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Sammanfattning 

Bilar har använts flitigt i över hundra år, och det har länge funnits en fantasi om flygande bilar 

i framtiden. Luftburen färd ger friheten av tre dimensioner och alla de fördelar det innebär. 

Det är rakare färdväg, går att färdas i högre hastigheter och det ger även upphov till 

fantastiska vyer.  

TF-X är ett koncept som är utvecklat av Terrafugia. Konceptet består av ett fordon som kan 

köras som en bil på land, men ska även kunna lyfta vertikalt och sedan flyga som ett flygplan 

i luften. TF-X har vingar som kan vikas ner längs med fordonets sidor, och har propellrar 

monterade längst ut på vingarna som kan vridas mellan vertikalt och horisontalt läge.  

Detta arbete har gjorts för att ta fram en modell av TF-X och testa de potentiella flygförmågor 

som denna farkost kan uppnå. 

Den resulterande modellen har en längd på 4,9 m, en bredd på 2,45 m och en höjd på 1,82 m 

när vingarna är nedfällda. Vingspannet under flygfärd är på 5,5 m. Fordonet har en PW600 

turbofläktmotor som ger dragkraft under horisontell flygning, och 10 st. Emrax 207 elmotorer 

som driver två propellrar under vertikal flygning. Dessa motorer drivs av 250 kg jetbränsle 

respektive 100 kg litium-batterier. Detta ger en vertikal flygtid på c:a 3 minuter och med en 

marschfart på 89 m/s en maximal räckvidd på 400 km. 

 

  



 

 

  



 

 

Abstract 

Cars have been used frequently for over a hundred years now, and there’s been a fantasy for a 

long time about flying cars in the future. Airborne travel gives the freedom of three 

dimensions and all the benefits that comes with it. There’s straighter paths, ability to travel 

faster and it can be the source of fantastic views. 

TF-X is a concept developed by Terrafugia. The concept is a vehicle that can be driven on 

land like a car, but also be able to take off vertically and then fly through the air like an 

airplane. TF-X has wings that can be folded along the side of the vehicle, and has propellers 

mounted on the far edge of the wings that can be rotated between a vertical and horizontal 

position. 

This project was designed to develop a model of TF-X and test the flight potential that this 

vehicle can achieve.  

The resulting model has a length of 4.9 m, a width of 2.45 m and a height of 1.82 m when the 

wings are folded down. The wingspan under flight is 5.5 m. The vehicle has a PW600 

turbofan engine that provides thrust during horizontal flight, and 10 Emrax 207 electrical 

engines that powers two propellers during vertical flight. These engines are powered by 250 

kg jet fuel and 100 kg lithium batteries respectively. This gives a vertical flight time of 

approximate 3 minutes and with a cruising speed of 89 m/s a range of 400 km. 

 

  



 

 

  



 

 

Förord 

 

Detta arbete har skrivit under tredje året på KTHs 

femåriga civilingenjörsutbildning. Arbetet är en del 

av ett obligatoriskt moment för att slutföra vår 

kandidatexamen. Till vår hjälp har vi haft vår 

handledare inom flygteknik Arne Karlsson, som har 

bidragit med utformningen av projektet och 

guidning under arbetets gång. Resultatet är inriktat 

för flygmekaniska beräkningar utan att fördjupa sig i 

detaljerna hos den slutgiltiga produkten eller 

aspekter som kan uppstå under konstruktion.

 

  



 

 

Nomenklatur 

Notationer 

 

Symbol 

α 

μ 

ρ 

ω 

A 

AR 

b 

CD 

CD0 

CFe 

CL 

D 

e0 

FF 

K 

ki 

L 

P 

p 

Qc 

Rel 

S 

Swet 

T 

Beskrivning 

Anfallsvinkel (°) 

Luftens viskositet (kg/ms) 

Luftdensitet (kg/m3) 

Vinkelhastighet (Rad/s) 

Area (m2) 

Aspektkvot  

Vingspann (m) 

Motståndskoefficient 

Nollyftsmotståndets koefficient 

Ytfriktionskoefficient 

Lyftkoefficient 

Luftmotstånd (N) 

Errorkoefficient 

Formfaktor 

Lyftinducerade motståndets koefficient 

Korrektionsfaktor 

Lyftkraft (N) 

Effektiv motoreffekt (W) 

Luftrycket (Pa)  

Interferensfaktor 

Reynolds tal 

Referensarea (m2) 

Begränsningsarea (m2) 

Temperatur (K) 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Visionen hos företaget Terrafugia är att skapa ett smidigt och lätthanterligt fordon som inte 

begränsas till två dimensioner. Terrafugia har sedan tidigare utvecklat ett flygplan med 

hopfällbara vingar, kallad Transition, vilket gör den körbar på vägar såväl som i luften. En 

stor begränsning för Transition är att den behöver en start och landningsbana för övergången 

mellan markbunden och luftburen färd. Visionen med Terrafugias konceptfordon TF-X är att 

skapa ett fordon utan denna begränsning.  TF-X ska kunna starta och landa vertikalt med hjälp 

av två horisontella propellrar för att sedan konvertera till ett flygplan i luften och samtidigt 

kunna köras som en bil på marken. För att vara körvänlig på marken så måste den ha volymen 

av en bil vilket sätter stora begränsningar till dess flygförmåga och lastkapacitet.  

Enligt Terrafugias hemsida så ska TF-X [1]: 

 Ha en räckvidd på 800 km 

 Få plats i ett standardgarage för en bil 

 Kunna starta och landa vertikalt 

 Vara körbar på allmänna vägar 

 Ha en marschfart på 322 km/h med hjälp av en 300 HP jetmotor 

1.2 Syfte 

Vårt syfte med detta arbete var att undersöka om Terrafugias vision är möjlig att genomföra. 

Vi ville skapa en modell av TF-X för att sedan undersöka om modellen skulle kunna nå upp 

till de mål som företaget har utlovat. Vi ville ta reda på vad som skulle krävas från farkosten 

och därefter dra slutsatser om hur rimligt det är att ha flygande bilar i framtiden.  

1.3 Begränsningar 

Vårt syfte är att undersöka farkostens flygförmågor och har därför begränsat oss att inte att 

simulera farkostens körduglighet som bil på allmänna vägar. Vi har heller inte anpassat 

fordonet utefter vilken utrustning som krävs för att göra den körsäker som bil. Vi har inte tagit 

hänsyn till eventuella miljöaspekter eller kostnadsfrågor som kan uppstå.  

1.4 Metod 

Vår metod har varit att ritat upp en lämplig modell av TF-X i Comsol1 med hjälp av 

konceptbilder från Terrafugia. Från teoretiska formler har modellens flygegenskaper 

uppskattats och farkostens form och dimensioner ändrats därefter för att iterera fram en bättre 

modell. Material, motorer och annan teknik har tagits från dagens marknad och valts efter 

passform och prestanda. 

  

                                                 
1 Ett datorsimulerat modelleringsprogram. 
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2 Aktuell teknik och liknande farkoster 

Terrafugia är inte ensam om idéen av ett flygplan som är körbart på vägar. Det har sedan 

tidigare funnits flera olika modeller med samma tanke. Allt ifrån bilar med avtagbara vingar 

till gyrokoptrar med en hopfällbar huvudpropeller har varit framgångsrika. En samling av 

dessa farkoster kan läsas om på Wikipedia [2].  

Traditionellt drivs små flygfarkoster av kolvmotordrivna propellrar, och flygs på låg höjd i 

relativt låg hastighet. Stora kommersiella flygplan drivs oftast av turbofläkts motorer och 

flygs på hög höjd i höga hastigheter för att minimera bränsleåtgången. Tidigare har det inte 

funnits en marknad för medelstora flygplan som flygs på en hastighet eller höjd däremellan, 

vilket gör att dagens turbofläktmotorer är ineffektiva för detta ändamål. På senare år har dock 

en flygklass kallad ’very light jet’ börjat utvecklas, vilket har lett till ett behov av en ny 

utveckling av turbofläktmotorer [3]. 

Dagens teknik är väldigt begränsat inom området av miljövänligare alternativ för 

flygfarkoster. Mycket är i konceptstadiet men trots det kan vi se en snabb utveckling och en 

del prototyper som har visat potential. När det gäller elektriskt drivna flygplan och helikoptrar 

så finns det ett brinnande intresse idag. Det är därför värt att nämna några av dessa lyckade 

projekt för att få en förståelse vart vi är idag och vilken potential denna typ av farkoster har. 

Helikoptrar har sedan uppkomsten inte utvecklats så mycket vad gäller drivkällor och det är 

först de senaste åren som eldrivna helikoptrar har utvecklats. Den mest lovande prototypen 

har gjorts av företaget Sikorsky där de har använt sig av sin kommersiella och väl testade 

modell Firefly. Detta är en relativt liten helikopter och de har i stort sett bara bytt ut 

kolvmotorn mot en elmotor, utan att förändra utseendet, strukturen eller andra karaktäristiska 

drag. Större delen av vikten är dock försörjningen då batterier har en väldigt låg 

energidensitet. Detta leder till att Firefly bara har en flygtid på max 15 minuter [4]. 

Batteriers låga energidensitet leder till att utvecklingen är en under ett konstant behov av att 

hitta nya hållbara lösningar. Dagens mer och mer energikrävande portabla elektronik så som 

laptops, surfplattor och smartphones samt den trendande marknaden för elbilar ger ett stort 

behov av framsteg inom energilagring.  
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3 Flygförmågor 

3.1 Lyftförmåga med hjälp av vingar 

För att fordonet ska kunna hålla sig i luften under marschflygning så behöver vingarna 

generera tillräckligt mycket lyftkraft. Lyftkraften ifrån vingarna kan beräknas med formeln 

(Karlsson [5, §2.1.1]): 

 
L = CL

1

2
ρV 2S (1) 

Där CL är den dimensionslösa lyftkoefficienten, ρ är den aktuella/relevanta luftdensiteten, V är 

den relativa hastigheten för flygplanet i luften och S är referensarean för vingarna. 

Referensarena är den projicerade vingarean i horisontalplanet, med en approximerad area 

genom flygplanskroppen. 

3.2 Luftmotståndet under flygning 

Luftmotståndet som uppstår kan beräknas med formeln (Karlsson [5, §3.2]): 

 
D = CD

1

2
ρV 2S (2) 

Här är ρ, V och S samma som i ekvation (1). CD är luftmotståndskoefficienten och kan delas 

upp i två delar. En del som är motsvarar fartvindsmotstånd, så kallad nollyftsmotståndet, och 

en del som uppkommer p.g.a. att man utnyttjar lyftkraft från luften. 

 CD= CD0+ KCL
 2

 (3) 

Här är K en konstant som beskriver motståndet som uppkommer då lyftkraft utnyttjas och är 

definierad som (Karlsson [6, §2]): 

 
K = 

1

πARe0

 (4) 

AR är en aspektkvot för vingarna som beräknas som förhållandet för vingbredden och 

medelkordan för vingen (Karlsson [5, §4.2.3]): 

 
AR = 

b
2

S
 (5) 

AR kan behöva korrigeras när ändplattor sitter på vingspetsarna, detta görs bäst med formeln 

(Karlsson [6, §2.1]): 

 
 AReffective = AR (1 + 

1,9h

b
) (6) 
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Det korrigerade värdet ska sen användas som AR i formlerna (4) och (7). Korrektionsfaktorn 

e0 beror på relationen för geometrin av vingarna och hela planet i sig. För raka vingar ges den 

av (Karlsson [6, §2.2]): 

 e0 = 1,78(1 −  0,045AR
0,68)  −  0,64 (7) 

För svepta vingar så ges den istället av:  

 e0 = 4,61(1 −  0,045AR
0,68)(cos ΛLE)0,15  −  3,1 (8) 

Där ΛLE är vinkeln för framkanten av vingen.  

CD0 är luftmotståndet som uppstår p.g.a. fartvinden. Det finns två enkla metoder för att 

beräkna denna koefficient. Den mest simpla metoden är ekvivalenta ytfriktionsmetoden 

(Karlsson [6, §1.1]): 

 
CD0 = CFe

Swet

S
 (9) 

Här approximeras hela flygplanets totala ytfriktionskoefficient CFe, multiplicerat med 

relationen för hela begränsningsarean Swet och referensarean S. En annan metod för att 

beräkna CD0 är genom komponentbyggnadsmetoden (Karlsson [6, §1.2]): 

 
CD0= 

1

S
∑[CF,cFFcQ

c
Swet, c] + ∆CD, misc+ ∆CD, L&P

c

 (10) 

Här är CF ytfriktionskoefficienten, FF formfaktorn, Q interferensfaktorn och Swet 

begränsningsarean för varje komponent c som utgör flygplanet. Alla komponenter c 

summeras sedan och divideras med referensarean S. ∆CD, misc är summan av bidraget från alla 

komponenter som inte passar in i summeringen över komponenterna c. ∆CD, L&P är bidraget 

från läckage och andra faktorer som kan vara svåra att förutse. Ett sätt att kompensera för 

∆CD, L&P utan att beräkna den är att öka CD0 med ett par procent (Karlsson [6, §1.2.5]). För 

fullt turbulent gränsskikt, så kan CF beräknas av formeln (Karlsson [6 §1.2.1]): 

 
CF = 

0,523

[ln(0,06Rel)]2
 (11) 

Ytfriktionskoefficienten CF är en funktion av Reynolds tal Rel som är definierat som: 

 
Rel = 

ρVl

µ
 (12) 

Där ρ och µ är densiteten respektive viskositeten för luften, V strömningshastigheten och l 

längden för komponenten, vilket leder till att varje komponent c har ett eget Reynolds tal. 

Formfaktorn FF kan beräknas på olika sätt beroende på vad för geometrisk form 

komponenten har. För flygplanskroppen beräknas den lämpligast som (Karlsson [6, §1.2.2]): 

 
FF = 1 +  

60

f
 3  +  

f

400
 (13) 
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För gondoler och andra relativt strömlinjeformade komponenter beräknas den lämpligast 

genom: 

 
FF = 1 +  

0,35

f
 (14) 

Där f är den relativa tjockleken: 

 
 f  = 

l

d
 = 

l

√(4 π⁄ )Amax

 (15) 

Här är Amax den maximala tvärsnittsarean av komponenten. 

För vingar och stabilisatorer och liknande komponenter så beräknas formfaktorn lämpligast 

genom: 

 
 FF =  [1 + 

0,6

(x c⁄ )m

(
t

c
)  + 100 (

t

c
)

4

] 1,34Ma0,18(cos Λm)0,28 (16) 

Där Ma är mach-talet och t/c är maximala tjockleken normaliserad med kordan. (x/c)m är 

positionen av den maximala tjockleken längs med kordan och Λm är vinkeln för denna linje. 

Interferensfaktorn Q beskriver hur komponenten är integrerade med andra komponenter, ett 

högre Q betyder att komponenten medför större störningar i luftströmmen. Typiska värden för 

Q är följande (Karlsson [6, §1.2.3]): 

 
Tabell 1. Olika komponenters typiska värden för Q.  

Komponent Värde på Q 

Flygplanskropp 1,0 

Huvudvingar 1,0 – 1,4 

Stabilisatorer 1,03 – 1,2 

Gondoler 1,0 – 1,5 

 

3.3 Lyftförmåga med hjälp av propellrar 

En farkost som lyfts med propellrar som är parallella med horisonten utövar en lyftkraft som 

beskrivs med formeln (Seddon & Newman [7, §7.2]): 

 
 P = ki(VC+ Vi)L + 

1

8
CD0ρAbVT

3 (17) 

Där P är den totala effekten som krävs ifrån motorn, VC är stigningshastigheten, Vi är den 

inducerade hastigheten för luften när den förs igenom propellern. L är den resulterande 

lyftkraften, CD0 är nollyftsmotståndet för propellerbladen, Ab är den totala bladarean för 

propellern. VT är tipphastigheten, alltså ekvivalent med ωR där ω är vinkelhastigheten för 

propellern och R är längden på propellerbladet. ki är en korrektionsfaktor för det inducerade 

luftflödet. 
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VC+ Vi= 
1

2
VC+√(

1

2
VC)

2

+ 
T

2ρA
 (18) 

Där A är disk arean som propellern utgör. Vinkelhastigheten går att få bestämma genom att 

integrera lyftkraften från alla propellerblad och sätta detta ekvivalent med den sökta 

lyftkraften (Karlsson [8, §2]): 

 
 L= 

1

2
ρNB ∫ [Vres(r)]2{cl[α(r) cos[ϕ(r)]]- cd[α(r)] sin[ϕ(r)]}c(r)dr

R

r

 (19) 

Där NB är antal blad hos propellern, cl, och cd är lyftkraftskoefficienten respektive 

luftmotståndskoefficienten för vingprofilen och β är vinkeln vingprofilen har mot 

propellerdiskplanet och c är kordan. Vres är den totala hastigheten relativt luften, alltså: 

 [Vres(r)]2= V2+(ωr)2 (20) 

3.4 Atmosfären 

Den atmosfär vi lever i förändras hela tiden. Det är lättast att föreställa sig med de olika 

årstiderna vi har, den varierande temperaturen och framförallt vädret. Därför finns det ingen 

exakt formel eller metod som beskriver dessa förändringar tillräckligt bra för att helt och 

hållet förlita sig på dem. Vad man gör är att hela tiden jämföra sina teoretiska resultat efter 

vad verkliga experiment visar och därefter modifiera modellen. 

De största faktorerna som påverkar flygförhållandena i atmosfärens är temperatur, tryck, 

densitet och viskositet. Dessa faktorer är alla oregelbundna och oförutsägbara men de har alla 

ett höjdberoende på olika sätt. Standardatmosfären är ett försök att beskriva hur dessa faktorer 

beror på höjden. Det finns tre olika accepterade beskrivningar av standardatmosfären som är 

utvecklade av USA, FN och en internationell framtagen modell. De tre modellerna är nästan 

identiska upp till 80 km höjd. I de kommande beräkningarna används den internationella 

framtagna modellen, ISA (International Standard Atmosphere) (Karlsson[9, §4]).  

Upp till ungefär 11 km höjd varierar temperaturen linjärt med höjden: 

  T(h) = T0 + a ∙ h (21) 

Där a är en konstant som har värdet -0,0065 och har enheten K/m. Trycket och densiteten i 

atmosfären har följande höjdberoenden: 

 
 p(h)= p

0
(

T(h)

T0

)

-g0 aR⁄

 (22) 

 

 
 ρ(h) = ρ

0
(

T(h)

T0

)

-g0 aR⁄

 (23) 
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 μ(h) = μ

0
(

T(h)

T0

)

3 2⁄
T0 + 120 K

T(h) + 120 K
 (24) 

 

De referenstal som introducerades kommer från tabell tre ur samma referens där T0 är 288,15 

K och h1 är den höjd som du startar på, d.v.s. marken. Vad man bör ha i åtanke vid dessa 

beräkningar är att luften antas vara torr. g0 är som bekant gravitationskraften vid marken och 

kraften varierar beroende på höjden över marken och det tar man inte hänsyn till vid 

atmosfärsberäkningarna (Karlsson[9, §3]). 
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4 Modellering 

4.1 Approximation 

Utgångspunkten är att fordonets marschfart är inducerad av 75 % motoreffekt, vilket är 

standard för kolvmotorer och att den färdas på altituden 2,5 km då luften på denna höjd är 

under frystemperaturen och har tillräcklig syrehalt för människor. En motor på 300 hästkrafter 

som kör på 75 % effekt motsvarar en effekt på 167,85 kW. Med en hastighet på 89,4 m/s så 

motsvarar denna effekt en dragkraft på 1,88 kN. Fordonet uppskattades till att vara c:a 4 m 

långt, en bredd på 1,5 m och höjd på 1,4 m med en lägre höjd över motorhuven. Dessa 

dimensioner jämförbara med en mini-Cooper [10]. Med vingar som ska vara vikbara nedåt 

längs fordonets sidor för att inte ta upp för stor plats på marken. Denna approximation ger ett 

maximalt vingspann på 5,3 meter och en konstant korda på 1 meter. Motoreffekt kan 

maximalt motverka en motståndskraft som motsvarar en motståndskoefficient på CD = 0,0963 

ifrån formeln (2) för motståndet på planet. Nollyftsmotståndet kan fås fram från den 

förenklade ytfriktionsmetoden (9). Med en ytfriktionskoefficient som motsvarar ett lätt 

flygplan, ger detta ett CD0 = 0,027. För flygplanets vingar ger från ekvation (4) ett K = 0,08, 

vilket ger från paraboliska motståndsekvationen (3) en maximal lyftkraftskoefficient på CL = 

0,93. Ifrån formeln för lyftkraft (1) så ger detta att fordonet kan ta ut en maximal lyftkraft som 

motsvarar vikten för en massa på 1800 kg. Jämförelsevis så har Transition en maximal 

startvikt på 650 kg, vilket leder till att storleken på approximationen är lovande.  

4.2 Uppbyggnad 

Med approximationen i baktanke kan en mer noggrann modell konstrueras. Den stora 

lyftkraften approximationen gav tyder på att en någorlunda större modell med mindre 

vingarea kan vara flygduglig. Kroppen är uppbyggd av nio stycken hexaedrar av diverse 

storlekar och form för att enkelt kunna skräddarsy kroppen till behov. Alla ytterkanter är 

avrundade, för en mer flödesvänlig effekt. Kroppen har en avlång men lågt sittande front som 

breder ut och reser sig till en maximal tvärsnittsarea där hytten är placerad, för att sedan 

smalna av igen vid slutet av kroppen. Bak på kroppen finns en avsmalnande cylinder 

innehållande stabilisator och roder. En luftkanal med inflöde på framsidan av fordonet och 

utflöde på undersidan av kroppen är konstruerad för innefatta jetmotorn.  

Vingarna är sammansatta av två delar för att bilda den karaktäristiska måsvinge-

konfigurationen. Längst mot kroppen har vingen en konstant korda på 1 m, och en längd på 1 

m, vinklat 24° uppåt mot horisontal-planet. Andra delen av vingen har en korda som går från 

1 m till 0,6 m, är 1,5 m lång och är vinklad nedåt 21,7° mot horisontal-planet. Vingprofilen 

för vingarna är av modellen SD8040 [11]. 

Längst ut på vardera av vingarna sitter en gondol som ska hushålla elmotorer och tillhörande 

hopfällbar propeller. Dessa gondoler består av en 0,9 m lång cylinder med 0,15 m radie följt 

av en passande konisk cylinder med längd 1 m och minsta radie 0,05 m. Bägge ändorna är 

avrundade med passande avlånga ellipsoider. Vingarna är utformade så att de kan vikas in 

mot kroppen utan att ta i marken, och motorgondolerna är utformade med tillräckligt utrymme 

så att cylindern kan riktas uppåt med en utfälld propeller. 

Vingarna är placerade längst ut på sidorna av taket med ett avstånd på 2.75 m ifrån nosen. 

Cylindern i slutet av fordonet finns en cylinder är 0,5 m lång och smalnar av till 0,8 vid slutet. 



19 

 

Cylindern innefattar ett roder och ett par stabilisator som har samma vingprofil som 

huvudvingarna. 

Tomvikten hos fordonet har approximerats som Terrafugias tidigare fordon, Transition, med 

en densitet som är jämnt fördelad över hela volymen. Tomvikten här är beräknad utan motorer 

eller energilagring [12]. 

4.3 Slutgiltiga dimensioner och areor 

Följande tabeller och bilder är tagna ifrån Comsol från den resulterande modellen. 

 
Figur 1. Överblick av modellen under vertikal flygning. 

 
Figur 2. En huvudvinge sedd ovanifrån med utmätta längder och gondolens placering. 
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Figur 3. Modellen sedd ovanifrån med utmätta värden för vingspannet och kabinens maxbredd. 

 

 
Figur 4. Modellen sedd från sidan, med utmätt längd.  
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Figur 5. Tvärsnitt av kroppen med översyn av kabin och motorplacering. 

 
Tabell 2. Relevanta värden för att beräkna flygegenskaper. 

Beskrivning Symbol Värde [enhet] 

Begränsningsarea cylinder Swet, cy 4,0 [m2] 

Begränsningsarea gondol Swet, go 1,75 [m2] 

Begränsningsarea kropp Swet, kr 29,1 [m2] 

Begränsningsarea roder Swet, ro 1,0 [m2] 

Begränsningsarea stabilisatorer Swet, st 1,35 [m2] 

Begränsningsarea huvudvingar Swet, vi 9,09 [m2] 

Max tvärsnittsarea kropp Amax, kr 2,58 [m2] 

Referensarea stabilisatorer Sstabilisator 0,60 [m2] 

Referensarea huvudvingar Svinge 4,88 [m2] 

Referensarea roder Sroder 0,51 [m2] 

Vingspann b 5,5 [m] 

 
Tabell 3. Fordonets ytterdimensioner. 

Fordonets ytterdimensioner…  Längd Bredd Höjd 

… med uppfällda vingar 4,90 [m] 5,82 [m] 1,82 [m] 

… med nedfällda vingar 4,90 [m] 2,45 [m] 1,82 [m] 

… utan vingar 4,90 [m] 1,8 [m] 1,5 [m] 

 
Tabell 4. Ungefärliga värden på vikter och placering, där x-koordinat avser avstånd ifrån nosen och z-koordinat 

avser avstånd ifrån botten. 

Beskrivning Totalvikt X-koordinat Z-koordinat 

2 Personer 150 [kg] 2,5 0,95 

2 Personer 150 [kg] 3,25 0,8 

Turbofläktmotor 120 [kg] 1.25 0,4 

Elmotorer 100 [kg] 2,4 1,25 

Batterier 100 [kg] 4 0,9 

Jetbränsle 250 [kg] 4 0,5 

Tomvikt 400 [kg] 2,75 0,75 
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5 Motorer och energiförsörjning 

5.1 Turbofläkt 

Turbofläkt är en populär jetmotor, framförallt i transportflyg och passagerarflyg i höga 

underljudshastigheter. De har en hög dragkraft per motorvikt och relativt låg 

bränsleförbrukning. I en turbofläktmotor så går majoriteten av luften runt 

förbränningskammaren, för att sedan bli accelererad av luften som gick igenom kammaren. 

Därför behöver inte förbränningskammaren vara så stor för att få en hög dragkraft. 

Dragkraften ges av rörelsemängdsförändringen av den genomströmmande luften, som är 

proportionell mot massan hos luften och den ökade hastigheten. Däremot är den kinetiska 

energin proportionell mot massan men proportionell mot hastigheten i kvadrat. Det är därför 

energisnålare att ge en större massa luft en låg fartökning, än att ge en liten massa luft en hög 

fartökning [13]. 

Utifrån första approximationen (se kap. 4.1) härleds att en motorkraft på minst 2,5 kN är 

nödvändig, men efter senare iterationer ökades kravet till c:a 4 kN. En sådan motor har 

företaget Pratt & Whitney tagit fram [14]. PW 600 är en turbofläktmotor på 118 kg som ger 

en maximal dragkraft på 4 kN. Den är relativt liten, med en längd på 115 cm och en radie på 

19 cm så passar den in i den uppritade modellen av TF-X, se figur 5. 

5.2 Elmotorer 

Till skillnad från flygplansmotorer finns det en god marknad för elektriskt drivna motorer i 

den önskade storleken. Elmotorer är relativ skalbara, effekt per volym är i stort sett konstant 

för små och stora elmotorer. Av säkerhetsskäl är det därmed bäst att installera flera stycken 

mindre motorer än enstaka stora. Elmotorerna placeras lämpligast i gondolerna nära 

propellrarna de ska driva, detta sätter ett dimensionskrav på motorerna för att de ska få plats. 

Varje motorgondol har som nämnts tidigare en cylinderformad konstruktion och vilket 

betyder att elmotorerna Emrax207 från Enstroj har ideal passform [15]. Med en diameter på 

207 mm och en längd på 85 mm finns det tillräckligt med utrymme i gondolen med marginal. 

Emrax207 har en maximal effekt på 80 kW vid kallstart och en motoreffekt på 93 – 98 %. 

Vilket medför att 5 st. elmotorer placerade i varje gondol ger tillräcklig effekt för att lyfta 

fordonet under ett par minuter.  

Elmotorerna drivs av batterier som är tänkta att laddas av jetmotorn under färden. Dagens 

laddningsbara litiumbatterier har en maximal specifik energidensitet på ungefär 0,95 MJ/kg, 

och 100 kg batterier, och en energiförlust på ungefär 10-20 %, vilket ger en maximal total 

energi på 85,5 MJ. [16] 
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6 Implementering 

För att beräkna CD0 så används komponentsuppbyggnads metoden, formel (10).  

Formfaktorerna beräknas ifrån formel (13) – (16) och redovisas i tabellform nedan. Vingen 

har delats upp i två delar, inre vingdelen har räknats som en rektangulär vinge, och yttre 

vingdelen har räknats som en avsmalnande vinge. Interferensfaktorerna har valts som de 

maximala typiska värdena enligt §3.2 tabell 1, förutom för gondoler eftersom de sitter längst 

ut på vingarna vilket ger mindre interferens än för gondoler monterade under vingarna. 

Cylindern längst bak på fordonet har räknats som en strömlinjeformad komponent för 

formfaktorn men med en högre interferensfaktor.  

 
Tabell 5. Beräknade och uppskattade värden av form och interferens faktorer för de olika komponenterna. 

Komponent Formfaktor, FF Interferensfaktor, Qc 

Kropp 4,0343 1,0 

Inre vingdelen 1,2769 1,4 

Yttre vingdelen 1,2758 1,4 

Gondol 1,0447 1,25 

Roder 1,2126 1,2 

Stabilisator 1,2126 1,2 

Cylinder 1,2747 1,5 

 

Friktionskoefficienten för varje komponent varierar med Reynoldstalet Rel som i sin tur är 

beroende av höjden, se formel (11) & (12), dessa har räknats ut i matlab-koden, som bifogas 

som bilaga 1. 

Den lyftinducerade motståndskoefficienten K räknas ut genom formel (4), med ett e0 som 

beräknats som ett medelvärde från formel (7) och (8) eftersom vingen har en två-delad form. 

Lyftkraftskoefficienten för vingarna vid olika attackvinklar har hämtats ifrån NACAs databas 

som i bifogas bilaga 4, men kan för små vinklar approximeras som: CL(α) = 0,1154α + 

0,3066. 

Eftersom turbofläktmotorn är installerad vinklad uppåt med 10°, se figur 5, så kommer den att 

ge en lyftkraft på sin(α + 10°) och en dragkraft på cos(α + 10°). Lyftkraften ifrån vingarna fås 

genom formel (1). 

Atmosfären har beräknats med diskreta höjdintervall om 50 m, från formel (21) – (24) med 

ISAs uppmätta värden för luftens temperatur, tryck, densitet och viskositet vid marknivå. 

Propellrarna för vertikal flygning har sex stycken blad per propeller, och har samma 

vingprofil som huvudvingarna. Eftersom stigningshastigheten är så låg i jämförelse till 

rotationshastigheten så kan stigningshastigheten försummas i formel (20). Detta medför att 

alla bladelement har samma absoluta attackvinkel, vilket har sats som 12,5° för att få ett 

Cl = 1,5. I matlab-koden som bifogas som bilaga 3 har propellerbladen har beräknats som 50 

st. segment för att få ut de varierande Reynoldstalen och tillhörande ytfriktionskoefficienter. 
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7 Resultat 

Ifrån tabell 4 så fås en totalvikt på 1270 kg med ett masscentrum som ligger ungefär 295 cm 

ifrån fören och 75 cm över botten. Detta ger att en lyftkraft på 12500 N krävs för att motverka 

gravitationen. Figur 7 visar lyftkraften som uppstår vid en marschfart på 89 m/s, och en 

tillräcklig lyftkraft kan fås på en höjd under 3000 m med en attackvinkel mellan 1,5° och 

3,25°.  Attackvinkeln 15.75° är den vinkel som ger maximal lyftkraft, och figur 9 visar att den 

minsta hastigheten vid marknivå som ger tillräcklig lyftkraft är c:a 50 m/s. 

Figur 10 visar att den maximala flygtiden är upp mot 200 s. Vid maximal dragkraft framåt, 4 

kN, så accelererar fordonet upp till 50 m/s på minst 20 s vid mark höjd. 

 

Figur 6. Graf som visar luftmotståndets höjdberoende för olika attackvinklar. 
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Figur 7. Graf som visar lyftkraftens höjdberoende för olika attackvinklar. 

 

 

 

Figur 8. Graf över hur luftmotståndet varierar med höjd och hastighet för attackvinkel α = 15.75°. 
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Figur 9. Graf över hur lyftkraften varierar med höjd och hastighet för attackvinkel α = 15.75°. 

 

 

Figur 10. Maximal höjd och flygtid beroende på stighastigheten vid vertikal stigning. 
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8 Diskussion och slutsatser 

8.1 Diskussion 

Genom hela arbetet har vi avrundat och approximerat alla värden till det som ger sämre 

flygförmågor, detta för att få en viss säkerhetsmarginal. Undantaget är för den specifika 

energin i batterierna där vi har hoppfullt ansatt en maximal energikapacitet. Batteritiden har 

hela tiden varit en flaskhals för fordonet då även fullt uppladdade batterier med ideal energi 

fortfarande ger oss bara c:a 3 minuter flygtid. Dessa omständigheter är dock orimliga med 

tanke på att fordonet är tänkt att vara eldrivet på marken, och därmed bör inte batterierna ses 

som fulladdade vid flygstarten. För att detta fordon ska bli en verklighet så kommer en 

utveckling inom batterier att behöva ske. 

Vid flygning på hög höjd har man ofta problem med isbildning på grund av den låga 

temperaturen. Vi valde därför att fokusera oss på höjder under 3000 m för att undkomma 

frystemperaturen som enligt ISAs modell uppstår runt 2500 m. Sanningen är dock att överallt 

i atmosfären finns både förutsägbara och oförutsägbara variationer som t.ex. årstider & 

geografisk position respektive väder & vind. Det som har räknats på i detta arbete är en 

förutsägbar atmosfär och homogena luftströmmar. För att få en så bra bild som möjligt över 

flygprestandan och för att vara säker på att farkosten klarar av att flyga så är det nödvändigt 

att testa en prototyp i verkligheten. 

Turbofläktmotorn PW600 som användes under modelleringen var speciellt framtagen för att 

sitta på ett litet jetplan, Eclipse. Det var från början tänkt att NASA skulle utforma motorn till 

detta plan och ett forskningsprojekt för att fram en jetmotor av enklare klass hade påbörjats. 

NASAs motor var konstruerad med färre delar som hade flera funktioner istället och på så sätt 

var den mycket lättare. Den gav också en lovande bränsleförbrukning men projektet stötte på 

mycket tekniska problem, vilket ledde till att projektet lades ner i brist på finansiering. Detta 

kan läsas mer om på NASAs hemsida [17]. Även fast projektet lades ner så tyder detta på att 

det fortfarande finns utveckling att göra för små turbofläktmotorer.  

Vikten i sig är en punkt som inte kan beräknas exakt till kilot, det är väldigt många parametrar 

som kan ändra den slutgiltiga totalvikten. Det faktum att vi inte har tagit hänsyn till fordonets 

körförmågor på marken som en bil har varit en källa för felantagningar. Vi har uppskattat en 

tomvikt jämförbar med Transition eftersom de båda ska ha liknande egenskaper, men 

skillnader i form och struktur gör att de båda vikterna kan skilja sig åt. I våra uträkningar har 

vi antagit en maximal last för att vara säkra på att vi får tillräckligt med lyftkraft. Alla färder 

med ett fordon görs dock inte fullsatt, och den totala vikten kan därför variera. Att vikten 

förändras är oundvikligt då en stor del av vikten är de 250 kg jetbränsle som förbränns under 

resan. Detta ger ett problem för stabiliteten. För en farkost med stor tyngd relativ sin storlek 

med ett masscentrum som dessutom ligger framför vingarna så är det inte möjligt att göra 

flygningen statiskt stabil för alla olika viktfördelningar. Fordonet är i stort behov av ett 

avancerat reglersystem för at upprätthålla stabilitet under färd. 

Som ett modernt koncept är TF-X tänkt att vara väldigt automatiserat, den ska t.ex. kunna 

starta och landa autonomt. Detta är en samhällsfråga som har börjat tagits upp i och med den 

framskridande utvecklingen av självstyrande bilar, och självstyrande flygfarkoster är också 

något som undersöks. Många tester visar på att självstyrande fordon är säkrare än manuella 

fordon, men det finns fortfarande en oro över det allt mer automatiserade samhället. 
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8.2 Slutsatser 

Våra resultat visar vår modell av TF-X kan generera tillräcklig lyftkraft för relevanta höjder 

vid en marschfart på 89 m/s. Luftmotståndet blir aldrig större än en passande turbofläktmotor 

kan generera i dragkraft kontinuerligt. Propellrarna och elmotorerna ger också tillräcklig 

lyftkraft för vertikal stigning och tillhörande batterier räcker för att hinna accelerera upp till 

stall-hastighet. Det finns därför inga fysiska begränsningar som säger att det är teoretiskt 

omöjligt för farkosten att flyga. Dock så krävs ett avancerat reglersystem för stabiliteten, inte 

bara under marschflygning men speciellt även under övergången mellan vertikal flygning och 

horisontell flygning. 

Slutsatsen av vårt arbete är att det funkar trots att marginalerna, speciellt med 

batterikapaciteten, lämnar mycket att önska. Farkosten kommer dock bara ha ungefär 50 % av 

den tänkta räckvidden. 

Det kommer troligtvis behövas många iterationer av prototyper med diverse stresstest och 

simuleringar, samt utveckling inom turbofläktmotorer och batteriers energikapacitet innan 

konceptet kan förverkligas. Om den första prototypen är färdig inom den 10-års ram som 

Terrafugia har satt upp är dock högst tveksamt. 

 

.           
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11 Bilagor 

Bilaga 1. Steady flight. 
 

clear all 
clc 
%% Atmosfären 
T0 = 288.15; 
rho0 = 1.225; 
p0 = 101.325*10^3; 
g0 = 9.80665; 
my0 = 1.827*10^-5; 
R = 287.053; 
a = -0.0065; 
h = 0:50:3000; 
T = T0 + a*h; 
rho = rho0*((T./T0).^(-((g0/(a*R))+1))); 
p = p0*((T./T0).^-(g0/(a*R))); 
my = my0*(((T+3)./(T0+3)).^(3/2).*((T0+3+120)./(T+3+120))); 

  
%% Lyft och Drag beräkningar cruise 
data = load('clalpha.txt'); 
alpha = data(:,1); 
alpha = alpha(7:15); 
Cl = data(:,2); 
Cl = Cl(7:15); 
V = 89.44; 
m = 1270; 

  
% Areor för hela flygplanet 
S = 4.88; 
Swetkropp = 29.1; 
Swetvinge1 = 2; 
Swetvinge2 = 2.545; 
Swetgondol = 1.75; 
Swetcylinder = 4; 
Swetroder = 1; 
Swetstabilisator = 1.35; 

  
% FF för alla delar 
Ma = 1.34*0.262834641^0.18; 
fkropp = 4.9/sqrt((4/pi)*2.575); 
fgondol = 2.35/0.3; 
fcylinder = 0.5/sqrt((4/pi)*0.12096875); 
FFkropp = 1+(60/fkropp^3)+fkropp/400; 
FFvinge1 = (1+(0.6/0.297)*(0.1)+(100*(0.1^4)))*Ma*(cos(0)^0.28); 
FFvinge2 = (1+(0.6/0.297)*(0.1)+(100*(0.1^4)))*Ma*(cos(0.079035)^0.28); 
FFgondol = 1 + 0.35/fgondol; 
FFroder = (1+ (0.6/0.297)*(0.05/0.5)+(100*((0.05/0.5)^4))*Ma); 
FFstabilisator = (1+ (0.6/0.297)*(0.05/0.5)+(100*((0.05/0.5)^4))*Ma); 
FFcylinder = 1 + (0.35/fcylinder); 

  
% Reynolds tal 
Rekropp = rho.*V.*4.4./my; 
Revinge = rho.*V.*0.907./my; 
Regondol = rho.*V.*2.35./my; 
Reroder = rho.*V.*0.5./my; 
Restabilisator = rho.*V.*0.5./my; 
Recylinder = rho.*V.*0.5./my; 
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% Cf 
Cfkropp = 0.523*(log(0.06.*Rekropp).^-2); 
Cfvinge = 0.523*(log(0.06.*Revinge).^-2); 
Cfgondol = 0.523*(log(0.06.*Regondol).^-2); 
Cfroder = 0.523*(log(0.06.*Reroder).^-2); 
Cfstabilisator = 0.523*(log(0.06.*Restabilisator).^-2); 
Cfcylinder = 0.523*(log(0.06.*Recylinder).^-2); 

  
% Interferens faktor 
Qcvinge = 1.4; 
Qckropp = 1; 
Qcgondol = 1.25; 
Qcroder = 1.2; 
Qcstabilisator = 1.2; 
Qccylinder = 1.5; 
% 
CD0 = 

(1/S)*((FFkropp*Qckropp*Swetkropp.*Cfkropp)+(FFvinge1*Qcvinge*Swetvinge1*2.

*Cfvinge)+(FFvinge2*Qcvinge*Swetvinge2*2.*Cfvinge)+(FFgondol*Qcgondol*Swetg

ondol*2.*Cfgondol)+(FFroder*Qcroder*Swetroder.*Cfroder)+(FFstabilisator*Qcs

tabilisator*Swetstabilisator.*Cfstabilisator)+(FFcylinder*Qccylinder*Swetcy

linder.*Cfcylinder)); 
CD0 = 1.05.*CD0; 

  
%% Motståndskraftsberäkningar 
b = 5.5; 
AR = b^2/S; 
ARe = AR*(1+1.9*0.15/b); 
e01 = 1.78*(1-(0.045*(ARe^0.68)))-0.64; 
e02 = 4.61*(1-(0.045*(ARe^0.68)))-3.1; 
e0 = (e01+e02)/2; 
K = 1/(pi*ARe*e0); 
Cdi = K*Cl.^2; 
Cd = zeros(length(Cdi), length(CD0)); 

  
for i = (1:length(Cdi)) 
    Cd(i,:) = Cdi(i); 
end 
for i = 1:length(CD0) 
    Cd(:,i) = Cd(:,i) + CD0(i); 
end 
D = zeros(length(Cdi), length(CD0)); 
for i = 1:length(Cdi) 
    for n = 1:length(CD0) 
        D(i,n) = D(i,n) + Cd(i,n)*V^2*0.5*rho(n).*S; 
    end 
end 
motorkraft = zeros(length(alpha), length(h)); 
for i = 1:length(alpha) 
    for n = 1:length(h) 
        motorkraft(i,n) = (1./(cos((10+alpha(i))*(2*pi/360))))*D(i,n); 
    end 
end 
L = zeros(length(alpha), length(h)); 
for i = 1:length(alpha) 
    for n = 1:length(h) 
        L(i,n) = Cl(i)*rho(n)*(0.5*S*V^2) + 

(sin((10+alpha(i))*(2*pi/360)))*motorkraft(i,n); 
    end 
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end 

  
figure(1) 
plot(L,h,'LineWidth',2) 
grid on 
set(gca,'FontSize',13,'fontWeight','bold') 
set(findall(gcf,'type','text'),'FontSize',13,'fontWeight','bold') 
xlabel('Lyftkraft [N]') 
ylabel('Höjd [m]') 
legend('1,5 grader', '1,75 grader', '2 grader', '2,25 grader', '2,5 

grader', '2,75 grader', '3 grader', '3,25 grader', '3,5 grader') 
figure(2) 
plot(D,h,'LineWidth',2) 
grid on 
set(gca,'FontSize',13,'fontWeight','bold') 
set(findall(gcf,'type','text'),'FontSize',13,'fontWeight','bold') 
xlabel('Motstånd [N]') 
ylabel('Höjd [m]') 
legend('1,5 grader', '1,75 grader', '2 grader', '2,25 grader', '2,5 

grader', '2,75 grader', '3 grader', '3,25 grader', '3,5 grader') 

 

Bilaga 2. Stall-hastighet. 

 
clear all 
clc 
%% Atmosphere calculations 
T0 = 288.15; 
rho0 = 1.225; 
p0 = 101.325*10^3; 
g0 = 9.80665; 
my0 = 1.827*10^-5; 
R = 287.053; 
a = -0.0065; 
h = 0:50:3000; 
T = T0 + a*h; 
rho = rho0*((T./T0).^(-((g0/(a*R))+1))); 
p = p0*((T./T0).^-(g0/(a*R))); 
my = my0*(((T+3)./(T0+3)).^(3/2).*((T0+3+120)./(T+3+120))); 

  
%% Lyft och Drag beräkningar  
Cl = 1.5949; 
V = [1:1:90]'; 
m = 1270; 

  
% Areor för hela flygplanet 
S = 4.88; 
Swetkropp = 29.1; 
Swetvinge1 = 2; 
Swetvinge2 = 2.545; 
Swetgondol = 1.75; 
Swetcylinder = 4; 
Swetroder = 1; 
Swetstabilisator = 1.35; 

  
% FF för alla delar 
Ma = 1.34*0.262834641^0.18; 
fkropp = 4.9/sqrt((4/pi)*2.575); 
fgondol = 2.35/0.3; 
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fcylinder = 0.5/sqrt((4/pi)*0.12096875); 
FFkropp = 1+(60/fkropp^3)+fkropp/400; 
FFvinge1 = (1+(0.6/0.297)*(0.1)+(100*(0.1^4)))*Ma*(cos(0)^0.28); 
FFvinge2 = (1+(0.6/0.297)*(0.1)+(100*(0.1^4)))*Ma*(cos(0.079035)^0.28); 
FFgondol = 1 + 0.35/fgondol; 
FFroder = (1+ (0.6/0.297)*(0.05/0.5)+(100*((0.05/0.5)^4))*Ma); 
FFstabilisator = (1+ (0.6/0.297)*(0.05/0.5)+(100*((0.05/0.5)^4))*Ma); 
FFcylinder = 1 + (0.35/fcylinder); 

  
% Reynolds tal 
placeholder = rho./my; 
Rekropp = V*4.4*placeholder; 
Revinge = V*0.907*placeholder; 
Regondol = V*2.35*placeholder; 
Reroder = V*0.5*placeholder; 
Restabilisator = V*0.5*placeholder; 
Recylinder = V*0.5*placeholder; 

  
% Cf 
Cfkropp = 0.523*(log(0.06.*Rekropp).^-2); 
Cfvinge = 0.523*(log(0.06.*Revinge).^-2); 
Cfgondol = 0.523*(log(0.06.*Regondol).^-2); 
Cfroder = 0.523*(log(0.06.*Reroder).^-2); 
Cfstabilisator = 0.523*(log(0.06.*Restabilisator).^-2); 
Cfcylinder = 0.523*(log(0.06.*Recylinder).^-2); 

  
% Interference factor Qc 
Qcvinge = 1.4; 
Qckropp = 1; 
Qcgondol = 1.25; 
Qcroder = 1.2; 
Qcstabilisator = 1.2; 
Qccylinder = 1.4; 

  
CD0 = 

(1/S)*((FFkropp*Qckropp*Swetkropp.*Cfkropp)+(FFvinge1*Qcvinge*Swetvinge1*2.

*Cfvinge)+(FFvinge2*Qcvinge*Swetvinge2*2.*Cfvinge)+(FFgondol*Qcgondol*Swetg

ondol*2.*Cfgondol)+(FFroder*Qcroder*Swetroder.*Cfroder)+(FFstabilisator*Qcs

tabilisator*Swetstabilisator.*Cfstabilisator)+(FFcylinder*Qccylinder*Swetcy

linder.*Cfcylinder)); 
CD0 = 1.05.*CD0; 

  
%% Motståndskraftsberäkningar 
b = 5.5; 
AR = b^2/S; 
ARe = AR*(1+1.9*0.15/b); 
e01 = 1.78*(1-(0.045*(ARe^0.68)))-0.64; 
e02 = 4.61*(1-(0.045*(ARe^0.68)))-3.1; 
e0 = (e01+e02)/2; 
K = 1/(pi*ARe*e0); 
Cdi = K*Cl.^2; 
Cd = Cdi + CD0; 
D = zeros(length(V), length(h)); 
for i = 1:length(h) 
for n = 1:length(V) 
    D(n,i) = Cd(n,i)*((V(n)).^2)*0.5*rho(i)*S; 
end 
end 
motorkraft = zeros(length(V), length(h)); 
for i = 1:length(V) 



34 

 

for n = 1:length(h) 
     motorkraft(i,n) = (1./(cos((10+15.75)*(2*pi/360))))*D(i,n); 
end 
end 
L = zeros(length(V), length(h)); 
for i = 1:length(V) 
    for n = 1:length(h) 
        L(i,n) = Cl*rho(n)*(0.5*S*V(i)^2) + 

(sin((10+15.75)*(2*pi/360)))*motorkraft(i,n); 
    end 
end 
L10 = zeros(10, length(h)); 
D10 = zeros(10, length(h)); 
for i = 1:length(h) 
    for n = 1:9 
        L10(n,i) = L(10*n, i); 
    end 
end 
for i = 1:length(h) 
    for n = 1:9 
        D10(n,i) = D(10*n, i); 
    end 
end 
figure(1) 
plot(L10,h,'LineWidth',2) 
grid on 
set(gca,'FontSize',13,'fontWeight','bold') 
set(findall(gcf,'type','text'),'FontSize',13,'fontWeight','bold') 
xlabel('Lyftkraft [N]') 
ylabel('Höjd [m]') 
legend('10 m/s', '20 m/s', '30 m/s','40 m/s','50 m/s','60 m/s','70 m/s','80 

m/s','90 m/s') 

  
figure(2) 
plot(D10,h,'LineWidth',2) 
grid on 
set(gca,'FontSize',13,'fontWeight','bold') 
set(findall(gcf,'type','text'),'FontSize',13,'fontWeight','bold') 
xlabel('Motstånd [N]') 
ylabel('Höjd [m]') 
legend('10 m/s', '20 m/s', '30 m/s','40 m/s','50 m/s','60 m/s','70 m/s','80 

m/s','90 m/s') 

  
%% Acceleration till stall 

  
acc = (4000-D(:,1))/m; 
tid = 1./acc; % s/(m/s) 
accelerationstidtillstall = sum(tid(1:50)) 

 

Bilaga 3. VTOL. 
clc 
clear all 
%% Atmosfären 
T0 = 288.15; 
rho0 = 1.225; 
p0 = 101.325*10^3; 
g0 = 9.80665; 
my0 = 1.827*10^-5; 
R = 287.053; 
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a = -0.0065; 
h = 0:50:3000; 
T = T0 + a*h; 
rho = rho0*((T./T0).^(-((g0/(a*R))+1))); 
p = p0*((T./T0).^-(g0/(a*R))); 
my = my0*(((T+3)./(T0+3)).^(3/2).*((T0+3+120)./(T+3+120))); 

  
%% Värden 
m = 1270; 
r = [0.16:0.02:1.14]'; 
Vc = [1:1:5]'; 
c = 0.1; 
g = 9.8; 
A = 2*((pi*(1.15)^2)-(pi*0.15^2)); 
S = 2*6*1*c*cos(12.25*2*pi/360); 
L = m*g; 
Cl = 1.5023; 
Swet = 2.5; 
w = sqrt(L./(rho*(1/3)*0.6*Cl*((1.15)^3 - 0.15^3))); 
placeholder = w.*rho./my; 
Re = r*0.1*placeholder; 
Cf = 1.328./(Re.^2); 
CD0 = zeros(1,length(h)); 
for i = 1:length(h) 
CD0(i) = 

((Swet/S)/length(r))*sum(Cf(:,i))*1.2*(1+(0.6/0.297)*0.1+(100*(0.1^4))); 
end 

  
%% Effektberäkningar 
B = []; 
for i = 1:length(Vc) 
    B = [B 
        (1/2)*Vc(i)+sqrt(((1/2)*Vc(i)).^2+(L./(2*rho.*A)))]; % Vc+Vi 
end 
ki = 1.15; 
P = []; 
for i = 1:length(Vc) 
    P = [P 
        ki*L*(B(i,:))+((1/8)*CD0.*rho.*S.*(w.*(1.15)).^3)]; 
end 

  
%% Batterier  
batterier = 100; % kg 
specenergy = 0.95; % [MJ/kg] 
totenergy = 0.955*0.85*batterier*specenergy; % [MJ] 
spm = 1./Vc; % Sekunder per höjd 
energypm = []; % Energi per höjd 
for i = 1:length(Vc) 
    energypm = [energypm  
        spm(i)*P(i,:)]; 
end 
H = [0:1:3000]; 
energytoh = zeros(length(Vc), length(H)+1); % Energi till höjd 
for i = 1:length(Vc) 
for n = 1:length(h) 
for m = 1:50 
    energytoh(i,m+n*50-49) = energytoh(i,m+n*50-50) + energypm(i,n); 
end 
end 
end 
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height = zeros(length(Vc),1); % Högsta höjd 
for i = 1:length(Vc) 
for n = 1:length(H) 
    if energytoh(i,n) < totenergy*10^6 
        height(i) = height(i) + 1; 
    end 
end 
end 
sekunder = height./Vc; 
sekundrar = []; 
for i = 1:length(sekunder); 
    sekundrar = [sekundrar 
        1:sekunder(i)/100:sekunder(i)]; 
end 
height = []; 
for i = 1:length(sekunder); 
    height = [height 
        1*Vc(i):Vc(i)*sekunder(i)/100:Vc(i)*sekunder(i)]; 
end 
figure(5) 
plot(sekundrar', height', 'LineWidth',2) 
grid on 
set(gca,'FontSize',13,'fontWeight','bold') 
set(findall(gcf,'type','text'),'FontSize',13,'fontWeight','bold') 
xlabel('Flygtid [s]') 
ylabel('Höjd [m]') 
legend('1 m/s', '2 m/s', '3 m/s','4 m/s','5 m/s','6 m/s','7 m/s','8 m/s','9 

m/s','10 m/s') 

 

Bilaga 4. 

α          Cl 

0,000   0,3131 

0,250   0,3393 

0,500   0,3651 

0,750   0,3901 

1,000   0,4142 

1,250   0,4397 

1,500   0,4752 

1,750   0,5146 

2,000   0,5433 

2,250   0,5690 

2,500   0,5950 

2,750   0,6213 

3,000   0,6476 

3,250   0,6739 

3,500   0,7004 

3,750   0,7268 

4,000   0,7531 

4,250   0,7794 

4,500   0,8057 

4,750   0,8320 

5,000   0,8582 

5,250   0,8843 

5,500   0,9101 

5,750   0,9357 

6,000   0,9612 

6,250   0,9866 

6,500   1,0120 

6,750   1,0372 

7,000   1,0624 

7,250   1,0873 

7,500   1,1120 

7,750   1,1364 

8,250   1,1847 

8,500   1,2085 

8,750   1,2316 

9,000   1,2550 

9,250   1,2779 

9,500   1,2997 

9,750   1,3221 

10,000   1,3434 

10,250   1,3645 

10,500   1,3848 

10,750   1,4052 

11,000   1,4225 

11,250   1,4427 

11,500   1,4606 

11,750   1,4745 

12,000   1,4884 

12,250   1,5023 

12,500   1,5144 

12,750   1,5237 

13,000   1,5300 

13,250   1,5430 

13,500   1,5537 

13,750   1,5629 

14,000   1,5699 

14,250   1,5727 

14,500   1,5723 

14,750   1,5801 

15,000   1,5856 

15,250   1,5916 

15,500   1,5937 

15,750   1,5949 

 


