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Abstract 
Unmanned aerial vehicles (UAV’s) are nowadays greatly appreciated. The advantage over manned 
airplanes are great since UAV’s can be much smaller and therefore lighter. The goal of this project 
is to evaluate the performance of an environmentally friendly UAV using only lithium-ion batteries. 
This in doing monitoring of agriculture or road traffic situations for example.  

In order to determine every parameter of the airplane the electric motor from Sineton and 
inspiration from other small airplanes composed the starting point. Some important specifications 
were a maximum weight of 25 kg, a cruise time of at least three hours and a cruise speed of at least 
100 km/h. 

In order to reach these goals and determine the parameters of the airplane, the literature General 
Aviation Aircraft Design: Applied Methods and Procedures by Gudmundsson and the software Matlab 
were used. This literature contain detailed sections that process every aspect of an airplane. By 
using this literature, the choice for instance fell upon using a four-bladed propeller in order to 
minimize the diameter and a semi-tapered wing with an airfoil from NACA. The wing and the tail 
were also analyzed in the software XFLR5. When all the parameters of the airplane started to take 
shape, evaluations were made in order to secure adequate performance regarding take-off, climb, 
stability and landing. Some general specifications can be seen in Table 1 below: 

Table 1: General specifications. 

Specification  Parameter  Value  Unit 

Geometry 

Wingspan  2,4  m 

Length  2,5  m 

Wing Chord  40  cm 

Performance 

Cruise Altitude  1000  m 

Cruise Time  3  h 

Cruise Speed  105  km/h  

Stall Speed  58  km/h  

Engine Power  2,2  kW 

Misc 

Material  Carbon Fiber ‐ 

Weight  22,9  kg 

Runway Length  70  m 

Propeller Diameter  78  cm 

 

The choice of material and power plant are the ones that affect the amount of 2CO  emission the 

most. Since carbon fiber has a higher yield strength and a much lower density, the construction 
doesn’t need as much material. This somewhat negates the fact that carbon fiber is much more 
expensive than aluminium. Besides a lighter airplane requires less energy in use. Concerning the 
source of energy, lithium-ion batteries does add to 2CO  emission in its manufacturing state. In this 

case it will take around 200 hours of use before the emission from e.g. gasoline would be have 
become larger than the initial emission of the manufacturing of the batteries. With this said we 
consider the use of both carbon fiber and lithium-ion batteries the right choice concerning the 
environmental aspect for an airplane like this.  
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Sammanfattning 
Obemannde flygplan har i dagsläget ett stort användningsområde. Fördelarna är stora jämfört med 
bemannde flygplan då de kan bli avsevärt mindre. Denna studie syftar till att undersöka hur ett 
miljövänligt obemannat flygplan med endast litiumjonbatterier som energiförsörjning står sig inför 
uppgifter som att övervaka jordbruk eller trafikflöden till exempel. 

Den elektriska motorn från Sineton tillsammans med inspiration från andra mindre flygplan 
utgjorde utgångspunkten. Med dessa parametrar kunde resten av flygplanets utformning 
bestämmas. Några viktiga mål innefattade bl.a. en maxvikt på 25 kg, en flygtid på tre timmar och 
en marschfart på lite drygt 100 km/h. 

För att uppnå målen och bestämma utformingen på flygplanet användes framför allt 
Gudmundssons bok General Aviation Aircraft Design: Applied Methods and Procedures samt 
programvaran Matlab. I boken återfinns detaljerade sektioner om flygplanets alla delar. Med hjälp 
av denna litteratur valdes bl.a. en fyrbladig propeller för att minimera diametern och en s.k. ”semi-
tapered wing”-konfiguration till huvudvingen med en vingprofil från NACA. Huvudvingen och 
stabilisatorn analyserades även i programvaran XFLR5. När flygplanets parametrar började ta form 
gjordes även analyser för att säkerställa en tillfredställande prestanda gällade start, stigning, stabilitet 
samt landning. I Tabell 2 återfinns resultatet över de mest övergripande parametrarna.  

Tabell 2: Tekniska specifikationer. 

Specifikation  Parameter  Värde  Enhet 

Geometri 

Spännvidd  2,4  m 

Längd  2,5  m 

Korda  40  cm 

Prestanda 

Flyghöjd  1000  m 

Flygtid  3  h 

Marschfart  105  km/h  

Överstegringsfart  58  km/h  

Motoreffekt  2,2  kW 

Övrigt 

Material  Kolfiber  ‐ 

Vikt  22,9  kg 

Startbana  70  m 

Propellerdiameter  78  cm 

 

Valet av drivsystemet och materialet är de största faktorerna gällande utsläpp av 2CO . Då kolfiber 

både har en högre sträckgräns än aluminium och även en avsevärd lägre densitet behövs inte lika 
mycket material. Detta upphäver till viss mån den högre kostnaden för kolfiber vid tillverkningen. 
Dessutom innebär ett lättare flygplan att mindre energi går åt vid användning. Gällande 
energiförsörjningen bidrar batteritillverkningeen till ett signifikant utsläpp av 2CO . I detta fall 

räcker det med lite drygt 200 flygtimmar innan utsläppet från t ex bensin hade kommit ikapp 
initalutsläppet vid tillverkningen av litiomjonbatterierna. Med detta sagt anser vi att både 
användning av kolfiber och litiumjonbatterier är det rätta valet ur miljösynpunkt i ett sådant här 
typ av flygplan 
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1 Introduktion 
 

Obemannade flygplan (eng. Unmanned Aerial Vehicle eller UAV) har i dagsläget ett stort 
användningsområde. Allt från militära uppdrag till studium av grödor på åkrar. Redan på 1800-talet 
använde den nyligen bildade staten Österrike obemannade varmluftsballonger med krut för att 
invadera Venedig. På senare tid, tidigt 1900-tal, började man utveckla obemannade luftfarkoster 
för spionage, främst i militärt syfte då man ville dra ner på antalet stupade soldater i strid. I början 
på 90-talet tog den amerikanska militären stort intresse i att utveckla tekniken och i början på 2000-
talet började man se flygplanens användningsområden i ickemilitära syften, bl.a. för att spåra 
försvunna människor i vildmarken, räddningsarbeten till sjöss etc. Idag har över 50 länder tillgång 
till tekniken att konstruera och använda obemannade flygplan [17], [22].  

Det som är tänkt i detta arbete är att utföra en konceptstudie av ett miljövänligt obemannat 
flygplan. Inom detta fält finns det mycket kompetens att hämta när det kommer till flygplan i 
allmänhet. De litteraturer som lyckats bra med detta är bl.a. Daniel P. Raymers Aircraft design: A 
Conceptual Approach [18] och Snorri Gudmundssons General Aviation Aircraft Design: Applied Methods 
and Procedures [10]. Principen är i stort sett densamma för obemannade flygplan, enda skillnaden är 
att många fler förenklingar kan göras eftersom inte en fysisk pilot behövs i farkosten. Inspiration 
har tagits från ett flertal olika farkoster, bland annat CAC K100 [12].  

 

1.1 Syfte 
Syftet till detta projekt är att på ett ingenjörsmässigt sätt utforma och bestämma de flygtekniska 
parametrarna till ett flygplan. Detta flygplans syfte är att med hjälp av lämplig kamerautrustning 
kunna studera och fotografera diverse objekt på marknivå. Det kan vara allt från elledningar till 
jordbruk till trafikflöden. Detta innebär att flygplanet bör vara så litet som möjligt och även väga 
så lite som möjligt. Lättviktsmaterial är alltså något som önskas. Ett miljövänligt drivsystem är även 
något som prioriteras högt vilket alltså innebär att flygplanet utformas utifrån en elmotor med 
propellerdrift där litiumjonbatterier utgör den enda energiförsörjningen. 
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2 Problemformulering och mål 
 
Då de flesta traditionella flygplan drivs med förbränningsmotorer förändras flygplanens vikt under 
flygningen. För att säkerställa att ett batteridrivet flygplan inte förlorar prestanda på faktumet att 
flygplanets vikt är konstant läggs mycket fokus på optimering för få ett så effektiv flygplan som 
möjligt. 
 
Målet med projektet är att tillfredställande uppnå samtliga punkter i kravspecifikationen. Flygplanet 
kommer att utformas utifrån Sinetons P03 28M180D-motor [19], se Bilaga 7.3 för motordata, och 
med hjälp av befintliga flygplan med liknande storlek på både kropp och motor. Flygteknisk 
litteratur kommer även att konsulteras för att få en uppfattning om liknande flygplans parametrar. 
 

2.1  Kravspecifikation 

 Obemannat och fjärrstyrt. 
 Drivsystem: Sineton P03 28M180D, se Bilaga 7.3 för motordata. 
 Propellerdrift. 
 Start från stillastående. 
 Energiförsörjning enbart från litiumjonbatterier. 
 Max 25 kg inkl. last. 
 Spännvidd på max 2,5 m. 
 Längd på max 2,5 m. 
 Flygkroppsdiameter på max 45 cm.  
 Struktur av kolfibermaterial. 
 Marschfart på 100-120 km/h. 
 Start- och bromssträcka på som mest 80 m lång. 
 Flyghöjd på 1000 m. 
 Flygtid på minst 3 timmar inkl. start och stigning. 
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3 Metod  
 
En genomgående trend inom flygtekniken är att det är en iterativ process. Nedan följer metoder 
för att bestämma diverse aerodynamiska koefficienter och parametrar samt geometri för många 
delar av flygplanet. En förändring av storlek eller längd på en viss del påverkar prestandan för hela 
flygplanet och andra delars parametrar kan därför komma att behöva justeras. För att underlätta 
denna process användes programvaran Matlab. Där studerades hur en förändring påverkade den 
totala prestandan positivt eller negativt. 
 

3.1 Storleksanalys 
För att bestämma storleken på flygplanet och framför allt huvudvingen gjordes en jämförelse 
mellan andra flygplan med liknande storlek. Bland dessa återfanns bland annat det franska 
obemannade flygplanet CAC K100 [12]. Det förefaller vanligast att vingspannet och vikten anges 
men inte kordan. Därför användes typiska värden på sidoförhållandet RA [10, Tabell 9-3] som är 

förhållandet mellan kordan och spännvidden b  och definieras enligt: 

 
2

R
b

A
S

   (1) 

där S är huvudvingens area. Vikten på flygplanet fås genom att addera massan för batterierna, 
motorn, kroppen och godset. Kroppens massa fås av:  

 struktur CF wetm h S     (2) 

där CF  är densiteten för kolfiber, h  är strukturens tjocklek och wetS  är den våta arean. Typiska 

tjocklekar för aluminiumplattor hämtas från tabell [10, Tabell 5-5]. Då kolfiber har högre 
sträckgräns än aluminium kan ett tunnare skikt användas [1], [3]. 

 

3.2 Uppskattning av aerodynamiska koefficienter 
Motståndskoefficienten DC  har mycket stor betydelse för flygplanets prestanda. Den beror bland 

annat av huvudvingens area S och lyftkraftskoefficienten LC . För att uppskatta DC  används ofta: 

 2
0D D LC C KC    (3) 

För att uppskatta 0DC  används den s.k. ”Equivalent Skin-Friction Method”:   

 0
wet

D Fe

S
C C

S
   (4) 

I denna metod behövs den våta arean wetS  som uppskattas genom att betrakta flygkroppen som 

en cylinder samt att addera ytareorna för huvudvingen och stabilisatorn. FeC  fås av Karlsson [16, 

Tabell 1]. K är den s.k. ”drag-due-to-lift factor” och fås av: 
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0

1

Re
K

A
   (5) 

där 0e  är den s.k. ”Oswald efficiency factor” som för en icke svept vinge fås av:  

  0,68
0e 1,78 1 0,045 R 0,64A     (6) 

En utförligare beskrivning om uppskattningen av dessa parametrar fås av Karlsson [16]. 

 

3.3 Huvudvinge 
Storleken på huvudvingen, framför allt den horisontella arean är mycket avgörande för flygplanets 
prestanda. En majoritet av lyftkraften genereras av huvudvingen men likaså en stor del av det 
aerodynamiska motståndet. För att hitta en area att utgå från jämfördes förhållandet mellan 
effekten på drivsystemet och vikten på flygplanet.  

 

 
Figur 1: Vingprofilen NACA 23012. 

 

För att bestämma en lämplig vingprofil har en litteraturstudie gjorts. Dess prestanda beror av 
förhållandet mellan DC  och LC  vid olika anfallsvinklar. Prestandan kommer att analyseras i 

programvaran XFLR5 likaså huvudvingens motstånd och lyftkraft vid olika anfallsvinklar. En 
mycket populär vingprofil är NACA 23012, se Figur 1, som har ett högt förhållande mellan 
lyftkraften och motståndet, se Bilaga 7.2.1. 

 

Figur 2: a) Vinge med konstant korda.  

b) LC  som funktion av avstånd från mitten av vingen [10, Figur 9-29]. 
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Vingar med konstant korda har en ett antal fördelar. En av dem är billiga tillverkningskostnader 
[10, Kap. 9]. En nackdel är att spetsen av vingen inte bidrar med speciellt mycket lyftkraft, se Figur 
2. Den bidrar dock fortfarande med oönskat luftmotstånd. För att minska luftmotståndet utan att 
sänka lyftkraften nämnvärt valdes istället en s.k. ”semi-tapered wing”.  

 
Figur 3: "Semi-tapered wing". 

 

Fördelen med den lägre tillverkningskostnaden försvinner delvis då spetsen på vingen blir mer 
komplicerad att tillverka. Se utformningen i Figur 3. 

 

3.4 Stabilisator 
Stabilisatorn dimensioneras utifrån huvudvingen enligt Gudmundsson [10, Kap. 11]. För att ta 
fram dess geometri används volymkoefficienter för typiska stabilisatorer av Gudmundsson [10, 
Tabell 11-4]. 

 

 

Figur 4: Geometri för kroppen och stabilisatorn. 

 

Med hjälp av de vertikala resp. horisontella koefficienterna VTV  och HTV  blir enligt Gudmundsson 

[10, Ekv. 11-48]:  

 
 

 1 2

2 VREF HT REF VT REF
T

S c V b
l

R R
   




  (7) 
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där Tl , 1R  och 2R  ges av Figur 4 och där REFS , REFc  och REFb  syftar till huvudvingens area, korda 

resp. spännvidd. Med Tl  känd kan nu stabilisatorns horisontella area HTS  och vertikala area VTS  

beräknas enligt: 

 
VHT REF REF

HT
T

S c
S

l

 
  samt 

VVT REF REF
VT

T

S b
S

l

 
  (8), (9) 

   

Med hjälp av stabilisatorns förhållande mellan bredd och korda för horisontell resp. vertikal del blir 
följaktligen medelkordorna  

  
R
HT

avg HT
HT

b
C

A
  och  

R
VT

avg VT
VT

b
C

A
  (10), (11) 

 

 

Figur 5: Utseende för stabilisatorn i en Y-konfiguration. 

 

Stabilisatorn har en s.k. Y-konfiguration, se Figur 5. Detta medför att för att få fram de faktiska 
längderna får de projiceras på horisontal- resp. vertikalplanet med hjälp av dihedralvinkeln  . 

 

 

Figur 6: Vingprofilen Wortmann FX 76-100. 

 

För att stabilisatorn ska bidra med så lite aerodynamiskt motstånd som möjligt lades fokus på att 
finna en passande vingprofil. Detta genomfördes genom att undersöka olika symmetriska 
vingprofiler med låga DC . En sådan vingprofil är Wortmann FX 76-100 enligt Figur 6. På samma 

sätt som för huvudvingen kommer stabilisatorn även att analyseras i XFLR5. 
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3.5 Propeller 
Diametern D  (i cm) på bladen för en fyrbladig propeller ges av:  

 4 4
2

2,54 10
111

engP
D

RPM V
  

 
  (12) 

där engP  och RPM är effekten resp. varvtalet på motorn [19] och V  är marschfarten. För att kunna 

beräkna propellerns verkningsgrad behövs avanceringstalet J som fås av: 

 060 V
J

RPM D





  (13) 

där 0V  är flygplanets framåtfart. Utöver detta behövs även effektkoefficienten PC  och dragkrafts-

koefficienten TC . 

 
8

3 5

1,188 10 BHP
p

P
C

RPM D
 


 

 och 
2 4

3600
T

T
C

RPM D



 

 (14), (15) 

där   är densiteten för luft som hämtas ur tabell [5] och T  är kraften genererad av motorn. Nu 

kan propellerns verkningsgrad P  beräknas: 

 T
p

P

C
J

C
    (16) 

Lösningsgången för utformningen av propellern fås av Gudmundsson [10, Kap. 14]  

  

3.6 Start och stigning 
För att utvärdera vad som krävs av flygplanet vid start behövs bland annat överstegringsfarten stallV  

som fås av: 

 
,max

2
stall

L

W
V

C S
   (17) 

där W  är tyngdkraften. Lyftfarten LOFV  fås av Gudmundsson [10, Tabell 17-1]: 

 1,1LOF stallV V    (18) 

Motståndet vid start LOFD  blir då: 

 2
,

1

2LOF LOF D LOFD V SC   (19) 

Accelerationen a , dragkraften från motorn LOFT  och den erforderliga motoreffekten vid start 

,eng LOFP  blir då: 
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2

2
LOF

run

V
a

d



, LOF LOFT D ma  , ,

LOF LOF
eng LOF

p

T V
P




  (20), (21), (22) 

 

Ekv. (20) - (22) fås av Björk [2] och om dessa kombineras fås: 

 
 

3

,2
LOF

run

p eng LOF LOF LOF

mV
d

P D V



  (23) 

där rund  är sträckan på startbanan och m är massan på flygplanet. 

För att utvärdera prestandan för stigning användes Karlsson [14]. De intressanta parametrarna är 
bland annat R C , som kommer från engelskans ”rate of climb”  vilken är den vertikala förflyttningen 
och fås av: 

 
 1

3
0

21

2
p eng

D

P W SW
R C C V K

W S V







    
 

  (24) 

 

 
Figur 7: Definition av vinkeln  .  

 

Vinkel som flygplanet har vid denna R C  fås av:  

 
 1

2
0 2

21
sin

2
p eng

D

P W SW
C V K

WV S V


 




    
 

  (25) 

där   definieras i Figur 7. För att detta ska stämma behöver några antaganden göras: 

1. Ingen acceleration, alltså 0dV dt    

2. Anfallsvinkeln   är liten. 
3. Vinkeln  , alltså den mellan dragkraftsriktningen och färdriktningen, försummas.  
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För att utvärdera den maximala stigningshastigheten  
max

R C  behövdes följande tre samband: 

  max

2
4

0

4

3R C
D

K W S
V

C 
        

  (26) 

  
1 21 4

3
0max

4
4

27
p eng

D

P W S
R C K C

W




       
   

  (27) 

  
 

 
max

max

1 2

0

4
sin

3
p eng

DR C
R C

P
KC

WV


     (28) 

 där  max
R CV  är farten i flygplanets riktning. 

   

3.7 Flygtid 
För att fastställa flygtiden behövs framförallt energiåtgången för att stiga till den önskvärda 
flyghöjden och motoreffekten som krävs för att hålla konstant fart vid den höjden. Energin för att 
stiga till flyghöjden 2h  fås av: 

 
2

1

h
eng

eng h

P dh
E

R C
     (29) 

där E  är energin, 
eng  är motorns verkningsgrad [19] och 1h  höjden vid start. Då flyghöjden 

beräknas vara som högst 1000 m antas luftens densitet vara konstant och bestäms alltså vid 
havsnivå. Då kan ekv. (29) skrivas om till: 

 
 2 1eng

eng

P h h
E

R C


 


  (30) 

Energin som finns kvar till flygning på konstant höjd fås då av:  

 
flyg bat batE E E m u E         (31) 

där 
flygE  är energin som återstår till flygning, batE  är energin lagrad i batterierna, batm  är deras 

massa och u  deras energidensitet [9]. Sedan kan flygtiden t  beräknas: 

 
,min

flyg

r eng

E
t

P 
   (32) 

där 
,minrP  är effekten för att föra flygplanet framåt i konstant fart vid given höjd. 

,minrP  fås av: 

 

1 23 21 3
0

,min

2
4

3
D

r

KC W
P W

S

  
   
   

  (33) 
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För att anta en säkerhetsmarginal kommer flygtiden att avrundas nedåt i storleksordningen en 
halvtimme, dvs. ca 15 %. Sambanden för att beräkna flygtid och dyl. fås av Karlsson [13] & [14]. 

 

3.8 Stabilitet 
Vid studium av ett flygplans stabilitet är masscentrumets position av stor betydelse. För att 
bestämma dess position införs antagandet att de aerodynamiska laster som verkar på flygplanet är 
fördelade symmetriskt kring flygplanets geometriska symmetriaxel. Samtliga parametrar finns 
definierade i Bilaga 7.1. Två viktiga parametrar, lyftkraften L och tippmomentet M presenteras som 
funktioner av anfallsvinkeln  . Koefficienterna för de två förstnämnda parametrarna är enligt 
nedan:     

 L

L
C

qS
  samt m

M
C

qSc
  (34), (35) 

 

där L, M , q och c fås av: 

 sin( )L W T     (36) 

 M Z cos( ) ( ) ( ) sin( )T HT AC HT AC W TT l h h L h h L x T           (37) 

 21

2
q V    (38) 

  
/2

2

/2

1 b

b

c c y dy
S 

      (39) 

och integranden  c y  fås enligt: 

 
 

 2 12
( ) 1

1

S
c y y

b b

  
     

  (40) 

Majoriteten av sambanden ovan är tagna av Karlsson [15]. Ekv. (37) tagen från Gudmundsson [10, 
Kap. 19] med dess parametrar definierade i Figur 8 och Bilaga 7.1. Både ekv. (34) och (35) är linjära 
samband vilket kommer att visas senare.  
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Figur 8: Skiss av ett konceptflygplan med parametrar relevanta för stabiliteten. 

 

Tippmomentet från ekv. (37) erhålls med hjälp av jämvikt ur Figur 8 från Gudmundsson [10, Kap. 
19]. För att bestämma flygplanets stabilitet introduceras begreppet jämviktstillstånd (eng. trim state), 
vilket är det tillstånd där alla tre momentvektorers komponenter genom flygplanets masscentrum 
är noll.  

 

  

Figur 9: Modell av huvudvinge och stabilisator i XFLR5. 
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Lyft- och tippmomentskoefficienterna bestäms med hjälp av XFLR5. Med de valda vingprofilerna 
fås mC  och LC  ur XFLR5, se Figur 9 för vingmodellen. Därefter beräknas 

, .m c gC  med hjälp av 

Matlab och nedanstående samband. 

 
2

. .
, . , . ,

c g h h h
m c g m a c L L h

l S l V
C C C C

c Sc V
     
 

  (41) 

där 

 .
, . ,

a c
m a c m x L

x x
C C C

c


    (42) 

Observera att 
, .m a cC  endast gäller för huvudvingen och inte hela kroppen. Enligt Karlsson [15] 

approximeras 1hV

V
   
 

. Numeriska värden på samtliga parametrar presenteras i Sektion 4.6 och när 

LC  och 
, .m c gC  erhålls ur sambanden (34) resp. (41) beräknas 

, .m c gC  som funktion av LC .  

Flygplanets stabilitet kan bevisas som ett linjärt samband där 
, .m c gC  presenteras som den beroende 

variabeln och LC  som den oberoende. Sambandet är enligt nedan: 

 
, . 0m c g

L

dC

dC
   (43) 

Det vill säga en negativ lutning ska erhållas med en kurva som skär genom nollvektorn. Där kurvan 
skär nollvektorn av 

, .m c gC  är vad som kallas för ”trim point”. Uppfylls detta samband uppfylls även 

statisk stabilitet. Villkoret för vertikal kraftbalans i jämviktsläget är: 

 0 0mC    (44) 

där 0mC  är värdet på mC  när 0LC  . 
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3.9 Landning 
Lösningsgången för landningsprocessen, parametrar och samband hämtades från Gudmundsson 
[10, Kap. 22]. Definitioner samt numeriska värden på parametrarna finns i Figur 10 och i Tabell 14. 

 

 

Figur 10: Illustration över landningsprocessen. 

 

Landningsprocessen beskrivs av Gudmundsson enligt: 

1. Inställning för landning, stabil nedstigning, sträcka AS . 

2. Den s.k. ”flare”: Flygplanet manövreras så att nosen lyfts upp för att på så sätt bromsa 
alldeles innan kontakt med marken, sträcka FS . 

3. Markkontakt (eng. touch down), flygplanet vidrör landningsbana. 
4. Fri rullning (eng. free roll), flygplanet rullar sträckan FRS . 

5. Inbromsning, friktionsbromsar till hjulen samt vingklaffar används för att retardera 
flygplanet till stillastående, sträcka BRS .  

 
Målet är att beräkna den totala landningssträckan LDGS  som definieras i Figur 10 samt steg 1-5 enligt 

ovan. För att bestämma LDGS  ställs två villkor upp: det första är att landningen påbörjas på en höjd 

obsth  av 100 meter och det andra är att den s.k. ”approach angle” 
app  inte är mer än 3°.  För att 

beräkna steg 1 krävs: 

 
tan
obst f

A
app

h h
S




   (45) 

  1 cosf apph R      (46) 

 
 
 

2
1,2

1
SOV

R
g n




  (47) 
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 0,9SO stallV V   (48) 

 
   2

max

2
max

1
1,2 0,9

2
1

2

SO L

SO L

V S CL
n

W V S C





 
 

 
  (49) 

där obsth  är flygplanets höjd då landningsfasen påbörjas, 
fh  är flygplanets höjd vid s.k. ”flare”, 

app  

är den s.k. ”approach angle”, se Figur 10. R  är flygplanets övergångsradie, SOV  är överstegringsfarten 

i landningskonfiguration, g är tyngdaccelerationen, n är lastfaktorn och L är lyftkraften 

För steg 2 behövs: 

 sinF appS R    (50) 

Steg 4 kräver: 

 FR TDS V t    (51) 

 1,1TD SOV V   (52) 

där t är tid given i sekunder som i detta fall approximeras till en sekund, TDV  är flygplanets hastighet 

vid markkontakt. Absolutbeloppet är för att betona att det är en fart och inte en hastighet som 
studeras. Slutligen för att beräkna steg 5 behövs:  

 
 

2

2 (W L )
BR

BR
land land

W V
S

g T D 



   

  (53) 

 1,1BR SOV V   (54) 

 
p engP

T
V

 
   (55) 

 
2

,

1

2 2
BR

land D LDG

V
D S C    

 
  (56) 

 
2

L,

1

2 2
BR

land LDG

V
L S C    

 
  (57) 

där BRV  hastigheten vid påbörjad inbromsning, T är flygplanets dragkraft (eng. thrust), landD  är 

luftmotståndet, landL  är lyftkraften,   är landningsbanans friktionskoefficient (asfalt mot gummi), 

,D LDGC  och 
L,LDGC  är luftmotstånd- resp. lyftkraftskoefficienter vid markkontakt. Efter att 

beräkningen av steg 1-5 är utförda fås den totala sträckan av: 

 LDG A SF FR BRS S S S S      (58) 
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4 Resultat 
 

Nedan följer resultaten från Sektion 3. De mest övergripande specifikationerna återfinns i Tabell 3 
nedan: 

Tabell 3: Tekniska specifikationer. 

Specifikation  Parameter  Värde  Enhet 

Geometri 

Spännvidd  2,4  m 

Längd  2,5  m 

Korda  40  cm 

Vikt 

Kropp  11,5  kg 

Batterier  6  kg 

Motor  4,4  kg 

Gods  1  kg 

Totalt  22,9  kg 

Prestanda 

Flyghöjd  1000  m 

Flygtid  3  h 

Marschfart  105  km/h  

Överstegringsfart  58  km/h  

Motoreffekt  2,2  kW 

Övrigt 

Material  Kolfiber  ‐ 

Startbana  70  m 

Propellerdiameter  78  cm 

 

4.1 Geometri 
Resultatet av storleksanalysen presenteras i Figur 11 nedan: 

 

 

Figur 11: En s.k. ”3view sketch” av flygplanet. 
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Tabell 4: Dimensioner. 

Parameter A B C D E F G

Längd [m] 1,0 2,4 0,92 0,4 2,5 0,35 0,64

 

Se Figur 11 samt Tabell 4 för dimensionerna. 

 

4.2 Aerodynamiska koefficienter 
Nedan följer resultatet för lösningsgången presenterad i Sektion 3.2, 3.3 samt 3.4. 

Tabell 5: Resultat gällande huvudvinge, stabilisator och de aerodynamiska koefficienterna. 

Parameter Värde Enhet 
RA  6 -

DC  0,0467 -

LC  0,72 -

,maxLC  1,39 -

0e  0,869 -

K  0,061 -

FeC  0,003 -

wetS  7,815 2m
S  0,912 2m

0DC  0,0257 -

VTV  0,04 -

HTV  0,5 -

Tl  0,909 m

1R  0,175 m

2R  0,0437 m

REFS  0,912 2m

REFc  0,4 m

REFb  2,4 m

HTS  0,211 2m

VTS  0,101 2m

 avg HT
C  0,230 m 

 avg VT
C  0,159 m 

R HTA  4 -

RVTA  4 -

HTb  0,919 m

VTb  0,637 m

  20 grader 

elevb  0,489 m

finb  0,302 m
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4.3 Propeller 
Nedan följer resultatet för propellern. Se Sektion 0 för lösningsgången. 

Tabell 6: Resultat för propellern. 

Parameter Värde Enhet 

engP  2,2 kW

RPM  2600 -
  1,2 3kg m  

PC  0,111 -

TC  0,0907 -

T 60,3 N

J 0,976 -

P  0,799 -

D 77,95 cm

 

4.4 Start och stigning 
Nedan följer resultatet för start och stigning. Se Sektion 3.6 för lösningsgången. 

Tabell 7: Resultat för start och stigning. 

Parameter Värde Enhet 

 (havsnivå) 1,2 3kg m  

stallV  17,0 m s  

,maxLC  1,35 -

LOFV  18,71 m s  

LOFD  9,41 N

,D LOFC  0,0467 -

LOFT  60,3 N

,eng LOFP  1,66 kW

rund  70 m

R C  6,12 m s  
  12,6 grader 

 max
R CV  21,32 m s  

 
max

R C  6,33 m s  

 max
R C  17,27 grader 
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4.5 Flygtid 
Nedan följer resultatet för flygtiden. Se Sektion 3.7 för lösningsgången. 

Tabell 8: Resultat för flygtiden. 

Parameter Värde Enhet 

eng  0,92 -

E  108,5 Wh

1h  0 m

2h  1000 m

batm  6 kg

u  230 Wh kg  

batE  1380 Wh

flygE  1270 Wh

,minrP  0,335 kW

t 3,49 h
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4.6 Stabilitet 
Nedan följer resultatet för stabiliteten. Se Sektion 3.8 för lösningsgång. 

Tabell 9: Resultat för stabilitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovanstående värden, se Tabell 9, sätts in i samband (34) - (42) vilket ger resultat enligt Tabell 10. 

Nedan följer värden tagna från XFLR5 där vingprofilen enligt Figur 9. Där analyseras med LC som 

oberoende variabel och mC  som beroende variabel mot varandra. Anfallsvinkeln varieras från 0° 

till 5° vilket ger nedanstående värden se Tabell 8. 
, .m c gC  erhålls med samband (41).  

 

  

Parameter Värde Enhet 

Tx  0,7 m

ZT  sinTx    m

HTl  1,8 m

h 0,3 m

ACh  0,6 m

L sinW T   N

HTL  1 % av Lyftkraften L N

WL  99 % av Lyftkraften L N

 0,55 -

hS  0,21 2m  

hl  1,8 m

b 1,2 m

q 510 Pa

T 60 N

V 29,2 m/s

W 205 N

  0 ≤  ≤ 5 -

c  2,15 m
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Tabell 10: LC  och mC -data hämtat från XFLR5 och 
, .m c gC . 

LC   mC   , .m c gC

0 0 1,566689

0,214321 0,229898 1,460445

0,368058 0,447277 1,375476

0,454314 0,527489 1,290598

0,540115 0,607069 1,163031

0,625360 0,685919 1,056867

0,709946 0,763943 0,897555

0,793773 0,841046 0,791334

0,876743 0,917135 0,493910

0,958761 0,992117 0,281500

1,039730 1,065899 0

1,119561 1,138393 – 0,281500

1,198163 1,209510 – 0,493910

1,275450 1,279164 – 0,791334

1,351339 1,347268 – 0,897555

1,425749 1,413742 – 1,056867

1,498604 1,478503 – 1,163031

1,569831 1,541473 – 1,290598

1,639360 1,602574 – 1,375476

1,707125 1,661734 – 1,460445

1,773065 1,718878 – 1,566689

 

I Matlab används värden från Tabell 10 för att grafiskt visa sambanden, se nästa sida. 
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Figur 12: 
, . .m c gC  som funktion av LC . 

 

Ur Figur 12 kan man se att stabilitet uppnås vid de markerade röda stjärnorna, vid de s.k. ”trim point” 
är tippmomentet kring den laterala axeln genom masscentrum lika med noll. Nedanstående 
samband syns även det klart och tydligt i Figur 12.  

 , . 0m c g

L

dC

dC
   (59) 
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4.7 Landning 
Nedan följer resultatet för prestandan vid landning. Se Sektion 0 för lösningsgång. 

 

Tabell 11: Resultat och parametrar för landning. 

 

  

Parameter Värde Enhet Definition 

µ 0,7 - Landnings banans friktionskoefficient (gummi mot asfalt) 

η 0,8 - Flygplanets propeller verkningsgrad 

obsh  100 m  Höjd då landning påbörjas

SOV  14,4 /m s  Överstegringsfart i landningskonfiguration 

REFV  18,7 /m s  Hastighet vid passering av hinder 

FLRV  18,7 /m s  Hastighet vid s.k. ”flare”

TDV  15,8 /m s  Hastighet vid första kontakt med mark 

BRV  15,8 /m s  Hastighet vid påbörjad bromsning 

0V  0 /m s  Hastighet vid stillastående

app  3  - ”Approach angle”

n  1,30 - Lastfaktor

R  102 m  Övergångsradie

fh  1,14 m  Höjd vid s.k. ”flare”

AS  761 m  Inställningssträcka

FS  5,37 m  ”Flare”-sträcka 

FRS  15,8 m  Fri-rullningssträcka

,L LDGC  0,90 -
LC  vid mark kontakt 

,D LDGC  0,040 -
DC vid mark kontakt 

landL  65,0 N  Lyftkraft

landD  2,89 N  Luftmotstånd

BRS  171 m  Bromssträcka

LDGS  718 m  Landningsbana
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5 Slutsats 
 

Gällande flygplanets tid uppe i luften är val av drivsystem, energikälla och material av stort intresse 
för att främja ett hållbart miljöperspektiv. Flygplanet dimensioneras efter elmotorn Sineton P03 
28M180D och drivs av Panasonic 18650 litiumjonbatterier [9]. En stor fördel med elmotorer är 
deras verkningsgrad. Motorn i fråga har mer än 92 % verkningsgrad vilket är signifikant mycket 
bättre än en vanlig bensinmotor med en verkningsgrad på endast 25 – 30 %.  

När det kommer till energikälla är litiumjonbatterier ett utmärkt val på grund av dess höga 
energidensitet. En till fördel är att litiumjonbatterier har en livstid på ungefär åtta år, beroende på 
hur ofta de används och vilka arbetstemperaturer de utsätts för [9]. Nackdelen är att efter 1000 
cykler sjunker deras kapacitet till cirka 80 %. En annan nackdel är att framställning av dessa inte är 
miljövänligt på kort sikt. På längre sikt är det dock en fördel ur miljösynpunkt att ha 
litiumjonbatterier som energikälla.  

Tabell 12: 2CO -utsläpp för litiumjonbatterier resp. bensin. 

 Batterier Bensin

Utsläpp vid tillverkning 12,2 kg 2CO /kg batteri 0 kg 2CO /l bensin 

Utsläpp vid användning 0 kg 2CO  (förutsätter ren el) 2,2 kg 2CO /l bensin 

 

Enligt Europakommissionens miljövetenskapliga institution släpps det ut 12,5 kg 2CO  vid 

tillverkning av 1 kg litiumjonbatterier [6]. På längre sikt är detta inte ett problem då drivsystemet 
väl i drift inte har något 2CO -utsläpp överhuvudtaget. Batteridrift på tre timmar motsvarar ungefär 

0,5 l bensin, där en sådan mängd bensin medför cirka 1,1 kg 2CO -utsläpp [8], [11]. Med 

ovanstående siffror, se Tabell 12, betyder detta att flygplanet som presenteras i detta projekt går 
jämnt ut, sett till 2CO -utsläpp, efter cirka 216 flygtimmar eller 72 stycken flygningar. Detta 

förutsätter givetvis att batterierna laddas med ”ren el”.  

Val av material är en svår balansgång. Ett lättare material och stryktåligt material, exempelvis 
kolfiber medför att färre batterier behövs men sådana material är generellt sett både dyrare och inte 
lika miljövänliga vid tillverkningen. Ett tyngre material, exempelvis aluminium är billigare och 
aningen miljövänligare att framställa än kolfiber men medför en större vikt vilket leder till att mer 
energi behövs och kanske till och med en större motor. 
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Tabell 13: Parametrar för kolfiber samt aluminium. 

Parameter Kolfiber Al-7075 

Sträckgräns 600 MPa 500 MPa 

Densitet 1,6 g/cm3 2,8 g/cm3 

Pris/kg 400 kr 25 kr 

Utsläpp vid tillverkning / kg 16,9 kg 2CO  13 kg 2CO  

 

Data enligt Tabell 13 är hämtat av Das [4], Fagerberg [7], Stockholms avfallsråd [20] och US 
Enviromental Protection Agency [21]. Valet att jämföra kolfiber mot just Al-075 baseras på 
faktumet att det är en vanlig typ av aluminium när det kommer till flygplanstillverkning. Notera att 
kolfiber bidrar med större 2CO -utsläpp per kg men väger endast hälften så mycket som Al-7075. 

Utsläppen av 2CO  vid tillverkning för resp. material är framtagen med hjälp av livscykelanalys eller 

LCA (eng. Life-cycle assessment). Detta medför möjligheterna till att utforma ett lättare, 
energieffektivare och därmed miljövänligare flygplan med kolfiber som material. Den största 
nackdelen är den avsevärt högre kostnaden om man jämför med Al-7075.  

Med detta sagt anser vi att både användning av kolfiber och litiumjonbatterier i ett flygplan såsom 
detta, är det rätta valet ur ett hållbart miljöperspektiv. 
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7 Bilagor 

7.1 Parametrar för stabilitet 
 

Tabell 14: Parametrar för stabilitet. 

 

 

  

Parameter Definition Enhet

c  ”Aerodynamic mean chord” m

  Anfallsvinkel  grader

ACh  Avstånd från masscentrum till den resulterande lyftkraften m

hl  Avstånd mellan huvudvingens och stabilisatorns resp. lyftkrafter m

. .c gl  Avstånd mellan masscentrum och huvudvingens aerodynamiska centrum m

ZT  Avstånd mellan masscentrum till nos parallellt med marken m

Tx  Avståndet från aerodynamiskt centrum till nos N

HTl  Avståndet från masscentrum till stabilisatorn m

h Avståndet mellan aerodynamiskt centrum och huvudvingens front m

.a cx  Axel genom det aerodynamiska centrumet m

HTL  Stabilisatorns lyftkraft N

hS  Stabilisatorns referensarea 2m  
q Dynamiskt tryck Pa

WL  Huvudvingens lyftkraft N

x  Godtycklig axel m
y  Lateral koordinat. -

,L hC  Lyftkoefficient av stabilisator. -

L Lyftkraft N

mC  Tippmomentskoefficient -

,m xC  Tippmomentskoefficient genom godtycklig axel -

, .m a cC  Tippmomentskoefficient kring axeln genom aerodynamiskt centrum -

, .m c gC  Tippmomentskoefficient kring flygplanets masscentrums-axel -

0mC  Tippmomentet när 0LC   -

M  Tippmomentet Nm

hV  Strömmande lufts hastighet mot stabilisatorn m/s

 ”Taper ratio” -
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7.2 XFLR5-analys 
Nedan följer resultatet av analysen för vingprofilerna i XFLR5. Analysen för vingprofilerna gjordes 
med Reynolds tal mellan 100 000 och 900 000 i steg av 10 000. Graferna nedan visar ett exempel 
med ett Reynolds tal på 400 000. 

 

7.2.1 NACA 23012 
Graferna för vingprofilen NACA 23012 med ett Reynolds tal på 400 000: 

 

Figur 13: LC  som funktion av anfallsvinkeln  . 

 

Figur 14: DC  som funktion av anfallsvinkeln  . 

 

Figur 15: LC  som funktion av DC . 
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7.2.2 Wortmann FX 76-100 
Graferna för vingprofilen Wortmann FX 76-100 med ett Reynolds tal på 400 000: 

 

 

Figur 16: LC  som funktion av anfallsvinkeln  . 

 

Figur 17: DC  som funktion av anfallsvinkeln  . 

 

Figur 18: LC  som funktion av DC . 
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7.3 Data för Sineton P03 28M180D 
Se Tabell 15 för data gällande Sineton-motorn [18]. 

Tabell 15: Datablad för Sineton P03 28M180D. 

Motor construction  Radial 

Number of phases  3 

Commutation  Electronic 

Type of EMF  Sinusoidal 

   

Rated torque  28 Nm 

Peak torque  120 Nm 

Cogging torque  < 0,2 Nm 

Torque ripple (sinusoidal EMF)  < 2 % 

Rated speed  750 min‐1 

Maximum speed  2600 min‐1 

Rated power  2,2 kW 

   

Diameter  180 mm 

Length  50 mm 

Mass  4,4 kg 

Moment of inertia  0,005 kgm2 

   

Efficiency  > 92 % 

Copper loss constant  0,16 W(Nm)‐2 

Core loss constant  0,18 Ws2 

Torque constant K  0,19 Nm/W 

Dynamic heat capacity  0,8 kJ/K 

 

 


