  

Denna beräkning gav en noll-lyfts motståndskoefficient på ca 0,016. 

Faktorn K beräknades enligt 

 𝐾 =  
1

𝜋 ∙ 𝐴𝑅 ∙ 𝑒0
 

(3) 
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Där AR är vingens sidoförhållande och 𝑒0 är flygplanets effektivitetsfaktor.  Den sistnämnda kan 
beräknas enligt  

 𝑒0 = 1.78 ∙ (1 − 0.045 ∙ 𝐴𝑅0.68) − 0.64 (4) 
 

Detta ger att effektivitetsfaktor på 0.73 och faktorn K blir 0.04. 

Då CL bestäms av flygplanets hastighet och lyftkraft beräknades den löpande under 
prestandaberäkningarna. 

När detta hade beräknats gick man vidare till de andra delarna, först togs maxfarten och stallfarten 
fram.  

2.3.2. Hastigheter 
 

Maxfarten togs fram med ekvationen 

 
𝑉4 −

2
𝜌
∙
𝜂𝑡 ∙ 𝜂𝑝𝑟
𝐶𝐷0 ∙ 𝑆

∙ 𝑃𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑉 + �
2
𝜌
�
2
∙
𝐾
𝐶𝐷0

∙ �
𝑊
𝑆
�
2

= 0 
(5) 

 

Där V är flygplanets hastighet, W dess tyngd, Pmax motorernas effekt, ρ luftens densitet, ηt motorns 
gaspådrag och ηpr är propellerverkningsgraden. Denna ekvation kan användas för att beräkna både den 
maximala och minimala hastigheten som planet kan uppnå. Dock brukar den minimala hastigheten 
bestämmas utav flygplanets stallhastighet, vilket kommer att beräknas senare. Den största utav de två 
reella rötterna till ekvation 5 kommer att ge maxhastigheten. 

Stallfarten är då vingarna tappar lyftförmågan på grund utav att för lite luft passerar över dem. 
Ekvationen för att bestämma detta är  

 
𝑉𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙 =  �

2 ∙ 𝑊
𝜌 ∙ 𝐶𝐿,𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑆

 
(6) 

 

Oftast är det denna ekvation som bestämmer ett plans minsta möjliga hastighet. Om Vstall är större än 
Vmin betyder det att vingarna tappar lyftförmågan vid en hastighet som är högre än minsta möjliga och 
då bestämmer alltså Vstall flygplanets minsta hastighet. 

Ekvation 5 kan även användas till att bestämma flygplanets marschfart, en fart som för kolvmotoriga 
flygplan oftast ligger kring 75 % av maximalt gaspådrag. Då det inte finns någon rekommendation på 
ett gaspådrag för de valda elmotorerna valdes detta till 75 %. Detta gjordes till största delen för att 
flygsträckan skulle bli så lång som möjligt, bränslecellerna kommer alltså inte att ha maximal 
bränsleförbrukning vid detta gaspådrag. 
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2.3.3. Tak samt stighastigheter och – vinklar 
 

Flygplanets tjänstetak är den höjd där flygplanets stighastighet är 30 m/min, denna kan beräknas enligt  

 
𝜌𝑠.𝑐 = 16 ∙ �

4
27

∙ 𝐾3 ∙ 𝐶𝐷0�
1
2�
∙
𝑊
𝑆
∙ �
𝜂𝑝𝑟 ∙ 𝑃𝑒𝑛𝑔 ∙ (𝜌𝑠.𝑐)

𝑊
− (𝑅/𝐶)𝑠.𝑐�

−2

 
(7) 

 

Där R/C är stighastigheten och ρs.c är densiteten vid flygplanets tjänstetak.  Denna ekvation kommer 
att ge två svar varav det positiva är tjänstetaket. Detta är ett bättre mått än flygplanets absoluta höjd då 
den höjden är ouppnåelig då det tar en oändlig tid för flygplanet att uppnå denna höjd. 

Även den maximala stighastigheten och – vinkel beräknades för det helelektriska flygplanet. Den 
maximala stighastigheten och vinkeln som svarar mot denna kan beräknas genom  

 (𝑅/𝐶)𝑚𝑎𝑥 =  
𝜂𝑝𝑟 ∙ 𝑃𝑒𝑛𝑔

𝑊
− 𝑉(𝑅/𝐶)𝑚𝑎𝑥 ∙

4
√3

∙ (𝐾 ∙ 𝐶𝐷0)1 2�  
(8) 

 
sin 𝛾(𝑅/𝐶)𝑚𝑎𝑥 =

𝜂𝑝𝑟 ∙ 𝑃𝑒𝑛𝑔
𝑊 ∙ 𝑉(𝑅/𝐶)𝑚𝑎𝑥

−
4
√3

∙ (𝐾 ∙ 𝐶𝐷0)1 2�  
(9) 

 

Hastigheten V(R/C)max ges utav ekvationen  

 
�𝑉(𝑅/𝐶)𝑚𝑎𝑥�

4 =  
4
3
∙
𝐾
𝐶𝐷0

∙ �
𝑊 𝑆⁄
𝜌 �

2

 
(10) 

 

Dock är inte den vinkel som ges av den maximala stighastigheten den samma som den maximala 
stigvinkeln. Detta har att göra med luftströmmen över flygplanets vingar, om vinkeln är för hög 
kommer inte vingarna kunna producera tillräckligt med lyftförmåga och stighastigheten kommer 
således att bli lägre. Den maximala stigvinkeln ges istället utav 

 
sin𝛾𝑚𝑎𝑥 =

𝜂𝑝𝑟 ∙ 𝑃𝑒𝑛𝑔
𝑊 ∙ 𝑉(𝑅/𝐶)𝑚𝑎𝑥

− 𝐶𝐷𝑜 ∙
1
2
∙ 𝜌 ∙ �𝑉𝛾𝑚𝑎𝑥�

2 ∙ �
𝑊
𝑆
�
−1
− 𝐾 ∙

2 ∙ (𝑊 𝑆⁄ )

𝜌 ∙ �𝑉𝛾𝑚𝑎𝑥�
2 

(11) 

 

Den stighastighet som ges av den maximala stigvinkeln ges av 

 (𝑅/𝐶)𝛾𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝛾𝑚𝑎𝑥 ∙ sin𝛾𝑚𝑎𝑥 (12) 
 

En sak som värd att anmärka på är det inte är ovanligt att 𝑉𝛾𝑚𝑎𝑥är mindre än flygplanets stallfart. 

Den minimala tiden som det tar för ett flygplan att nå en given höjd från en annan ges av 

 
(∆𝑡)𝑚𝑖𝑛 = �

𝑑ℎ
(𝑅/𝐶)𝑚𝑎𝑥

ℎ2

ℎ1
 

 
(13) 
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Den horisontella sträckan som flygplanet färdas under denna stigning ges av 

 
∆𝑠 = � cot𝛾 𝑑ℎ

ℎ1

ℎ1
 

 
(14) 

 

2.3.4. Uthållighet och räckvidd 
 

Då ett flygplan flyger kommer den hela tiden att förbränna sitt ombordvarande bränsle, detta är även 
sant för ett bränslecellsdrivet flygplan. Då bränslet förbränns kommer flygplanets vikt att minska, 
alltså kommer parametrar i ekvationerna att ändra sig. Vid marschflygning måste man då variera en av 
tre parametrar; antingen hastigheten, höjden eller anfallsvinkeln. Hastigheten måste antingen sänka 
gradvis, flygplanets höjd ökas sakta eller så kan man göra en sakta minskning av anfallsvinkeln. Det 
valdes att höjden skulle varieras under beräkningarna och att hastigheten och anfallsvinkeln skulle 
vara konstant. 

Ekvationen för att beräkna flygplanets uthållighet är 

 𝐸𝑉−𝐶𝐿 =
𝜂𝑃𝑟
𝑐′ ∙ 𝑔

∙
𝐶𝐿
𝐶𝐷

∙
1
𝑉
∙ ln

𝑚0

𝑚1
 (15) 

 

Medan flygplanets räckvidd kan beräknas genom  

 𝑅𝑉−𝐶𝐿 =  
𝜂𝑃𝑟
𝑐′ ∙ 𝑔

∙
𝐶𝐿
𝐶𝐷

∙ ln
𝑚0

𝑚1
 (16) 

 

Här är c´ flygplanets specifika bränslekonsumtion. Denna kan beräknas genom  

 𝑐´ =
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑎𝑣 𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑡 𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒

(𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡) ∙ (𝑡𝑖𝑑)
 

(17) 

 

Denna ekvation stämmer för kolv-, turbopropp- och jetmotorer men det ansågs att samma ekvation 
skulle kunna användas även för bränsleceller.  

2.3.5. Startsträcka 
 

Flygplanets start- och landningsprestanda var de sista som togs fram. Flygplanet startsträcka kan anses 
bestå av två delar; en markbunden sträcka och en luftburen sträcka. Den markburna sträckan består i 
sig av två delar; den första delen är från stillastående till rotationshastighet, den hastighet när 
flygplanet börjar vinkla upp sin nos, samt en acceleration från denna hastighet till hastigheten då 
planet faktiskt lättar från marken. 
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Rotationshastigheten kan approximeras genom  

 𝑉𝑅 ≈ 𝑉𝐿𝑂 = 1.1 ∙ 𝑉𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙
𝑡𝑎𝑘𝑒−𝑜𝑓𝑓 (18) 

 

Där stallfarten är med klaffar i start konfigurationen. Denna stallfart kan beräknas genom 

 
𝑉𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙
𝑡𝑎𝑘𝑒−𝑜𝑓𝑓 = �

2 ∙ 𝑊0

𝜌 ∙ 𝑆 ∙ 𝐷𝐿,𝑚𝑎𝑥
𝑡𝑎𝑘𝑒−𝑜𝑓𝑓 

 
(19) 

Här är 𝑊0 den maximala startvikten. 

Startsträckan mäts ända till dessa att hastigheten är högre än 1.2𝑉𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙
𝑡𝑎𝑘𝑒−𝑜𝑓𝑓 och höjden är över vad som 

kallas skärmhöjden vilket ligger på 15 m vilken ligger på 80 % av den tillgängliga startsträckan (13). 
För att beräkna marksträckan används ekvationen 

 
                         𝑠𝑔 = 1.1 ∙ 𝑁 ∙ �

2
𝜌
∙
𝑊
𝑆
∙

1
𝐶𝐿,𝑚𝑎𝑥
𝑡𝑎𝑘𝑒−𝑜𝑓𝑓

+
1.21 ∙ (𝑊 𝑆⁄ )

𝑔 ∙ 𝜌 ∙ 𝐶𝐿,𝑚𝑎𝑥
𝑡𝑎𝑘𝑒−𝑜𝑓𝑓 ∙ �(𝑇 𝑊⁄ ) − (𝐷 𝑊⁄ ) − 𝜇 ∙ �−(𝐿 𝑊⁄ )��

0.7𝑉𝐿𝑂

 

  
(20) 

 

Den första delen av ekvationen är den sista delen av marksträckan från rotationshastighet till 
lyfthastighet. Om approximationen ovan används kan tiden N approximeras till 3 sekunder. Den andra 
delen är från stillastående till rotationshastigheten där T är dragkraften, D luftmotståndet, L lyftkraften 
och µ är friktionskoefficienten mellan däck och mark. Ekvationen ovan kan förenklas genom att man 
inser att T är mycket större än D och friktionskraften 𝜇 ∙ (𝐿 𝑊⁄ ) så kan man förenkla ekvation 18 till 

 
𝑠𝑔 ≈  

1.21 ∙ (𝑊 𝑆⁄ )

𝑔 ∙ 𝜌 ∙ 𝐶𝐿,𝑚𝑎𝑥
𝑡𝑎𝑘𝑒−𝑜𝑓𝑓 ∙ (𝑇 𝑊⁄ )

 
(21) 

 

Denna kan användas för att uppskatta startsträckan men den kommer inte att ge ett exakt svar. Därför 
har ekvation 18 använts för att beräkna marksträckan. 

Den luftburna sträckan kan approximeras med en cirkel med radien R. Om man känner denna samt 
skärmhöjden h kan man beräkna den luftburna sträckan av flygplanets utflygning med 

 𝑠𝑎 = �2 ∙ 𝑅 ∙ ℎ − ℎ2 (22) 
 

Radien R kan beräknas genom kraftbalans till 

 
𝑅 =  

𝑉2

𝑔 ∙ (𝑛 − cos𝜃) 
(23) 
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För små vinklar på 𝜃 kan man approximera cos𝜃 ≈ 1. Last faktorn n kan beräknas genom  

 𝑛 =
𝐿
𝑊

 (24) 

 

Om man nu approximerar  

 𝑉 ≈ 1.15 ∙ 𝑉𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙
𝑡𝑎𝑘𝑒−𝑜𝑓𝑓 (25) 

 

Och att lyftkraften genereras vid denna hastighet samt vid en lyftkoefficient som är 0.9 ∙ 𝐶𝐿,𝑚𝑎𝑥
𝑡𝑎𝑘𝑒−𝑜𝑓𝑓 så 

får man: 

 
𝑛 =  

0.9 ∙ 𝐶𝐿,𝑚𝑎𝑥
𝑡𝑎𝑘𝑒−𝑜𝑓𝑓 ∙ 1

2� ∙ 𝜌 ∙ �1.15 ∙ 𝑉𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙
𝑡𝑎𝑘𝑒−𝑜𝑓𝑓�

2
∙ 𝑆

𝐶𝐿,𝑚𝑎𝑥
𝑡𝑎𝑘𝑒−𝑜𝑓𝑓 ∙ 1

2� ∙ 𝜌 ∙ �𝑉𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙
𝑡𝑎𝑘𝑒−𝑜𝑓𝑓�

2
∙ 𝑆

= 0.9 ∙ 1.152 = 1.19 
 

(26) 

 

Detta ger att radien blir 

 
𝑅 =

�1.15 ∙ 𝑉𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙
𝑡𝑎𝑘𝑒−𝑜𝑓𝑓�

2

𝑔 ∙ (1.19 − 1) =
6.96
𝑔

∙ �𝑉𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙
𝑡𝑎𝑘𝑒−𝑜𝑓𝑓�

2
 

 
(27) 

 

2.3.6. Landningssträcka 
 

Landningssträckan består av tre delar; inflygningen, flare distance och marksträckan. Inflygningen 
mäts från en skärmhöjd på 15 m tills dessa att man börjar vinkla upp planet vilket sker på en höjd ℎ𝑓 
ovanför marken. Flare distance är då sträckan från ℎ𝑓 till dess att hjulen får kontakt med marken och 
kan approximeras med en cirkelrörelse. Marksträckan är så klart avståndet från dess att hjulen har 
kontakt med marken till dess att man har stannat helt. 

Sträckan för inflygningen kan beräknas enligt 

 
𝑠𝑎 =  

ℎ − ℎ𝑓
tan𝜃𝑎

 
(28) 

 
 

Där 𝜃𝑎 är vinkeln mellan horisontalplanet och flygplanets bana in mot landningsbanan. 

Flare distance kan beräknas genom 

 𝑠𝑓 = �2 ∙ 𝑅𝑓 ∙ ℎ𝑓 − ℎ𝑓2 
(29) 

 

Där radien på den approximerade cirkeln kan beräknas genom  

 
𝑅𝑓 =

𝑉𝑓2

0.2 ∙ 𝑔
 

(30) 
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𝑉𝑓 är medeltalet av inflygningshastigheten och hastigheten när flygplanet landar. Höjden  ℎ𝑓kan 
beräknas genom  

 ℎ𝑓 = 𝑅𝑓 ∙ (1 − cos𝜃𝑎). (31) 
 

Den markbundna delen av landningssträckan kan beräknas på ett liknande sätt som den markbundna 
delen av starsträckan.  

 
𝑠𝑔 = 𝑁 ∙ 𝑉𝑇𝐷 +

𝑊
2 ∙ 𝑔

∙
𝑉𝑇𝐷2

[𝑇𝑟𝑒𝑣 + 𝐷 + 𝜇 ∙ (𝑊 − 𝐿)]0.7𝑉𝑇𝐷
 

 
(32) 

 

Där 𝑉𝑇𝐷 är flygplanets hastighet när den får markkontakt, denna sätts oftast till 1.15𝑉𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙
𝑙𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔där 

𝑉𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙
𝑙𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 är överstegringshasigheten när klaffarna är i landningskonfiguration. N är tiden som planets 

får rulla fritt på banan, vilket oftast sätt till 3 sekunder och 𝑇𝑟𝑒𝑣 är dragkraften som flygplanet kan 
generera i motsätt åt sett till färdriktningen. Om flygplanet har utrustats med reversibla propellrar 
kan denna kraft bli upp till 40 % av den maximala dragkraften i flygplanet färdriktning. För flygplan 
utrustade med turboproppmotorer kan denna kraft bli upp till 60 % av den maximala kraften i 
flygplanet färdriktning tack vare att man kan ändra riktning på utblåset från motorn. 

När allt detta var känt kunde man gå vidare till resultaten och jämföra de båda flygplanens 
prestanda. Alla dessa värden beräknades för olika höjder så att man kunde se hur flygplanens 
prestanda förändrades på olika höjder och densiteter.  
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3. Resultat 
 

I Tabell 3 ses en jämförelse mellan de olika konfigurationerna, hastigheter beräknades vid det 
helelektriska flygplanets tjänstetak, stigvinkel, -hastighet och landning- och startsträcka beräknades 
vid havsnivå.  

Tabell 3. Jämförelse mellan det helelektriska och turboproppdrivna planen 

Parameter  Helelektrisk Turbopropp 
Maximal hastighet 420 km/h 519 km/h  
Marschfart 330 km/h 467 km/h 
Tjänstetak 3 000 m 7 620 m 
Maximal stighastighet 2.2 m/s 8,79 m/s 
Tid till 3 000 26 min 5 min 
Startsträcka 1 365 m 1 290 m 
Landningssträcka 1 314 m 1 035 m 
 

Som synes så har det nya flygplanet ett relativt lågt tjänstetak på 3 000 m. Detta är på grund av att 
stighastigheten och stigvinkeln är direkt beroende av motorernas effekt. Då elmotorernas uteffekt är 
betydligt lägre än turboproppmotorernas är naturligtvis värdet på dessa parametrar lägre. Då 
turboproppen har ett tjänstetak på ca 7 600 m blir det en skillnad på 4 600 m i tjänstetak mellan de 
olika konfigurationerna. Tiden att nå detta tak har ökat drastiskt hos det helelektriska flygplanet. 
Från 5 minuter till 26 minuter, en ökning på 21 minuter. 

Det helelektriska flygplanet har en maxfart på 420 km/h och en stallfart på 226 km/h vid tjänstetaket. 
Denna maxfart är endast 100 km/h lägre än originalutförandet. Detta är ett tydligt bevis på att 
motorerna är mer än kapabla att driva flygplanet under normal drift ty så länge som maxhastigheten 
är högre än flygplanets stallfart så kan det anses flygbart.  

Med en helelektrisk konfiguration kan flygplanet uppnå en maximal stigvinkel på 2° vid 1000 meters 
höjd med en stighastighet på 1,97 m/s. Samtidigt uppnår flygplanet en maximal stighastighet på 2,2 
m/svid en vinkel på 1,8° på samma höjd som tidigare. Allt detta betyder att det tar cirka 26 minuter 
för flygplanet att nå upp till tjänstetaket. En låg stighastighet verkar vara ett problem som fler 
helelektiska flygplan lider av, bland annat tvingades Boeings bränslecells demonstratör att ta hjälp av 
batterier för att uppnå rätt höjd (1). 

Med turboproppmotorer har flygplanet en startsträcka som är 1 290 m och dess landningssträcka är 
1 035 m. En helelektrisk motordrift ökar alltså startsträckan med 75 meter och landningssträckan 
med 279 meter. Den betydligt högre landningssträckan förklaras genom att den helelektriska 
konfigurationen saknar ett utblås som den kan rikta. 

Flygplanets uthållighet vid maximal bränsleförbrukning är lite över en timme samtidigt som 
räckvidden från toppen av planets stigning till toppen av nedstigningen är bara 230 m. Denna korta 
sträcka är på grund av tiden det tar för flygplanet att komma upp till sitt tjänstetak. Dock är den 
totala sträckan som flygplanet färdas under flygningen ca 31 300 m. Då originalkonfigurationen har 
en räckvidd på 1 491 km vid maximal marschfart är detta en minskning med nästan 1 491 km.  
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Mängden passagerare som flygplanet kan bära med sig, baserat på en vikt på 75 kg och 15 kg bagage 
per person, är 12 personer. Detta är en kraftig minskning från de 35-37 personer som det 
ursprungliga flygplanet kan bära med sig. 

Plottar och diagram drogs även upp för att se hur flygplanets prestanda varierade på olika höjder. 

Flygplanets maxhastighet varierar från havsnivå till 8 000 m (teoretiskt) enligt: 

Som man kan se fås en negativ lutning på kurvan efter 6 000 m, något som kan förklaras genom att 
luften är tunnare på denna höjd och det ger att propellrarna har mindre luft som de kan trycka bort 
och flygplanet kommer även att få en minskad lyftkraft från vingarna. 

Övertegringhastigheten kommer ökar då höjden ökar, detta är för att det kommer att bli mindre 
lyftkraft på vingarna ty luftens densitet blir lägre. Detta betyder i sin tur att om man vill bibehålla 
samma lyftkraft som vid en lägre höjd måste man hålla en högre fart då lyftkraften är beroende av 
vilken hastighet flygplanet har.  

Figur 1. Visar flygplanets maxhastighet över ett antal höjder 
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Detta syns tydligt i Figur 2 där överstegringshastigheten går från 54 m/s vid havsnivå till 83 m/s vid 
8 000 m.  

Även stigvinkeln och – hastigheten kommer att minska med ökande höjd av samma anledning som 
tidigare. Minskande densitet betyder minskande lyftförmåga så för att undvika överstegring måste 
man minska på anfallsvinkeln och således stigvinkeln.

Figur 2. Flygplanets överstegringshastighet vid olika höjder 

Figur 3. De maximala stighastigheterna för olika höjder. 
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Även start- och landningssträckan kommer att ändra sig med höjden över havet men det ansågs att 
de flesta ligger på en sådan höjd över havet att det inte hade varit värt att räkna på dessa. Således 
beräknades dessa sträckor endast på havsnivå.  

Figur 4. Den maximala stigvinkeln vid olika höjder 



17 
 

4. Diskussion och Slutsatser 
 

Som man kan se av resultaten av analysen så fungerar det helelektriska flygplanet, dock inte lika väl 
som originalkonfigurationen. I stort sett är alla värden hos det helelektriska flygplanet sämre än hos 
den med turboproppmotorer. 

Den försämrade prestandan kan i många fall förklaras av den minskade uteffekten från motorerna. 
Det var väldigt svårt att hitta motorer som uppfyllde effektkraven och samtidigt hade en vikt under 
de 1 000 kg som krävdes vilket resulterade i att motorer med en lägre uteffekt valdes. Då de flesta av 
värdena som fås genom analysen är direkt beroende av motorernas effekt är detta ett stort problem.  
Då de båda motorerna tillsammans har en lägre uteffekt än en av turboproppmotorerna kommer 
flygplanet aldrig att få särskilt bra prestanda. Om bättre, lättare motorer med högre uteffekt kunde 
hittas hade detta självklart gett upphov till bättre prestanda. 

Den förminskade bärförmågan beror även den på prestandan men också på det minskade utrymmet 
i kabinen. Bränslecellerna tar upp mycket plats på grund utav att det inte är möjligt att stapla dem på 
varandra inne i kabinen eller montera dem i vingarna. Kraftfullare bränsleceller finns inte att få tag i, i 
alla fall inte moduler som är utvecklade för mobila applikationer.  

Användningen av batterier för att underlätta för bränslecellerna undersöktes i början men gavs 
snabbt upp då dessa skulle tillföra alldelens för mycket vikt och för lite energi. En av fördelarna med 
användningen av dessa skulle ha varit att de kunde laddas upp under en nedstigning men inte mycket 
mer. Energitätheten hos dagens batterier är helt enkelt för låg för att kunna användas för längre 
flygningar eller för att kunna driva så effektkrävande system som ett passagerarflygplan (14).  

Flygplanets räckvidd är extremt dåligt, även när man räknar med de sträckor då den stiger och går 
ned för landning. Igen så är denna direkt beroende av motorernas uteffekt i detta fall även beroende 
av motortyp. Tiden det tar att stiga och nedstiga har ökats med 21 minuter, om denna hade kunnat 
minimeras hade man haft mer tid på tjänstetaket och således kunnat färdas en längre sträcka med 
flygplanet. Man hade även gjort flygplanet säkrare då man snabbare hade kunnat ta sig undan hinder 
och även landa snabbare. 

Då de elektriska motorerna saknar utblås kommer de, så länge som de inte är kraftfullare än 
turboproppmotorerna, att alltid ge lägre prestanda vid landningar. I och med att en 
turboproppmotor kan rikta om sitt utblås och på så sätt använda det för att hjälpa den att stanna 
kommer en turboproppmotor i stort sett alltid vara värdefullare vid en landning. 

Flygplanet är alltså flygdugligt men egentligen inte mer än så. Det är tungt, har inte någon längre 
räckvidd och dess bärförmåga är väldigt liten jämför med originalkonfigurationen. Det är tveksamt 
ifall någon typ av kund skulle kunna tänka sig att använda detta plan då de kan köpa plan med mer 
bärförmåga och längre räckvidd. Det enda flygplanet har som fördel över andra är att det är 
miljövänligt och tystare då det inte har någon form av förbränningsmotor. 

Det är osäkert ifall det är värt att utvärdera om SAAB 2000 skulle fungera väl med bränsleceller, detta 
då det kommer att krävas ännu tyngre och kraftfullare elmotorer och således fler bränsleceller. Då 
SAAB 2000 är ett större plan har den även en högre vikt, en maximal startvikt på ca 23 000kg.  
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