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SAMMANFATTNING 

Scandicraft AB hade för avsikt att utveckla ett nytt målflygplan som 

skulle kunna nå Mach 0,5 på 50 m till 5000 m höjd. Detta med 

jetmotorer avsedda för modellflygplan. 

Flygplanet utformades för att kunna upprätthålla oaccelererad 

planflykt i Mach 0,5 på 50 m höjd. Vid analys framgick att flygplanets 

luftmotstånd var för stort. Flygplanets bränslemängd måste därför 

minskas från 40 kg till 13 kg. En annan åtgärd var att öka minsta 

tillåtna flygfart. 

 

ABSTRACT 

Scandicraft AB had an intention to develop a new target drone that 

could reach Mach 0.5 in a span of altitude from 50 m to 5000 m. Jet 

engines normally found in model aircraft would be used as propulsion. 

The aircraft was designed to maintain non-accelerated level flight at 

the speed of Mach 0.5 at an altitude of 50 m. An analysis revealed that 

the aerodynamic drag of the aircraft was too large. To lower the drag, 

the fuel quantity was reduced from 40 kg to 13 kg and the minimum 

speed was increased. 
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1 INLEDNING 

Ett målflygplan kan användas till att öva handhavande av luft-

värnssystem. Övningen innefattar både upptäckt och bekämpning 

av flygande mål. Flygplanet kan vara bemannat och släpar då vid 

skarpskjutning ett mål efter sig. Det kan också vara obemannat och 

då är flygplanet i sig målet. Med målflygplan avses i rapportens 

fortsättning ett obemannat målflygplan.  

Scandicraft AB är ett företag i Borensberg, Sverige. Det är ett 

mindre företag med ett tre till fem anställda personer, efter behov. 

Företaget utvecklar och tillverkar produkter till bland annat 

obemannade farkoster. 

Scandicraft AB hade för avsikt utveckla ett nytt målflygplan som 

var snabbare än deras existerande målflygplan Proton 80. Kravet 

var att det nya flygplanet skulle kunna nå Mach 0,5 på 50-5000 m 

höjd. Företaget ville ha hjälp med utformning av målflygplanets 

yttre form. Avionik fanns färdig och skrovkonstruktionen skulle 

företaget själva stå för. Handledare vid företaget var Claes Meijer. 

1.1 Syfte 

Projektets syfte var att utforma en grund för vidare utveckling av 

företagets nya målflygplan. Denna utformning skulle grunda sig på 

principerna för geometri, lyftkraft, luftmotstånd, neutralpunkt och 

tyngdpunkt. Genom att utforma flygplanet på detta vis skulle 

utvecklingskostnaderna kunna minskas jämfört med att utforma 

flygplanet genom experiment. Detta medför att målflygplanet kan 

bli billigare och därmed mer konkurrenskraftigt på marknaden.  

Syftet för författarna själva var att fördjupa sig inom flygplans-

utveckling samt flygplansprestanda med inriktning på 

aerodynamik. 
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1.2 Problemställning 

Dragkraft skulle ges av två jetmotorer av samma typ som används 

inom modellflyg. Motorernas maximala dragkraft var 186 N 

statisk dragkraft per motor. Flygplanet skulle utformas utifrån 

dessa motorer. En önskan från företaget var också att flygplanet 

skulle kunna bära 40 kg bränsle. Med den bränslemängden 

uppskattade Claes Meijer vid Scandicraft AB flygplanets totala 

massa till cirka 60 kg. 

 

Start av flygplanet skulle kunna ske med hjälp av katapult. Lägsta 

flygfart bestämdes därför till 28 m/s av företaget. Landning skulle 

ske med hjälp av fallskärm. För att skydda flygplanets struktur vid 

nedslaget mot marken skulle deformationszoner placeras i 

flygplanets noskon och vingspetsar. 

I Tabell 1 finns de ingångsdata som bestämdes för flygplanet i 

samråd med Claes Meijer. 

 

Delsystem 

Vikt 

(kg) 

Volym    

(m
3
) 

Avionik 4 0,002 

Fallskärm 1 0,002 

Bränsle 40 0,05 

Struktur 8 - 

Motor 6,2 - 

Deformationszon       - 0,02 

Tabell 1 

 

Uppgiften var att utforma ett flygplan utifrån dessa ingångsdata 

och avgöra huruvida dragkraften från motorerna skulle räcka till 

vid Mach 0,5 och höjd 50 m. Om så inte var fallet skulle 

bränslemängd och därmed flygplanets storlek minskas till dess att 

flygplanet ansågs uppnå kraven. Flygplanets vinge skulle samtidigt 

dimensioneras för krav på lägsta flygfart och den eventuellt 

minskade totalvikten. Även placering av avionik, bränslesystem 

och fallskärm skulle bestämmas. Detta för att tyngdpunkten skulle 

hamna på rätt ställe. Som referens vid utvecklingen föreslog Claes 

Meijer kryssningsroboten BGM-109 Tomahawk. 
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1.3 Avgränsningar 

Flygplanet analyserades endast för ett flygfall. Detta var icke-

accelererad planflykt i Mach 0,5 på 50 m höjd med full tank. 

Någon struktur undersöktes inte. Vinge, stabilisator och fena 

konstruerades med rektangulär form och icke svepta. 
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2 METOD 

I detta avsnitt beskrivs de tillvägagångssätt, metoder och verktyg 

som använts vid utformningen av flygplanet.  

2.1 Förberedelser 

Farkosten skall användas mellan 50 m och 5000 m. I detta arbete 

användes höjden 50 m. I standardatmosfären finnes värden för 

temperatur T (K), tryck p (N/m
2
), densitet ρ (kg/m

3
) som funktion 

av höjden. Istället för att beräkna värdena vid höjd 50 m, så valdes 

att interpolera i en tryckt tabell, mellan 0 m och 100 m. Viskositet 

och ljudets hastighet i luften räknades fram, se bilaga A. 

Vid avläsning av standardatmosfär bestämdes följande: 

Temperatur:  288K 

Tryck:  1,0073∙10
5 

Pa 

Densitet:  1,22 kg/m
3 

Dynamisk viskositet: 1,79∙10
-5

 kg/m s 

Ljudets hastighet: 340 m/s 

Flygmachtal:  Mach 0,5 

Fart:  170 m/s 
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2.1.1 Definition av flygplanets koordinatsystem 

För flygmaskinen användes koordinatsystemet enligt figur 1.        

Koordinatsystemets x-axel definieras av flygplanets färdriktning 

(framåt), y-axeln är ortogonal mot x-axeln och pekar ut åt sidan 

(höger), z-axeln är ortogonal mot både x-axeln och y-axeln (nedåt) 

enligt J. D Anderson, Introduction to Flight, 6
th

 ed., McGraw-Hill, 

New York, 2008, referens 6. 

 

Figur 1. Definition av axlar. 
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2.2 Verktyg 

Huvuddelen av de beräkningsmetoder som använts är beskrivna i 

J. Roskam, Airplane Design Part IV: Preliminary Calculation of 

Aerodynamic, Thrust and Power Characteristics, Roskam Aviation 

and Engineering Corporation, Ottawa, Kansas, 1990, (referens 9). 

För vissa beräkningar samt uppslag av generella tumregler för 

utformningen användes D. P. Raymer, Aircraft Design: A 

Conceptual Approach, 4
th

 ed., AIAA, Reston, 2006, (referens 8).  

 

2.2.1 MATLAB 

Projektet krävde itererande beräkningar. För att underlätta detta 

utformades beräkningsfunktioner i MATLAB. Funktionerna 

gjorde det möjligt att enkelt ändra på flygplanets olika parametrar 

för att sedan analysera beräknade data. 

MATLAB:s användarvänliga utvecklingsmiljö och dess inbyggda 

funktioner för att till exempel generera grafer var anledningen till 

att detta program valdes. 

 

2.2.2 SolidWorks 

SolidWorks är ett CAD-program i vilket 3D-objekt kan 

modelleras. Programmet har använts för att verifiera beräknings-

funktioner samt för att generera ritningar och bilder på flygplanet. 

 

2.2.3 XFOIL 

XFOIL är ett program där vingprofiler kan analyseras. Indata är 

geometri, machtal, Reynolds tal och anfallsvinkel. Utdata är 2D-

data i form av tabeller och polardiagram. 
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2.3  Utformning av flygkropp 

Från början avsågs en flygkropp med cirkulärt tvärsnitt. Tanken 

med denna var att flygkroppen enkelt skulle kunna svarvas fram i 

cellplast, för att sedan kläs med laminat bestående av kolfibermatta 

med epoxiplast som matrismaterial. Figur 2 visar en tidig skiss på 

flygplanet från en diskussion på företaget. 

 

 

Figur 2. Ett tidigt skissunderlag på flygplanet från diskussion med 

företaget 

 

Tidiga resultat har diskuterats med Sten Wiedling, som menade att 

det kan vara bra att analysera en flygkropp med ett rektangulärt 

tvärsnitt. Ett sådant tvärsnitt ökar dock den våta ytan jämfört med 

ett cirkulärt tvärsnitt med samma volym. Men tillverkningen kan 

förenklas mycket. Kravet på svarv skulle försvinna och flyg-

kroppen skulle kunna formas med hjälp av skärning med varmtråd. 

Detta skulle göra att flygplanet blir mer attraktivt på marknaden 

som licensbygge. 
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Sten Wiedling rekommenderade även en utvärdering av skruv-

mejselformad stjärtkon (Beaver Tail) och att det skulle kunna vara 

till nytta för att dra ned på luftmotståndet. Exempel på en sådan är 

stjärtkonen hos senare tillverkade MD-80, se figur 3. Med hjälp av 

denna nya stjärtkon kunde bränsleförbrukningen minskas cirka   

0,5 % (G. Norris, M. Wagner, Douglas Jetliners, MBI Publishing 

Company, Osceola, 1999, referens 4). 

 

 

 

Figur 3. MD-80 med en mejselformat bakkropp. 
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En skruvmejselformad stjärtkon har en större våt yta jämfört med 

en vanlig stjärtkon. Det leder till att friktionen mellan flygplan och 

omgivande luft ökas. Det som minskar det totala luftmotståndet är 

att vaken efter stjärtkonen minimeras (Aircraft Having Improved 

Performance With Beaver-tail Afterbody Configuration, United 

States Patent 3942746, 09-03-1976, referens 3). 

”a beaver-tail afterbody having zero base drag to 

aerodynamically enhance aircraft performance” –rad 25, kolumn 

2, referens 3. 

 

Skruvmejselformad stjärtkon valdes därför till målflygplanet på 

grund av dess lättbyggdhet och förhoppningen om ett lägre 

luftmotstånd. Figur 4 visar kroppen under dess utformning i CAD-

programmet SolidWorks. Beslutet fattades i samråd med VD vid 

Scandicraft AB. 

 

 

Figur 4. Kroppen i tidigt stadium av utformningen. 
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2.4 System 

Systemen som flygplanet skulle ta med är definierade med vikt 

och volym. Bränslets densitet följer Air BP, HANDBOOK OF 

PRODUCTS (referens 10) och är vid 15 grader Celsius 804 kg/m
3
. 

Den mängd bränsle som kommer att tas med beräknades med 

avseende på luftmotstånd.  De system som finns i flygplanet är: 

 Avionik 

 Fallskärm 

 Bränsle 

 Struktur 

 Motor 

 Motvikt 

 Deformationszon 

En motvikt måste placeras i framkroppen när företaget ville ha 

motorerna placerade bakom vingen. 

Under arbetes gång minskades bränslemängden. Detta minskade 

flygplanets totalvikt, vilket möjliggjorde att deformationszonens 

volym kunde minskas i samråd med Claes Meijer.  

 

2.5 Geometri 

Kroppen delades upp i tre större sektioner: framkropp, 

mellankropp och bakkropp. 

Framkroppen har funktion som deformationszon och denna har en 

bestämd volym. Framkroppen har kvadratiskt tvärsnitt och 

areafördelningen är elliptisk längs x-koordinaten. För att ta fram 

dimensionerna på framkroppen användes iterativa metoder med 

programmet MATLAB. Se bilaga B. 

Mellankroppen skall hysa system, som avionik, fallskärm och 

bränsle. Dessa system är placerade i sektioner längs med x-axeln. 

Vingen räknas som en egen sektion där dess längd är beroende av 

vingkordan. I ekvation 1 är       tjocklek på skalet runt kroppen. 

Tillsammans med Claes Meijer valdes att räkna med en 

skaltjocklek på 10 mm. 
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Bakkroppens funktion är att bära stabilisator och fena samt ha 

funktion som kroppens avslut. Denna är vald att vara skruvmejsel-

formad. I ekvation 2 är θ vinkeln mellan zx-planet och ena sidan 

på bakkroppen enligt figur 5. θ är vald till 10 grader för att luft-

strömmen inte skall separera från bakkroppen (referens 8). 

 

          
     

        
         

 

 

 

Figur 5. Definition av bakkropp. 
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2.5.1 Verifiering av beräkningsfunktioner 

Eftersom beräkningsfunktionerna skrevs i MATLAB krävdes 

verifiering av dessa. Utdata från beräkningsfunktionerna var 

längder för framkropp, mellankropp och bakkropp samt 

flygplanets våta area, tvärsnittsarea och projicerad area på xy-

planet. SolidWorks tillhandahåller funktioner för mätning av 

längd, area, volym och vinklar. Dessa användes vid verifieringen. 

 

En flygkropp med godtyckliga mått modellerades både i 

SolidWorks och i MATLAB. Utdata från beräkningsfunktionerna i 

MATLAB verifierades sedan med SolidWorks utdata som 

referenser. 

 

2.6 Tyngdpunkt 

Tyngdpunkten för ett flygplan kan räknas ut genom att vikt och 

placering för delkomponenter bestäms. Målflygplanet innehåller 

följande: 

 Struktur 

 Bränsle 

 Motorer 

 Avionik 

 Fallskärm 

 

Dessa delsystem har en vikt och de påverkar varandras placering, 

beroende på vilken volym de tar upp i flygplanet. Systemen är tätt 

packade efter varandra i flygkroppen. Systemen får sin placering i 

X meter i förhållande till origo och sin massa m kg. Med enkel 

mekanik kan tyngdpunkten räknas ut med ekvation 3: 

 

    
                

          
         

 

 

Av Claes Meijer uppskattades massan av strukturen till 8 kg. 

Strukturens tyngdpunkt uppskattades ligga 60 % - 70 % längs 

kroppen från nosen räknat. Uppskattningen av tyngdpunktsläget 

grundades på författarnas erfarenheter från bygge av modell-

flygplan.  
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2.7 Lyftkraft 

Lyftkraft är en kraft för att hålla flygplanet i luften. Vingen är 

starkt förknippad med just lyftkraft. Lyftkraft är en kraft som 

genereras vid vingens rörelse i luften (I. H. Abbott, A. E. von 

Doenhoff, Theory of Wing Sections, Dover Publications Inc.,  

New York, 1959, Referens 5). 

Fördelning av lyftkraft mellan vinge och stabilisator 

Inducerat motstånd har beräknats för vinge och stabilisator. Det 

kan då vara lämpligt att bestämma vilken kraft de ungefär kommer 

att bidraga med. En idealiserad ekvation för detta ser till avstånden 

mellan de aerodynamiska centrumen för vinge respektive 

stabilisator och tyngdpunkten. Detta hämtat från D. Stinton, The 

Design of The Aeroplane, 2
nd

 ed., Blackwell Science Ltd, Oxford, 

2001, referens 2. Ekvationen är härledd på klassiskt sätt enligt 

mekaniken. Ekvation 5 ger den kraft vingen antas ge och ekvation 

6 visar den kraft stabilisatorn väntas ge. 

      
  

  
       
         

         

                              

2.8 Dimensionering av vinge 

Maximal uttagbar lyftkraftskoefficient bestämmer vingarea 

(referens 8). 

Vid analys av luftmotståndet vid Mach 0,5 och höjd 50 m visade 

det sig att ett lägre sidoförhållande gav mindre luftmotstånd. Ett 

litet sidoförhållande enligt referens 8 är A=3 eller mindre, för att 

vara på den säkra sidan valdes A=4. 

Det är bestämt att målflygplanet med full tank skall klara av att 

hålla en bestämd lägsta fart. En projektförutsättning var 

rektangulär vinge. 

Som utgångspunkt valdes vingprofilserie med hjälp av referens 8. 

”Six-series airfoils such as the 64A series are still widely used as a 

starting point for high-speed-wing design” – sida 43, referens 8. 
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Symmetriska vingprofiler av typen NACA 64A-profiler 

utvärderades. Tre tjocklekar valdes: 10 %, 12 % och 15 % samt 

kordlängder 0,2 m till 0,6 m med 0,1 m intervall. I en tidig studie 

blev det lägsta luftmotståndet vid vingtjocklek 12 % och ett litet 

sidoförhållande, se bilaga C.  

Vid utformningen av vingen var målet att denna skulle bära 

flygplanet vid farten 28 m/s. Därför utformades ett enklare 

program där data som vingprofilens högsta lyftkraftskoefficient, 

lägsta fart innan överstegring, lyftkraft, densitet och korda kunde 

matas in. I retur gav programmet en spännvidd. Programmet 

fungerar enligt ekvation 4. 

  
      

       
 

     
 

         
  

          

 

Vingens maximala lyftkraftskoefficient brukar ligga runt 90 % av 

vingprofilens maximala lyftkraftskoefficient (referens 8), det ger 

siffran 0,9 i ekvation 4. Detta gäller för en vinge med större sido-

förhållande än tre. Vid ett sidoförhållande lägre än tre dominerar 

virvelströmning i aerodynamiken och annan teori gäller. 

Flygplanet skall skickas iväg med katapult. Då är det bra att räkna 

med 10 % marginal ovanför fart för överstegring (referens 8). Den 

marginalen ger siffran 1,10 i ekvation 4. Det är antaget att 

stabilisatorn verkar med negativ lyftkraft i detta flygfall med lägsta 

fart för överstegring. Därför är det bra att vingen i denna 

utformning belastas enligt faktor 1,05 av erforderlig CL för att 

idealisera bort stabilisatorn (referens 9). 

I början studerades 28 m/s som lägsta fart. Då blev luftmotståndet 

för högt i förhållande till tillgänglig dragkraft vid höjd 50 m och 

Mach 0,5. Då ansågs det vara effektivt att öka lägsta farten till     

33 m/s. Detta för att lyftkraften ökar kvadratiskt i förhållande 

farten. Att lyftkraften ökade möjliggjorde användande av en 

mindre vinge. En mindre vinge resulterade i ett lägre nollmotstånd, 

se bilaga D. I kontakt med företaget bestämdes 33 m/s som lägsta 

fart. Detta minskade spännvidden från 2,4 m till 1,6 m. 

 

Vingprofilerna är hämtade ur tabeller från referens 5. Sedan är 

dessa inskrivna i programmet XFOIL för extrahering av maximala 

lyftkraftskoefficienter för vingprofilerna. 
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2.9 Dimensionering av stabilisator 

Hur stor skall stabilisatorn vara och vilken form skall väljas? 

Vilken vingprofil skall den ha? Symmetriska NACA 4-siffriga 

vingprofiler valdes till stabilisatorn utifrån referens 8: 

"While rarely used for wing design today, the uncambered four-

digit airfoils are still commonly used for tail surfaces of subsonic 

aircraft" – sidan 43, referens 8 

Storleken på stabilisatorn bestäms av stjärtvolym, se avsnitt 2.9.1. 

Stabilisatorns form är rektangulär och dess sidoförhållande 

bestämdes enligt avsnitt 2.9.2 

2.9.1 Stjärtvolym 

Stjärtvolym är dimensionslös. Nedan finns ekvationer från referens 

8 där stjärtvolym beräknas. Ekvation 7 är definition av fenvolymen 

och ekvation 8 är definition av stjärtvolymen för stabilisatorn. 

Längden L för stabilisatorn mäts från tyngdpunkten till 

stabilisatorns aerodynamiska centrum enligt sida 552, referens 6, 

men i tidig utformning kan längden L enligt sida 121, referens 8 

approximeras med längden mellan 25 %-kordan för vingen och   

25 %-kordan för stabilisatorn. 

 

    
      
    

                                        

    
      
     

                                        

 

 

I referens 8 finns empiriska värden för stjärtvolym från olika typer 

av befintliga flygplan. Det flygplan som är lämpligt som referens 

är ett jetskolflygplan med stjärtvolym på 0,70 och fenvolym på 

0,06 (referens 8). I referens 8 står det att stjärtvolymen kan 

reduceras med cirka 10-15% i fall en helt rörlig stabilisator 

användes. Vid beräkning av storlek på stabilisator och fena så blev 

fenan väldigt liten jämfört med författarnas erfarenhet i bygge av 

modellflygplan. Vingens sidoförhållande, vilket är litet, påverkar 

just utformningen av fenan. En lösning på detta är att jämföra ett 

stridsflygplan. Ett stridsflygplan har ofta lågt sidoförhållande. 

Enligt referens 8 är volymen för fenan cirka 0,07. 
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2.9.2 Sidoförhållande för stabilisator 

Ett lägre sidoförhållande ökar maximal anfallsvinkel innan över-

stegring (referens 8). Så ett lägre sidoförhållande på stabilisatorn 

än på vingen bör vara lämpligt, så att vingen överstegrar före 

stabilisatorn. Detta gör att planet tippar framåt och förhoppnings-

vis återfår kontrollen. Sidoförhållandet för stabilisatorn valdes till 

två tredjedelar av vingens sidoförhållande, se ekvation 9. Detta 

valdes med hjälp av referens 2. 

 

   
  

 
          

 

2.10  Beräkning av luftmotstånd 

Ett flygplans luftmotstånd består av inducerat motstånd och noll-

motstånd. Det inducerade motståndet uppkommer när flygplanet 

tar ut lyftkraft. Nollmotståndet är flygplanets totala luftmotstånd 

exklusive det inducerade motståndet. 

För att beräkna ett flygplans luftmotstånd bestäms först flygplanets 

luftmotståndskoefficienter. Luftmotståndet beräknas sedan med 

ekvation (10) (referens 9). Det dynamiska trycket, som ingår i 

ekvation (10), beräknades med ekvation (11) (referens 9). 

 

                     

                   

 

Vilken bränslemängd som skulle användas vid beräkningarna för 

luftmotståndet diskuterades. När flygplanet har startat och påbörjat 

sitt uppdrag kommer en del av bränslet att ha förbrukats. Att anta 

detta i beräkningarna skulle ge ett noggrannare resultat jämfört 

med att beräkna för maximal bränslemängd. Att minska bränslets 

massa skulle minska det inducerade luftmotståndet. Det 

inducerade luftmotståndet visade sig dock vara en bråkdel av det 

totala luftmotståndet vid den aktuella marschfarten. Beräkningarna 

genomfördes därför för maximal bränslemängd. 
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Flygplanet delades in i olika luftmotståndssektioner eftersom 

beräkningsmetoderna för de olika sektionerna skiljer sig åt. 

Flygplanet delades in i kropp, vinge, stabilisator, fena samt 

motorinstallation. 

2.11  Flygkroppens luftmotståndskoefficienter 

Kroppens luftmotståndskoefficienter beräknades enligt avsnitt 4.3, 

referens 9. 

 

2.11.1 Inducerat motstånd 

För att förenkla beräkningarna antogs flygkroppens anfallsvinkel 

vara noll grader mot friströmmen. Detta innebär att det inducerade 

motståndet för kroppen försummas, men innebär ett i detta 

sammanhang försumbart fel.  

 

2.11.2 Nollmotstånd 

Nollmotståndet beräknades med ekvation (12) (referens 9). I 

ekvationen ingår bland annat en faktor för interferens mellan vinge 

och kropp. Ekvationen innehåller även en friktionskoefficient. Vid 

beräkning av friktionskoefficienten användes en konstant för 

noggrant applicerad jämn och slät matt färg som ytfinhet. Vidare 

beskrivning av beräkningarna för nollmotståndet finnes i bilaga E. 
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2.12  Vingens luftmotståndskoefficienter 

Vingens luftmotståndskoefficienter beräknades enligt avsnitt 4.2, 

referens 9. 

 

2.12.1 Inducerat motstånd 

Det inducerade motståndet gavs av ekvation 4.8, referens 9. 

Ekvationen beror bland annat av vingens skränkningsvinkel. 

Eftersom vingen inte var skränkt förkortades ekvationen till 

ekvation (13). Vidare beskrivning av beräkningarna för vingens 

inducerade motstånd finnes i bilaga F. 

 

      
   

 

   
           

 

2.12.2 Nollmotstånd 

Vingens nollmotstånd beräknades med ekvation (14) (referens 9). 

Vidare beskrivning av beräkningarna för vingens nollmotstånd 

finnes i bilaga G. 
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2.13 Fenans och stabilisatorns 

luftmotståndskoefficienter 

Fenans och stabilisatorns luftmotståndskoefficienter beräknades 

enligt avsnitt 4.4, referens 9. 

För att beräkna stabilisatorns dynamiska tryck multiplicerades 

friströmmens dynamiska tryck med faktorn η, enligt ekvation (15). 

Se vidare bilaga H. 

                     

 

2.13.1 Inducerat motstånd 

Fenans anfallsvinkel antogs vara noll grader mot friströmmen, 

vilket medförde att fenan inte får något inducerat motstånd. 

Stabilisatorns inducerade motstånd beräknades på liknande sätt 

som för vingen. Ellipsfaktorn antogs vara 0,5 vilket föreslås i 

referens 9.  

 

2.13.2 Nollmotstånd 

Nollmotståndet för fena och stabilisator beräknades på samma sätt 

som för vingen, undantaget att interferensmotståndet negligerades. 

Detta enligt referens 9. 
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2.14 Motorinstallationens luftmotståndskoefficienter 

Motorinstallationens luftmotståndskoefficienter beräknades enligt 

avsnitt 4.5, referens 9. 

En motorinstallation innefattar en motor med tillhörande pylon. 

Motorn modellerades som en flygkropp och pylonen modellerades 

som en stabilisator eller fena. Pylonerna till flygplanets två 

motorer var snedställda, bildande ett V sett framifrån flygplanet. 

Pylonerna modellerades dock som om de var horisontella. Detta 

eftersom metoderna beskrivna i referens 9, endast stödjer pyloner 

som antingen är vertikala eller horisontella.  

Motorns och pylonens motståndskoefficienter beräknades var för 

sig. En interferensmotståndskoefficient beräknades sedan för 

interferens mellan motorn och flygkroppen. Motstånds-

koefficienterna summerades slutligen till en total luftmotstånds-

koefficient. 

Eftersom motorerna placerats bakom vingen borde motorernas 

anfallsvinkel ha anpassats efter vingens avlänkning av luften. För 

att förenkla beräkningarna sattes dock både motorernas och 

pylonernas anfallsvinkel till noll grader mot friströmmen. 

2.14.1 Motorernas luftmotståndskoefficienter 

Motorernas geometri förenklades genom att modellera deras 

mantelytor med tre cylindrar, vilket visas i figur 6. Motorernas 

luftmotståndskoefficienter beräknades sedan enligt samma 

metodik som för flygkroppen.  

 

Figur 6. Förenkling av motorgeometri (mått i mm). 
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2.14.2 Motorinstallationens interferensmotståndskoefficient 

Interferensmotståndskoefficienten gavs av ekvation (16) (referens 

9). Ekvationen beror av om motorinstallationen utformats efter 

arearegeln, motståndskoefficient för interferens mellan kropp och 

motor, motorns maximala frontarea samt referensarea. 

      
         

          
  
 
          

 

I de fall motorinstallationen utformats efter arearegeln sätts     till 

0,5. I annat fall sätts faktorn till 1,0.  Vid utformningen av 

flygplanet togs ingen hänsyn till arearegeln. 

Interferensfaktorn för kropp och motor beror av förhållandet 

mellan pylonens längd och motorns diameter samt motorns 

lyftkraftskoefficient. Interferensfaktorn utlästes från figur 4.42, 

sida 80, referens 9. Enligt figuren ges lägsta motstånd då motorn är 

nedsänkt i flygkroppen. Eftersom motorerna skulle placeras 

utanför flygkroppen fick det lägsta motståndet istället utläsas från 

det läge där motorn tangerade flygkroppen. Med detta villkor 

framgår av figuren att det lägsta interferensmotståndet uppkommer 

när förhållandet mellan pylonens längd och motorns diameter är 

cirka 0,65. Detta oberoende av motorns lyftkraftskoefficient. 

 

2.14.3 Pylonernas luftmotståndskoefficient 

Pylonernas längd beräknades genom att multiplicera motorernas 

maximala diameter med det förhållande som togs fram i avsnitt 

2.14.2. Pylonernas motståndskoefficienter beräknades sedan på 

samma sätt som för stabilisatorn. 

 

2.15 Neutralpunkt 

Neutralpunkten är den punkt kring vilken tippmomentet är 

oberoende av anfallsvinkeln. När tyngdpunkten är framför 

neutralpunkten är flygplanet tippstabilt. Ett stabilt flygplan vill 

efter en anfallsvinkelstörning återgå till trimmad anfallsvinkel. 
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2.15.1 Stabilitetsmarginal och statisk stabilitet 

Avståndet mellan tyngdpunkten och neutralpunkten dividerad med 

vingkordan kallas för stabilitetsmarginal. Detta uttryckes vanligen 

i procent av vingkordan (referens 8 och referens 9). Enligt referens 

8 är det vanligt för ett transportflygplan att ha en stabilitets 

marginal på 5-10 % och för tidiga jaktflygplan 5 %. 

Stabilare flygplan som Cessna 172 har en stabilitetsmarginal runt 

19 %, enligt referens 8. Detta är bra riktmärken när en lösning 

skall bestämmas för flygmaskinen. En positiv stabilitetsmarginal 

betyder att tyngdpunkten ligger framför neutralpunkten. 

 

För att hitta en lösning nära tänkt stabilitetsmarginal flyttades 

vingen längs x-axeln. Vingens placering påverkade 

bränsletankarnas tyngdpunkt och flygplanets neutralpunkt. När 

vingen hade fått det läge som gav en god stabilitetsmarginal 

barlastades framkroppen till dess att strukturen hade samma 

tyngdpunkt som bränsletankarna. Detta för att få minimal 

tyngdpunktsförskjutning mellan fulltankat och tomt flygplan. 

Motorerna i förhållande till vingen är placerade som på Fairchild 

Republic A-10 Thunderbolt II med luftintagen ovanför vingens 

bakkant. Motorerna är samtidigt placerade högt ovanför vingen, 

detta för att hålla avstånd från vingens vak. A-10 är det flygplan 

författarna kom på att efterlikna när Claes Meijer önskade motorer 

monterade bakom vingen. 
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2.15.2 Beräkning av Neutralpunkten 

Neutralpunkten kan uppskattas genom att bryta ned den i delar. 

Det är delar som vingens aerodynamiska centrum och hur mycket 

det förskjuts när kroppen läggs till. En annan del är stabilisatorns 

aerodynamiska centrum och en tredje är hur neutralpunkten 

påverkas när hänsyn tages till motorernas luftintag. Ekvation 17 är 

beräkning av neutralpunkt från referens 8. Men hur kroppen 

påverkar vingens aerodynamiska centrum är från referens 9. 

 

     
     

      
   

  
  

    
   
  

       
   
   

 
   
  

   

     
   

  
  

    
   
  

 
   
   

          

 

Enligt referens 9 gäller dessa beräkningar för aerodynamiskt 

centrum vid flygmachtal upp till 0,9. 

2.15.3 Vinge och kropp 

Aerodynamiskt centrum för vingen räknades ut först, sedan 

subtraherades resultatet med en negativ tippmomentkoefficient 

enligt referens 8. Detta för att få med hur kroppen påverkar 

aerodynamiska centrums läge. Tippmomentkoefficienten räknades 

fram med hjälp av metod från NACA TR 711, referens 8. 

Resultatet när kroppen lades till vingen blev att aerodynamiska 

centrumet vandrade framåt. Detta verkade märkligt och 

undersöktes med en annan metod ur referens 9. Denna metod ser 

till det aerodynamiska centrumet för kropp och vinge tillsammans. 

     
 beskrivs av ekvation (18) och       

 beskrivs i ekvation (19) 

. Dessa två ekvationer fick bli beståndsdelar till ekvation (17). 

 

     
                                  

      
                         

 

 

    är en interferensfaktor som beräknades med hjälp av 

ekvationer och grafer ur referens 9. Denna faktor är en beräkning 

för interferensen mellan vinge och kropp.     i multiplikation 

med lyftkraftskurvans lutning för vingen      ger lyftkrafts-

kurvans lutning för vinge och kropp      
. 
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       är förskjutningen av aerodynamiska centrumet när kropp 

tillförs till vinge i beräkning,        beräknades med hjälp av 

NACA TM-0136, referens 9. 

Vid beräkning av aerodynamiskt centrums förskjutning är 

skillnaden till föregående beräkning den att förskjutningen av 

aerodynamiskt centrum beror också på att kroppsbredden varierar i 

längdled. Efter att ha gjort denna beräkning av det gemensamma 

aerodynamiska centrumet för vinge och kropp så resulterade det i 

en placering av det aerodynamiska centrumet likt lösningen med 

metoder ur NACA TR 711. 

 

2.15.4 Stabilisator 

Stabilisatorn definieras ha ett eget aerodynamiskt centrum som 

bidrar till flygplanets neutralpunkt. Stabilisatorns verkan påverkas 

av vingen i beräkningarna. Stabilisatorn påverkas av en faktor η 

vilket betyder att stabilisatorn upplever ett annat dynamiskt tryck 

än det i friströmmen, se bilaga H. En annan faktor som stabilisa-

torns verkningsgrad påverkas av är avlänkningen av luft från 

vingen 
   

  
. Vanligtvis har luften bakom vingen en komposant 

bakåt och en komposant nedåt vid planflykt.  Detta resulterar i att 

stabilisatorn upplever en annan anfallsvinkel på grund av avlänk-

ningen av luften från vingen. I formeln för aerodynamiskt centrum 

är både η och 
   

  
 med i beräkningarna (referens 9).  

 

Det dynamiska trycket är lägre över stabilisatorn plus att den får en 

mindre anfallsvinkel än vingen på grund av avlänkning vilket 

minskar stabilisatorns verkan. 
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2.15.5 Motor  

I referens 8 finns ett tillägg till neutralpunktsformeln, avseende hur 

motorns luftintag påverkar neutralpunkten. När motorn har en 

anfallsvinkel och suger in luft så kommer luften att ändra riktning. 

Då tillkommer en normalkraft, vilken kan beräknas med hjälp av 

teorin för rörelsemängd, se ekvation 20. 

 

                 

 

Motorerna är placerade ovanför bakkroppen enligt önskemål från 

Claes Meijer vid Scandicraft AB, vilket innebär att när motorerna 

är i drift kommer den statiska marginalen att öka. Teorin om 

normalkraften från motorn tillämpades och den statiska marginalen 

ökade cirka 4 %.  Enligt referens 8 står det att flygplanets statiska 

marginal kan reduceras med 1-3% vid körning av motor, men det 

är troligtvis för att luftintagen då är monterade långt fram på 

flygkroppen och troligtvis framför flygplanets neutralpunkt (i detta 

fall tvärtom med inloppen och motorerna långt bak). 
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2.16 Uppskattning av dragkraft 

För att hitta en lösning som skall dimensionera flygplanet med 

avseende på luftmotstånd så uppskattades motorernas dragkraft. 

Det är olika typer av luftmotstånd som har inverkan på motorn. Ett 

luftmotstånd med avseende på strömning kring motorn och ett luft-

motstånd (spillmotstånd) beroende på inströmningstalet för luft-

intaget (referens 2). Motorn tar in luften och skickar ut den med en 

högre fart än friströmmen. Detta är en kontinuitetsekvation som 

kan beräknas med ekvationer för rörelsemängd.  

 

På grund av bristande information om den motor som är vald till 

flygplanet så användes graferna i figur 9.2, sidan 325, referens 2. 

Det är en graf som visar en funktion för dragkraft med rammeffekt 

och en för dragkraft utan rammeffekt. Rammeffekt är enligt denna 

litteratur ett mått på tryckåtervinsten i motorns luftintag. Detta kan 

resultera i ett högre massflöde genom motorn som i sin tur kan ge 

en högre dragkraft. 

En motor av typ Hawk Turbine 190R har en statisk dragkraft på 

186,4 N vid havsnivå enligt tillverkaren Hawk Turbine. Detta gav 

enligt graferna i referens 2 en dragkraft vid Mach 0,5 på 103,4 N 

utan rammeffekt. Med rammeffekt var resultatet 141,8 N vilket 

användes i beräkningarna. 

2.17 Beräkningsprogrammets uppbyggnad  

Beräkningsprogrammet byggdes upp av 84 stycken funktionsfiler. 

Det var därför nödvändigt att anropen av funktionerna styrdes av 

ett huvudprogram. 

Huvudprogrammet utformades för att utifrån indata beräkna 

flygplanets geometri, luftmotstånd och neutralpunkt. Beräkning-

arna gjordes för varierande kroppsbredd och en bestämd fart.  

Alla grafer som använts från referens 8 och referens 9 lades in i 

tabellform i beräkningsprogrammet. Från tabellerna interpolerades 

de data som beräkningarna krävde.  Både avläsningsfel och 

interpolationsfel introducerades därmed i beräkningarna. Dessa fel 

försummades. 
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2.17.1 Beräkning av geometri 

Vingens geometri beräknades i ett externt program som skrevs i 

MATLAB. Geometriska data för vingen fördes efter beräkningar 

in i AircraftDefinition.m. I filen definierades stora delar av 

flygplanet och flygfallet manuellt. Exempel på parametrar för 

flygplanet är flygplanets olika delmassor, bränslevikt, vingprofiler 

och motorinstallationens utformning. Exempel på parametrar för 

flygfallet är luftens densitet och viskositet samt flygplanets fart.  

Två datastrukturer genererades från parametrarna, en för 

flygplanet och en för flygfallet. Datastrukturerna användes för att 

skicka data mellan olika beräkningsfunktioner. 

AircraftDefinition.m återges i bilaga I. 

I huvudprogrammet beräknades kompletterande geometri. 

Geometri som beräknades för kroppen var längd, våt yta, 

tvärsnittsarea, projicerad area samt storlekar och placeringar av 

bränsletankar och system. Flygplanets tyngdpunkt beräknades för 

både fulla och tomma tankar. Data för geometri presenterades i 

textform. 

 

2.17.2 Beräkning av luftmotstånd och neutralpunkt 

Luftmotståndet för flygplanets delkomponenter beräknades med 

metoderna i avsnitt 2.10- 2.14. Delkomponenternas motstånd 

summerades sedan ihop till ett totalt luftmotstånd för hela 

flygplanet. Både luftmotståndskoefficienter och luftmotstånd gavs 

som utdata vilka presenterades som grafer. 

Neutralpunkten för hela flygplanet beräknades enligt avsnitt 2.15 

och presenterades i textform. 

Figur 7 visar programmets övergripande programflöde. 
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Figur 7. Programflödet på hög abstraktionsnivå. Notera betydelse 

för AS och FS i figurens övre del. 
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3 RESULTAT 

Figur 8 visar vingens luftmotståndskoefficienter. Det framgår av 

figuren att det inducerade motståndet enbart står för en bråkdel av 

det totala luftmotståndet vid den aktuella marschfarten. Samma 

gäller för stabilisatorn vilket ses i figur ii, bilaga J.  

 

Figur 8. Vingens luftmotståndskoefficienter som funktion av 

kroppsbredd. 

 

Flygplanets luftmotstånd var till en början för stort och måste 

minskas till en nivå under motorernas maximala dragkraft. 

Eftersom den största delen av luftmotståndet uppkom från 

nollmotståndet, måste flygplanets storlek minskas. Detta gjordes 

genom att reducera bränslemängden från 40 kg till 13 kg, vilket 

gav en mindre kropp och framför allt en mindre vinge. Som 

nämnts i avsnitt 2.8 ökades också lägsta flygfart till 33 m/s, för att 

ytterligare kunna göra vingen mindre utan att minska 

bränslemängden ytterligare. 
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Grafer över varje delkomponents luftmotstånd finnes i bilaga J. I 

figur 9 framgår att luftmotståndet är som minst när kroppsbredden 

har sitt minsta värde. Vad som var lämplig kroppsbredd var svårt 

att avgöra. För minskat luftmotstånd var en liten kroppsbredd att 

föredra. Fördelar för strukturen fanns istället när kroppsbredden 

var större. Ett lämpligt empiriskt förhållande söktes därför. 

Kryssningsroboten Tomahawks förhållande mellan kroppens längd 

och bredd är cirka 11. Detta förhållande valdes och det gav en 

kroppsbredd på 0,17 m för målflygplanet. 

 

Med kroppsbredden 0,17 m blev luftmotståndet 274 N. Detta 

innebar att luftmotståndet blev lägre än den maximala dragkraften 

motorerna väntades ge. Cirka 9 N fanns tillgodo. Föregående 

förutsätter bästa fall av tryckåtervinst i motorernas luftintag. 

 

 

Figur 9. Flygplanets luftmotståndsbidrag från olika komponenter 

som funktion av kroppsbredd. 
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3.1 Data för flygplanet 

Beräkningarna resulterade i diverse data för flygplanet. Ett urval 

av dessa visas i tabell 2. Resterande parametrar finnes i bilaga K.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2. Urval av flygplanets data. 

  

Bränslemängd 13 kg 

Barlast i nosen 1,65 kg 

Fena, korda 0,27 m 

Fena, spännvidd 0,34 m 

Fena, vingprofil NACA 0012 

Kroppens bredd 0,17 m 

Kroppens längd 1,89 m 

Neutralpunkt, avslagna motorer 44,5 %    

Neutralpunkt, påslagna motorer 47,2 %    
Stabilisator, korda 0,27 m 

Stabilisator, spännvidd 0,73 m 

Stabilisator, vingprofil NACA 0012 

Startvikt 33,9 kg 

Tomvikt 20,9 kg 

Tyngdpunkt, fulla bränsletankar. 39,5 %    

Tyngdpunkt, tomma bränsletankar. 39,5 %    

Vinge, inställningsvinkel 0,4 grader 

Vinge, korda 0,40 m 

Vinge, spännvidd 1,61 m 

Vinge, vingprofil NACA 64A012 
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3.2 Modell i SolidWorks 

I figur 10 ses den modell av flygplanet som utformades i 

SolidWorks. De ritningar som genererades finnes i bilaga L.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Figur 10. Flygplanet modellerat i SolidWorks. 
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4 DISKUSSION 

Olika teorier kan ge liknande resultat, till exempel fanns osäkerhet 

beträffande tillämpningen av neutralpunktsberäkningen enligt 

referens 8, på grund av dess enkelhet. När en litet svårare teori 

användes, enligt referens 9, resulterade detta dock i liknande 

resultat. Sedan berodde de konstiga resultaten på ett annat be-

räkningsfel från tyngdpunktsprogrammet. Men detta blev snabbt 

åtgärdat. 

 

Utformning av ett flygplan kan planeras så att det skall ta en vecka 

utan problem, men tvärtom fick ett helt år läggas på arbetet. 

Arbetet fick begränsas för att giva möjlighet att få fram realistiska 

data. Att utforma ett flygplan har varit mer omfattande än planerat, 

även om arbetet handlat om en enkel aerodynamisk prestanda-

analys. Det är förståeligt att mycket kunskap och erfarenhet finns i 

den etablerade flygindustrin. 

 

Företaget Scandicraft jobbar i dag praktiskt experimentellt. Att 

arbeta på detta sätt inom flygplansindustrin kan vara ett kostsamt 

sätt där nya flygmaskiner måste byggas för att utveckla produkten. 

Det här projektet har tillfört företaget en utgångspunkt för den 

framtida produkten, vilken företaget kan fortsätta att utveckla. Den 

teoretiska kunskapen kan vidareutvecklas för detta företag och 

även till andra företag, kunder eller intressenter. Detta medför både 

utveckling och kostnadseffektivisering jämfört med utveckling 

genom byggande av prototyper. En kostnadseffektiv utveckling 

kan bidra till att utvecklingen av produkten kommer längre till 

samma kostnad. Detta medför kvalitetsförbättring. Produkten blir 

då mer konkurrenskraftig på marknaden, vilket gör att den säljer 

bättre. Automatiskt blir det fler arbetstillfällen och bättre 

lönsamhet för företaget. 
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5 SLUTSATSER 

Flygplanets luftmotstånd beräknades bli för stort utifrån de 

ingångsdata som gavs av företaget. Bränslemängden minskades 

därför och lägsta tillåtna flygfart ökades. Dessa åtgärder minskade 

flygplanets luftmotstånd till en nivå under motorernas beräknade 

dragkraft. Flygplanet väntas nu därför kunna upprätthålla 

oaccelererad planflykt i flygmachtal 0,5 på 50 m höjd under 

standardatmosfärsförhållanden. 
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6 REKOMMENDATIONER 

Eftersom arbetet har fått begränsas lämnas följande rekommenda-

tioner för vidare studier.  

6.1 Formgivning 

Utveckla flygplanet med avseende på aerodynamiken. Mjuka 

övergångar bör finnas mellan kropp och vinge för att minska 

interferensmotståndet. Luftintag och utblås till motorer kan 

eventuellt utformas för att förbättra prestanda. Vingprofiler och 

vingens form bör utvecklas vidare för att minska luftmotståndet. 

6.2 Beräkna laster 

Tag fram lastunderlag inför konstruktion av flygplanet. Detta kan 

resultera i en lättare struktur. 

6.3 Verifiering av stabilitet och styrning 

Innan flygning med flygplan i fullskala bör vindtunneltest och 

provflygning med mindre prototyp genomföras. Detta för att 

utvärdera flygplanets stabilitet och styrning i luften. 

6.4 Miljö 

Vidare bör analyseras om flygplanet är brukbart på olika 

flyghöjder och i olika miljöer. Nordiska förhållanden eller 

förhållanden nära ekvatorn kan analyseras. 

6.5 Bränslemängd och flygfart 

Grunden för beräkningar av flygplanet har gjorts. Vidare studier är 

att analysera olika bränslemängder och olika flygfarter. 
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6.6 Vinge med klaff 

Vingen kan förses med klaff. Det skulle eventuellt möjliggöra en 

mindre vinge som i sin tur bidrar till ett lägre motstånd vid 

marschflygning. 

Om den befintliga vingen förses med klaff kan eventuellt 

bränslekapaciteten ökas. Detta förutsätter dock även att 

flygkroppen modifieras. 

6.7 Utveckling av beräkningsprogrammet 

Beräkningsprogrammet bör konverteras till objektorienterad 

programmeringsstil, vilket MATLAB har stöd för. Programmets 

struktur skulle då troligen bli mer modulär och därmed mer 

överskådlig. Detta underlättar vid vidare utveckling av 

programmet. 

Ett bättre användargränssnitt bör även utvecklas. Eftersom 

MATLAB stödjer grafiska gränssnitt bör ett sådant utformas. 

Metod för att bygga upp kroppens geometri bör också utvecklas 

vidare mot en lösning som hanterar godtyckliga kroppsformer.  
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Bilaga A 

Reynolds tal påverkas av luftens viskositet, enligt A. J. Smiths, J-

P. Dussauge, Turbulent shear layers in supersonic flow, 2
nd

 ed., 

Springer Science+Business Media Inc., New York, 2006, referens 

1. Viskositeten beror av temperaturen. Ekvation (i) täcker ett 

område från 150 K till 500 K: 

 

  
  

 

  
 
    

         

Definitionsområdet för ekvation (i) är tillräckligt eftersom höjden 

50 m ger 287,8 K och 5000 m ger 255 K enligt standardatmosfären 

(J. D Anderson, Fundamentals of Aerodynamics, 4
th

 ed., McGraw-

Hill, New York, 2007, referens 7). Detta är då inom definitions-

området 150 K till 500 K. Viskositeten har brutits ut till ekvation 

(ii), för att kunna beräkna viskositeten vid önskad höjd: 

     
 

  
 
    

          

Viskositeten vid havsnivå ligger på µ=1,7894∙10
-5

 kg/m∙s enligt 

sida 67 referens 7. Med denna blir viskositeten på höjden 50 m: 

                    
       

      
 
    

                    

Ljudets hastighet bestämmes ur ekvation (iii), svarande mot 

ekvation 8.25, sida 524, referens 7. 

                 

                                   

R enligt referens 7. 

                                

M=0,5. 
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Bilaga B 

Framkroppen har en svårare geometri. Därför har en iterations-

metod använts. Konturen på framkroppen i bredd och höjd följer 

funktion (ii), vilken är härledd ur formeln (i) för en ellips. 

 
 

 
 
 

  
 

 
 
 

           

I funktion (ii) är a längden på framkroppen, b är halva bredden på 

framkroppen och x är definierat från 0 längst bak på framkroppen 

till a, vilket motsvarar längst fram på framkroppen. 

      
     

  
                       

 

Vid volymberäkning av framkroppen delades längden upp i 

intervall. För varje intervall togs sidlängderna ut.  

Intervallen multipliceras med sidlängderna vilka utgör bredd och 

höjd till volymen av ett rätblock. Sedan minskades intervallen tills 

rätblocken blev väldigt små och många, då gick volymen mot en 

lösning. 

För att med en bestämd bredd hitta en längd som ger önskad 

volym, så användes funktionen fzero i MATLAB. Fzero är ett 

program som bestämmer rötterna för funktionen. I anropet nedan 

är V volymen som söks och 0.01 är hur noggrant svaret är (i detta 

fall att rötterna som bestäms skall ha ett fel på 1 % eller mindre). 

Rektangular_volym_nos heter funktionen som fzero anropar och 

söker rötterna för. 

a = fzero(@(a) Rektangular_volym_nos(a,b)-V,0.01) 
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Vid beräkning av projicerad area på xy-planet för framkroppen 

delades längden upp i intervall. För varje intervall togs 

sidlängderna ut. Längderna på intervallen multiplicerades med 

sidlängden vilket gav arean av en rektangel. Intervallen minskades, 

rektanglarna blev mindre och fler vilket gjorde att arean gick mot 

en lösning.  

Vid beräkning av våt area togs koordinater på bredd och höjd ut i 

intervall längs med framkroppen. Mellan koordinaterna 

definierades rektanglar vilkas area kunde räknas ut. Sedan gjordes 

intervallen mindre och den våta arean gick mot en lösning. 
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Bilaga C 

Naca64a010 

    

V=25 

m/s Rektangulär kropp 

Korda b A Max cl Max CL Vingarea Sidbredd Luftmotstånd Längd 

0,2 11,71511 58,57553 0,7821 0,70389 2,343021 0,222 521,7312 2,5568 

0,3 7,362005 24,54002 0,8297 0,74673 2,208602 0,226 467,5893 2,5006 

0,4 5,213602 13,034 0,8787 0,79083 2,085441 0,23 427,3382 2,4578 

0,5 3,902623 7,805246 0,9391 0,84519 1,951312 0,234 392,0916 2,4277 

0,6 2,966901 4,944835 1,0294 0,92646 1,780141 0,238 355,6093 2,4094 

         
         

Naca64a012 

    

V=25 

m/s Rektangulär kropp 

Korda b A Max cl Max CL Vingarea Sidbredd Luftmotstånd Längd 

0,2 10,05861 50,29303 0,9109 0,81981 2,011721 0,224 467,2527 2,5199 

0,3 6,21326 20,71087 0,9831 0,88479 1,863978 0,228 419,9247 2,4706 

0,4 4,380562 10,95141 1,0458 0,94122 1,752225 0,232 383,2393 2,4363 

0,5 3,337541 6,675081 1,0981 0,98829 1,66877 0,236 357,2482 2,416 

0,6 2,625626 4,376043 1,1632 1,04688 1,575375 0,24 333,351 2,4088 

0,7 2,207458 3,153511 1,1859 1,06731 1,54522 0,244 321,7867 2,4141 

         
         
         

Naca64a015 

    

V=25 

m/s Rektangulär kropp 

Korda b A Max cl Max CL Vingarea Sidbredd Luftmotstånd Längd 

0,2 9,280243 46,40121 0,9873 0,88857 1,856049 0,224 468,6757 2,5257 

0,3 5,889178 19,63059 1,0372 0,93348 1,766753 0,228 422,4015 2,4836 

0,4 4,276292 10,69073 1,0713 0,96417 1,710517 0,232 394,3782 2,4589 

0,5 3,272864 6,545729 1,1198 1,00782 1,636432 0,236 368,8445 2,4507 

0,6 2,673431 4,455719 1,1424 1,02816 1,604059 0,24 354,0303 2,4579 
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Bilaga D 

 

  

NACA64a010 

   

V=30 

m/s Rektangulär kropp 

Korda b A Max cl Max CL Vingarea Sidbredd Luftmotstånd Längd 

0,2 8,080729 40,40365 0,7874 0,70866 1,616146 0,226 389,5307 2,4763 

0,3 4,897073 16,32358 0,8662 0,77958 1,469122 0,230 341,2654 2,4245 

0,4 3,419371 8,548429 0,9304 0,837 1,367749 0,234 310,715 2,3856 

0,5 2,486184 4,972368 1,0237 0,92133 1,243092 0,238 281,516 2,359 

0,6 2,011115 3,351859 1,0546 0,94914 1,206669 0,242 269,1028 2,3437 

         
         
         

NACA64a012 

   

V=30 

m/s Rektangulär kropp 

Korda b A Max cl Max CL Vingarea Sidbredd Luftmotstånd Längd 

0,2 6,773945 33,86972 0,9393 0,84537 1,354789 0,228 350,115 2,4418 

0,3 4,114301 13,71434 1,031 0,9279 1,23429 0,232 308,5658 2,3967 

0,4 2,901134 7,252834 1,0966 0,987 1,160453 0,236 283,794 2,366 

0,5 2,20203 4,404061 1,1558 1,04022 1,101015 0,24 265,6853 2,3488 

0,6 1,784837 2,974729 1,1883 1,06947 1,070902 0,242 254,8578 2,3762 

         
         
         

NACA65a015 

   

V=30 

m/s Rektangulär kropp 

Korda b A Max cl Max CL Vingarea Sidbredd Luftmotstånd Längd 

0,2 6,313521 31,5676 1,0078 0,90702 1,262704 0,228 347,6321 2,4475 

0,3 3,965823 13,21941 1,0696 0,96264 1,189747 0,234 313,8267 2,374 

0,4 2,867144 7,16786 1,1096 0,999 1,146858 0,236 293,5839 2,3882 

0,5 2,2412 4,4824 1,1356 1,02204 1,1206 0,24 280,285 2,3829 

0,6 1,79511 2,99185 1,1815 1,06335 1,077066 0,244 266,6836 2,3926 
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Bilaga E  

Beräkning av flygkroppens nollmotstånd 

Flygkroppens nollmotstånd beräknades med ekvation (i) (ekvation 

4.30, sida 44, referens 9). Av ekvationen framgår att nollmot-

ståndet är beroende av en interferensfaktor, friktionskoefficient, 

kroppslängd, max ekvivalent diameter för kroppen, våt area, 

vingarea (referensarea) samt en basmotståndskoefficient. 

 

      
            

 

  
 
   

  

 
  
  
 
         

  

  
 

 

  
 
 
       

 
        

        

 

Interferensfaktorn för vinge och kropp avlästes i figur 4.1, sida 24, 

referens 9.  

Friktionskoefficienten beräknades med ekvation (ii) (ekvation 

12.27, sida 329, referens 8). För att ta hänsyn till kroppens ytfinhet 

krävdes dock modifiering av friktionskoefficienten. Modifieringen 

beskrivs i avsnitt 4.12.2, sida 110, referens 9. Ur tabell valdes en 

konstant för noggrant applicerad jämn och slät matt färg. 

Konstanten gavs i enheten fot och blev efter konvertering till SI 

cirka 6 µm. Med konstanten, kroppslängden och Machtalet utlästes 

ett kompenserat Reynolds tal från figur 4.77, sida 112, referens 9. 

Reynolds tal beräknades samtidigt enligt ekvation (iii). Om det 

kompenserade Reynolds tal var större eller lika med det 

beräknade, användes det beräknade i ekvation (ii). I annat fall 

användes det kompenserade Reynolds tal. 

 

       
     

         
                   

                    

 

                           
   

 
                             

 



  

44 

 

Kroppens maximala ekvivalenta diameter beräknades med 

ekvation (iv) (figur 4.17, sida 45, referens 9). 

Kroppens våta yta samt referensarean gavs av beräknings-

funktionerna för geometriska data i MATLAB. 

Kroppens basmotstånd beräknades med ekvation (v) (ekvation, 

4.32, sida 46, referens 9).            
är kroppens nollmotstånd 

exklusive basmotståndet. Stjärten antogs av strukturella skäl inte 

vara spetsig. Basarean för kroppens stjärt beräknades därför med 

ekvation (vi). Basens ekvivalenta diameter,     beräknades på 

samma sätt som i ekvation (iv). 
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Bilaga F 

Vingens inducerade motstånd 

Det inducerade motståndet gavs av ekvation 4.8, sida 27, referens 

9. Ekvationen innehåller lyftkraftskoefficienten, sidoförhållandet, 

ellipsfaktorn och skränkningsvinkeln. Eftersom vingen inte var 

skränkt förkortades ekvationen till ekvation (i). 

Vingens lyftkraftskoefficient beräknades från vingens erforderliga 

lyftkraft. För detta användes ekvation (ii) vilken är en omskrivning 

av ekvation 12.1, sida 308, referens 8. 

 

      
   

 

   
                     

        
 

  
                          

 

Vingens ellipsfaktor approximerades med ekvation (iii) (ekvation 

12,49, sida 347, referens 8). Ekvationen gäller enbart för ”normala 

sidoförhållanden och pilvinklar” enligt sida 347, referens 8. Det 

nämns även att ekvationen inte är lämplig för vingar med högt 

sidoförhållande. Som exempel på vingar med högt sidoförhållande 

nämns vingar till segelflygplan. Målflygplanets sidoförhållande 

ansågs vara inom ekvationens definitionsmängd. 
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Bilaga G 

Vingens nollmotstånd 

Vingens nollmotstånd beräknades med ekvation (i) (ekvation 4.6, 

sida 23, referens 9). Ekvationen beror av en interferensfaktor, 

korrektionsfaktor för lyftkraftsgivande yta, friktionskoefficient, 

läget för vingprofilens maxtjocklek, vingprofilens relativa 

tjocklek, vingens våta yta samt vingarean. 

 

                        
 
 

 
       

 

 
 
 

  
      

 
        

 

Interferensfaktorn och friktionskoefficienten beräknades på samma 

sätt som för flygkroppen. 

Korrektionsfaktorn för lyftkraftsgivande yta utlästes från figur 4.2 

sida 24, referens 9, med hjälp av vingens pilvinkel. Pilvinkeln 

sattes till noll, eftersom målflygplanet hade en rektangulär vinge. 

   beror av läget för vingprofilens maxtjocklek och ges av 

villkoren i ekvation (ii) (figur 4.2, sida 26, referens 9). Vingens 

läge för max tjocklek var vid 30 % av kordan enligt tabell 8.2, sida 

221, referens 9. Detta gav    = 1,2. 

 

 
 

                
 

 
 
   

              

                
 

 
 
   

              

             

Vingens våta yta beräknades genom att multiplicera vingprofilens 

omkrets med längden av den del av vingen som exponeras för 

luften. Vingprofilens omkrets approximerades med ekvation 7, 

sida 533, referens 9.  Ekvation (iii) ger vingens våta yta. 
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Bilaga H 

Minskning av dynamiskt tryck bakom vingen 

Stabilisatorn påverkas av en faktor η, vilket betyder att 

stabilisatorn upplever ett annat dynamiskt tryck än i friströmmen. 

Vad som påverkar detta är vingens korda samt vingens och 

stabilisatorns läge i förhållande till varandra. Både avstånd och 

höjdplacering (z-led) spelar roll. Ekvation och mer information om 

η finns på sida 269, referens 9. Viktigt att tillägga är att formeln 

för jetdrivna flygplan har använts, där motorerna inte blåser på 

vinge eller stabilisator. En bra förklaring till η är enligt Roskam: 

”as the air passes over a wing-fuselage combination it gradually 

looses some of its kinetic energy. This energy loss is proportional 

to the friction drag of the wing-fuselage.” –sida 269, referens 9. 

Med andra ord bromsas luften relativt flygplanet av friktionen 

mellan luft och flygplan. Eftersom stabilisatorn ligger bakom 

vingen så bör stabilisatorn påverkas av ett minskat dynamiskt 

tryck. 
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Bilaga I 

 AircraftDefinition.m 

%### mass 
Aircraft.m_system  = 4; 
Aircraft.m_parachute = 1; 
Aircraft.m_fuel = 13; 
Aircraft.m_emptyAirplane = 8; 
Aircraft.m_engine = 6.2;%8; 
Aircraft.m_counterWeight = 1.65;%4.805; 

  
Aircraft.start_cord_aft = 0.5; % Start chord for 

horizontal stabilizer 
globalSurfaceRoughness = 6.348984e-6;  

 
%% Wing 
Aircraft.Wing.t_c_ratio = 0.12; %thickness ratio 
%Aircraft.Wing.cla = 0.10625; %naca 0009 
%Aircraft.Wing.cla = 0.10714; %naca 0012 
%Aircraft.Wing.cla = 0.11667 %naca 64a010 
Aircraft.Wing.cla = 0.10000;  %naca 64a012 
%Aircraft.Wing.cla =  0.09286%naca 64a015 

  
Aircraft.Wing.taperRatio = 1; 
Aircraft.Wing.incidence = 0; 
Aircraft.Wing.zc4 = 0; %Vertical distance between 

quarter chord and fuselage center line.  
Aircraft.Wing.ac = 0.25; %Position of aerodynamic 

center in fraction of chord. 
Aircraft.Wing.maxThicknessLocation = 0.4; %Max 

thicknes position in chords 

  
Aircraft.Wing.tcSweepAngle = 0; %sweep angle at 

t/c(max) 
Aircraft.Wing.qcSweepAngle = 0; %sweep angle quarter 

chord. 
Aircraft.Wing.leSweepAngle = 0; %Sweep angle at 

leading edge 
Aircraft.Wing.scSweepAngle = 0; % semi-chord sweep 

angle 

  
Aircraft.Wing.distance_noseToQuarterChord = 

41;%Distance in % of length between nose and wing 

quarter chord 
Aircraft.Wing.surfaceRoughness = 

globalSurfaceRoughness; %Equivalent Sand Roughness in 

meters  

 

horizontal stabilizer 

  
Aircraft.Hstab.tailVolume = 0.7; %Tailvolume for 

horizontal tail 
  

  



  

49 

 

Forstsättning AircraftDefinition.m 

 

Aircraft.Hstab.t_c_ratio = 0.12; %thickness ratio 
Aircraft.Hstab.cla = 0.10714; %naca 0012 
Aircraft.Hstab.taperRatio = 1; 
Aircraft.Hstab.zc4 = -0.04; %Vertical distance 

between quarter chord and %fuselage center line.  
Aircraft.Hstab.ac = 0.25; %Position of aerodynamic 

center in fractions%of chord. 
Aircraft.Hstab.isT_tail = false; 
Aircraft.Hstab.maxThicknessLocation = 0.3; %Max 

thicknes position in chords 
Aircraft.Hstab.wingToHstabAratio = 2 ./ 3; 

 
Aircraft.Hstab.tcSweepAngle = 0; %sweep angle at 

t/c(max) 
Aircraft.Hstab.qcSweepAngle = 0; %sweep angle quarter 

chord. 
Aircraft.Hstab.leSweepAngle = 0; %Sweep angle at 

leading edge 
Aircraft.Hstab.scSweepAngle = 0; % semi-chord sweep 

angle 
Aircraft.Hstab.surfaceRoughness = 

globalSurfaceRoughness;  

 
%% vertical stabilizer 
Aircraft.Vstab.CL = 0;  
Aircraft.Vstab.tailVolume = 0.08; %Tailvolume for 

vertical tail 

  
Aircraft.Vstab.t_c_ratio = 0.12; %thickness ratio 
Aircraft.Vstab.cla = 0.10714; %naca 0012 
Aircraft.Vstab.taperRatio = 1; 
Aircraft.Vstab.isT_tail = false; 
Aircraft.Vstab.maxThicknessLocation = 0.3; %Max 

thicknes position in chords 
Aircraft.Vstab.tcSweepAngle = 0; %sweep angle at 

t/c(max) 
Aircraft.Vstab.qcSweepAngle = 0; %sweep angle quarter 

chord. 
Aircraft.Vstab.leSweepAngle = 0; %Sweep angle at 

leading edge 
Aircraft.Vstab.scSweepAngle = 0; % semi-chord sweep 

angle 
Aircraft.Vstab.nbrOfVstab = 1; 

Aircraft.Vstab.surfaceRoughness = 

globalSurfaceRoughness;  
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Forstsättning AircraftDefinition.m 

 
%% Fuselage 
Aircraft.Fuselage.tailAngle = 10; 
Aircraft.Fuselage.thickness = 0.01; 
Aircraft.Fuselage.V_nose = 0.0015; %Volume nose 
Aircraft.Fuselage.V_fuel = 0.0162; %Volume fuel 
Aircraft.Fuselage.V_system = 0.002; %Volume system 
Aircraft.Fuselage.V_parachute = 0.002; 
Aircraft.Fuselage.aoa = 0; % Fuselage angle of attack 
Aircraft.Fuselage.cg_empty = 60; % CG x-position when 

empty 
Aircraft.Fuselage.surfaceRoughness = 

globalSurfaceRoughness;  

  
%% Enigne set 1 - Horizontal configuration 
%### Nacelle 
Nacelle.isWingMounted = false;  

%--- Definition for Hawk 190R --- 
Nacelle.length = 0.401; 
Nacelle.df = 0.13; 
Nacelle.SwetFus = 0.1167; 
Nacelle.db = 0;    %Base is assumed to be zero at the 

jet exhaust 
Nacelle.SbFus = 0; % With base = zero, SbFus = 

zero... 
Nacelle.inletArea = 0; %Power off 
Nacelle.SplfFus = 0.0371; 

Nacelle.SFus = 0.0133; 
Nacelle.aoa = 0; %see eqn. 4.60 page 73 Roskam part 6 

for definition.  
Nacelle.area_ruling = false; %Declare if local area 

ruling 

Nacelle.CL = 0; 
Nacelle.surfaceRoughness = globalSurfaceRoughness;  

 
 

%### Pylon 

 
Pylon.CL = 0.0; 
Pylon.c = 0.14;  
Pylon.distanceFusToNacelleCenter = 0.0845;%Distance 

between  

80. 
Pylon.t_c_ratio = 0.18; %thickness ratio 
Pylon.cla = 0.11;    %naca0018 
Pylon.taperRatio = 1; 
Pylon.maxThicknessLocation = 0.301; %Max thicknes 

position in chords 
Pylon.tcSweepAngle = 0; %sweep angle at t/c(max) 
Pylon.qcSweepAngle = 0; %sweep angle quarter chord. 
Pylon.leSweepAngle = 0; %Sweep angle at leading edge 
Pylon.scSweepAngle = 0; % semi-chord sweep angle 
Pylon.surfaceRoughness = globalSurfaceRoughness;  
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Forstsättning AircraftDefinition.m 

%Equivalent  
%### Compose engine set 1 

  
Pylon.isVertical = false;  
EngineSet_horizontal = 

struct('Nacelle',Nacelle,'Pylon'... 
    ,Pylon,'nbrOfNacelles',2,'nbrOfThisSet',1); 
 

%% Engine sets 
%Compose engine sets (supports multiple engine sets) 
Aircraft.EngineSets(1) = EngineSet_horizontal; 
Aircraft.EngineSets(1).l_engine = 0.218; 
Aircraft.Fuselage.enginePosition_percent=62.65; 

%335Engine x-position in % of length.  
Aircraft.Fuselage.engineHeight_percent = 85; %Engine 

z-position in % of sidelength 

  
%% Counter Weight 
Aircraft.Fuselage.x_counterWeight = 

0.05%CounterWeight in meters from the nose 

  
%% FlightCondition 
FlightCondition.g = 9.81; 
FlightCondition.rho = 1.21915; %air density 
FlightCondition.my = 1.7879e-5; %my, free stream 

viscosity 
FlightCondition.velocity_M = 0.5; %Mach nbr 
FlightCondition.speedOfsound = 340.108; %speed of 

sound 

     
b_vector = [1.6099];%1.6693 
c_vector =[0.4];  
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Bilaga J 

Figur i. Fenans motståndskoefficienter som funktion av 

kroppsbredd. 

Figur ii. Stabilisatorns motståndskoefficienter som funktion av 

kroppsbredd. 
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Figur iii. Vingens motståndskoefficienter som funktion av 

kroppsbredd. 

Figur iv. Kroppens motståndskoefficienter som funktion av 

kroppsbredd. 
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Figur v. Motorinstallationens motståndskoefficienter som funktion 

av kroppsbredd. 

 

Figur vi. Flygplanets motståndskoefficienter som funktion av 

kroppsbredd. 
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Figur vii. Flygplanets luftmotstånd som funktion av kroppsbredd. 

Figur viii. Flygplanets kroppslängd som funktion av kroppsbredd. 
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Figur ix. Förhållande mellan kroppens längd och bredd som 

funktion av kroppsbredd. 
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Bilaga K 

 

Data för rektangulär kropp: 

  

längd: ______________1,89 m 

bredd: ______________0,17 m 

noslängd: ___________0,11015 m 

mittlängd: __________1,2978 m 

baklängd: ___________0,48206 m 

  

avionik: ____________0,088889 m 

tank1: ______________0,38696 m 

vingsektion: ________0,4 m 

tank2_cuboid: _______0,33304 m 

tank2_tail: _________0 m 

empennage: __________0,27399 m 

fallskärm: __________0,088889 m 

  

tyngdpunkt fpl.: ____0,83267 m 

tyngdpunkt tom: _____0,8325 m 

tyngdpunkt tank: ____0,83295 m 

startvikt: __________33,85 kg 

fjärdedelskorda: ____0,7749 m 

  

Våt area: ___________1,2003 m.^2 

Plan area: __________0,27627 m.^2 

Tvärsnittsarea: _____0,0289 m.^2 

  

nosvolym: ___________0,0015 m.^3 

volym: ______________0,036011 m.^3 

Inställningsvinkel Vinge: 0,3916 grader 

Anfallsvinkel Vinge: 0,3916 grader 

Neutralpunkt: _______0,85282 m 

  

Avstånd vinge-stab___0,8996 

Stabilisator c: _____0,27399 m 

Stabilisator b: _____0,73152 m 

  

Fena c: _____________0,27399 m 

Fena b: _____________0,33648 m 

  

Vinge b: ____________1,6099 m 

Vinge c: ____________0,4 m 

  

Aircraft.Fuselage.enginePosition_percent=62,65; 

%Engine x-position in % of length. 

enginePosition = 1,184085 
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Bilaga L  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur i. Treplansskiss + isometrisk vy av flygplanet.  
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Figur ii. Sidvy av flygplanet. 
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Figur iii. Frontvy av flygplanet. 
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Figur iv. Utplacering av system. 

 


