
Grønmo eller   Kjeller flyplass?
E-Fan 4.0 med fire 
seter vil få en hybrid-
elektrisk motor som 
lader batteriene i løpet 
av flygningen, og som 
øker tiden i lufta fra 
en time til 3,5 timer. 
Utviklingen av de nye 
småflyene overtas av 
VoltAir, nytt dattersel-
skap til Airbus Group. 
Illustrasjon: Airbus 
Group Innovations

Testpilot Didier Esteyne startet et imponerende og presist regissert Airbus-show på Farnborough i 
juli med en E-Fan-oppvisning hver ettermiddag. Etter landing tok A380 av og ble etterfulgt av A350 og 
A400M. Første testflight med E-Fan var 11. mars over vinmarkene rundt flyplassen Bordeaux Mérignac.

Testpilot og designer 
Didier Esteyne startet 

utviklingen av E-Fan 
for fire år siden, som 

basis for utviklingen av 
et par nye fly som ble 
presentert på FIA14; 
 E-Fan 2.0 (elektrisk 

 toseter side-by-side) 
og 4.0 (hybrid-

elektrisk fireseter 
(som visualisert over). 

Illustrasjon: Airbus 
Group Innovations

(FIA14 Farnborough) – Det er som å fly et seilfly, 
litt mer lyd, men uten vibrasjoner. Det er virkelig 
stille. Jeg stoppet arbeidet med det elektriske flyet Cri-
Cri for fire år siden, og startet utviklingen av  E-Fan 
demonstrator, en fullt ut elektrisk flymaskin, forteller 
testpilot og designer Didier Esteyne.

E-Fan demonstrator er det første elektriske små-
flyet med to seter. Flyet er bygget i karbon-kompositt 
og har to elektriske motorer  som hver yter 30 kW. To 
åttebladede «ducted fans» sikrer framdriften.

E-Fan tekniske demonstrator inngår i Airbus 
Groups konseptstudier og forskningsforsøk i utvik-

– Jeg designer flyet og jeg drømmer om det. Det er nå et stort team 
og flere partnere som er med i utviklingen. Vi er sammen om å finne 
løsninger . Det er et teknologisk eventyr, og en revolusjon for flygning  
i framtiden , sier testpilot Didier Esteyne. 

E-Fan og E-Thrust ble initiert som resultat av EUs veikart-
rapport «Flightpath 2050 – Europe’s Vision for Aviation», med 
et mål om 75 prosent reduksjon i CO2-utslipp fra fly, 90 prosent 
reduksjon i nitrogenoksid (NOx) og 65 prosent støy reduksjon.

 Illustrasjoner/foto: VoltAir/Airbus Group Innovations

ling av et hybrid-elektrisk framdriftssystem («propul-
sion system»). I første omgang videreutvikles E-Fan 
demonstrator til to versjoner; et toseters skolefly 2.0 
og et fireseters småfly 4.0. Konseptstudiene omfatter 
alt fra seilfly med hybrid-elektriske motorer til dro-
ner, fullskala helikoptre og fram tidige passasjerfly. 

Arbeidet ble initiert som resultat av EUs veikart-
rapport «Flightpath 2050 – Europe’s Vision for Avi-
ation», med et mål om 75 prosent reduksjon i CO2-
utslipp fra fly, 90 prosent reduksjon i nitrogenoksid 
(NOx) og 65 prosent støy reduksjon.

Med elektrisk drivkraft er E-Fan uten vibrasjoner, 
uten utslipp og uten dreiemoment fra fanbladene, 
som gjør E-Fan stille og silkemykt i lufta. Ytelsene er 

de samme i varmt vær eller store høyder. 
Prosjektet startet med elektrifisering av flyet Cri-

Cri, som Airbus Group (tidligere EADS) tok i bruk 
som testbed og flygende laboratorium i utvikling av 
batteri- og energiteknologien til E-Fan.

Ultralette Cri-Cri ble i 2010 transformert til å bli 
verdens første elektriske akrofly med fire motorer 
(med kontraroterende propeller). 

Utvikles som et skolefly
E-Fan demonstrator debuterte i lufta 11. mars 2014, 
med første testflygning over vinmarkene i Bordeaux 
få uker før den offisielle First Flight 25. april.

Flyet integrerer e-FADEC, som automatisk hånd-
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terer de elektriske systemene. Flyet har et telemetri-
system som registrerer og overfører data om fram-
drift, batteri og motor til en bakkestasjon.

Videreutviklingen fra E-Fan demonstrator omfat-
ter småfly med to og fire seter.  Erfaringer fra E-Fan 
brukes også i E-Thrust, som er et samarbeid med 
Rolls-Royce om å utvikle et innovativt drivkraftsystem 
for framtidens passasjerfly (se sidene 44–45).

– E-Fan 2.0 utvikles primært som et skolefly, for 
basic utdanning av piloter. Det er også «learning bed» 
der vi tester ut teknologi som brukes i elektriske fly.

Ifølge Airbus, forenkler e-FADEC  systemkontrol-
ler og letter arbeidsmengden for instruktør og elev. 

AFIS med touchpanel
Cockpit  i demonstratoren er utstyrt med stikke 
i  midten og throttlespak til venstre, tilsvarende 
mange  andre tosetere i tandemkonfigurasjon.

– Stikka er veldig lik andre fly, men skiller seg ut 
med et håndtak for bremsesystemet, som er plassert 
i bakkant. 

– Flyet har throttlespak  og tradisjonelle ruddere. 
Det har kontroll for variabel pitch for propell, opp-

trekkbart understell, flaps og fire kameraer , opplyser 
Didier Esteyne til Flynytt.

– I midten av dashbordet har vi Airborne Flight In-
strument System (AFIS), en stor skjerm med touch-
panel. Vi har anemometer for måling av hastighet, et 
altimeter, et variometer eller vertical velocity indicator 
(VSI), rudder-trim, radio, elektrisk start av to motorer 
og kontroll av elektrisk taxi.

E-Fan er utstyrt med fallskjermsystem og utløser-
hendelen er plassert øverst til høyre i cockpit. I løpet 
av FIA14 på Farnborough rundet Didier Esteyne flyg-
ning nummer 60 med E-Fan demonstrator.

– Det er en prototype og vi lærer stadig nye ting 
mens vi flyr E-Fan demonstrator. Det er et spesielt 
fly. Vi kaller det et «ducted fan»-system, som gir oss 
mye statisk thrust ved lave hastigheter. Vi unngår å 
forbruke mye energi. En av utfordringene er å forstå 
hvordan vi best bruker den elektriske energien, sier 
Didier Esteyne.

Et stort teknologisk eventyr
E-Fan tekniske demonstrator er utstyrt med et to-
punkt understell, som består av et opptrekkbart hjul 
foran og bak, med et fast lite støttehjul under hver 
ving. Hovedhjulet drives av en 6 kW elektrisk motor, 
som brukes til taksing og aksellerasjon til 60 km/t 
under take off, som avlaster noe på flyets motorer.

– Jeg designer dette flyet og jeg drømmer om det. 
Det er nå et stort team og flere partnere som er med 
i utviklingen. Vi er sammen om å finne løsninger. 
Det er et teknologisk eventyr, og en revolusjon for 
flygning  i framtiden, forteller Didier Esteyne. 

Han startet å fly i 1979, designet og konstruerte 
sitt første flydesign i 1983. E-Fan er flykonsept nr åtte 
fra Didier Esteynes, som har fløyet alle prototypene.

– Det er en prototype og vi lærer 
stadig nye ting mens vi flyr E-Fan 
demonstrator. Det er et spesielt fly. 
Vi kaller det et «ducted fan»-system, 
som gir oss mye statisk thrust ved 
lave hastigheter og vi unngår å for-
bruke mye energi.

– E-Fan 2.0 
utvikles 

primært som 
et skolefly, 

for basic 
utdanning 
av piloter. 

Det er også 
«learning  
bed» der 

vi tester ut 
teknologi 

som brukes 
i elektriske 

fly.

(1) E-Fan demonstrator i lufta over 
FIA14 på Farnborough i juli. To 
«ducted fans» er plassert nært inn-
til flyskroget og flyets senterlinje, 
som gjør flyet lettere å kontrollere. 
To elektriske motorer har en samlet 
effekt på 60 kW.

(2) E-Fan tekniske demonstrator 
tar av på Farnborough International 
Airshow (FIA14). E-Fan har opp-
trekkbart understell med hjul foran 
og bak, og et lite støttehjul under 
hver ving. Hovedhjulet drives av en 
6 kW elektrisk motor, som brukes til 
taksing og aksellerasjon til 60 km/t 
under take off.

(3) Airbus A380-841  F-WOWW 
cn001 fra 2005 med fire Trent 
970/B-motorer og imponerende 
slowflight. 

(4) Takeoff med Airbus  A350-941 
XWB  F-WZNW. Testbed MS004 er 
påmalt Qatar Launch Customer 
og har to Rolls-Royce Trent XWB, 
6. generasjon av Trent-familien.

(5) Airbus A400M  F-WWWZ 
«Grizzly» avsluttet flyshowet til 
Airbus. Maskinen har fire Europrop  
TP400-D6 turboprop, hver på 
11 060 hp (8 250 kW).

Airbus Group har latt en designer visualisere hvordan E-Fan 2.0 (til venstre) og 4.0 kan bli seende ut. Airbus er aktiv innen sosiale medier og la ut en  melding 
på Twitter etter første offisielle test flight 25. april med elektriske E-Fan demonstrator. Meldingen var tagget #wemakeitfly. Ill. Airbus Group

Produksjon av E-Fan 2.0 planlegges fra 2017.
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(FIA14 Farnborough) Siden 2012 har Airbus 
Group Innovations og Rolls-Royce samarbeidet med 
Cranfield University i prosjektet Distributed Electri-
cal Aerospace Propulsion (DEAP), som omfatter kon-
septet E-Thrust og andre innovative løsninger innen 
distribuerte framdriftssystemer. 

Airbus ser for seg «Distributed Propulsion»-syste-
mer (DP) og en helt annen integrasjon med flyskro-
get enn det vi er vant til på dagens fly. 

Sentral gasskraftkilde
Modellen som ble vist fram på Farnborough i juli har  
i alt seks «ducted fans», tre på hver side av skroget, 
med et samlet behov for 4 megawatt. 

Konseptet E-Thrust består av en klynge av elek-
trisk drevne vifter over vingespennet, med en sentral 
gasskraftkilde som gir strøm og batterilading. 

E-Thrust kan beskrives som et serielt hybrid dis-
tribuert framdriftssystem. Tanken er å bruke en hy-
brid løsning med gasskraft i cruise hastigheter, mens 
energien nødvendig til takeoff suppleres fra batterier.

Teknologien for sentral DP utnytter superledning 
i  kabler, generatorer og motorer for overføring av 
elektrisitet fra gasskraftenheten til vifter og for lag-
ring i batterier. Superledning er et kvantemekanisk 
fenomen og en nøkkel i systemet. Distribusjon av 
strøm skjer uten elektrisk motstand i enkelte mate-
rialer som blir avkjølt under en kritisk temperatur.

Utviklet av Airbus Group Innovations) i samarbeid med 
Aero Composite Saintonge (ACS)

Airbus/VoltAir E-Fan demonstrator

First Flight 11. mars 2014

Type Skolefly, 2 seter (tandem)

Lengde 6,67 m (22 fot)

Vingespenn 9,5 m (31 fot)

Tomvekt 500 kg (1 102 lb)

Aerodynamisk
koeffisient L/D

16

Maks fart 119 kts  
(220 km/t;137 mph)

Cruise fart 86 kts  
(160 km/t;99 mph)

Batterikapasitet 45–60 min

Motor 2 × elektrisk motor, hver på 
30 kW (40 hp) via åttebladet 
«ducted fan», som hver 
yter 0.75 kN (266 lb st)

Batterier En serie med 250-volt 
lithium-ion polymer batte-
rier i vingene (fra selskapet 
Kokam i Sør-Korea)

Airbus Group sikter høyere enn GA-markedet med teknologien bak E-Fan. Her er toseteren E-Fan 2.0 visualisert. Illustrasjon: Airbus Group Innovations Seks «ducted fans» over vingene med behov for 4 megawatt. Illustrasjon Airbus Group

Nicolas Fouquet leder 
forskningsteamet 
bak E-Thrust som 
utvikles sammen med 
Rolls-Royce og andre 
partnere. I bakgrunnen 
ses konseptet E-Trust 
i en modell for framti-
dens passasjerfly. 

Airbus Group Innova-
tions og Rolls-Royce 
samarbeider om å 
utvikle E-Thrust, et 
konsept for serielt 
hybrid framdriftssys-
tem. E-Thrust trenger 
670 kilowatts fra hver 
av de seks elektriske 
motorene. Konseptet 
består av avanserte 
blader i lettvekt 
kompositt.

Nøkkelen til E-Thrust 
er bruk av super-
ledninger. Forskere 
forventer mer enn en 
dobling av  batteri-
ytelsene i løpet av de 
neste to ti årene, til 
mer enn 1 000 Wh/kg 
(watt-timer per kilo). 
For å prøve ut tekno-
logiene, startet Airbus 
med elektrifisering 
av Cri-Cri, gikk videre 
med dagens E-Fan 
demonstrator og 
planlegger et toseters 
elektrisk fly med 
navnet E-Fan 2.0 med 
produksjon fra 2017. 
Det er også planer om 
et hybrid-elektrisk 
småfly, fireseteren 
 E-Fan 4.0.

E-Fan er nærmest en lekegrind for Airbus, Rolls-Royce og Siemens 
i utviklingen  av eConcept, en visjon for framtidens passasjerfly med 
en tidsramme mot 2050. Planen er å utforske  innovative løsninger 
på veien mot målet som er større hybrid-elektriske passasjerfly.

Mot elektriske passasjerfly
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