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Referat
Denna rapport är skriven i ändamålet att undersöka de
mekaniska krafter och egenskaper som rör ett propeller-
drivet flygplan i jordens atmosfär. Den är skriven som ett
examensarbete under vårterminen 2014 och betygsätts där-
efter.
Tack Arne Karlsson för givande diskussioner. Även tack till
Simon Leijonmarck för hjälp med givande diskussioner rö-
rande strukturella batterier.



Abstract

This report is written in the purpose to investigate the
mechanical forces and characteristics related to a propeller
driven aircraft in the Earth’s atmosphere. It’s written as a
thesis project during the spring semester of 2014 and graded
accordingly.
Thanks Arne Karlsson for fruitful discussions. Also thanks
to Simon Leijonmarck for help with useful discussions con-
cerning structural batteries.



Innehåll

1 Introduktion 1
1.1 Uppgiftsbeskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.2 Kort resultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

I Bakgrund och prestandaanalys 3

2 Bakgrund 5
2.1 Tillgänglig teknik & pipeline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2.1.1 Batteridrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.1.2 Nuvarande rekord på höjd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

3 Prestandaanalys 9
3.1 Prestandaberäkningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

3.1.1 Take-off . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.1.2 Höjdprestanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.1.3 Steady flight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.1.4 Landning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

3.2 Driftsberäknignar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.2.1 Batteriberäkningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.2.2 Motorberäkningar & batterimassa . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.2.3 Propellerberäkningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

3.3 Strukturberäkningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.3.1 Viktberäkningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.3.2 Ytvikt & area . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.3.3 Reduktion av vikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

3.4 Energiåtgång . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

II Slutsats och diskussion 29

4 Slutsats 31

5 Diskussion 37



Litteraturförteckning 39

Bilagor 40

A Matlab 41

B Arbetsfördelning 49



Kapitel 1

Introduktion

Denna rapport analyserar möjligheten att stiga till hög höjd med ett eldrivet pro-
pellerplan. Det finns många anledningar att studera atmosfären på högre höjd,
områden av intresse kan vara forskning samt analys av ozonskiktet, spaning inom
räddningstjänsten, foto eller realtidsinformation inom meteorologi. Den här rap-
porten är framför allt inriktad mot forskning och provtagning, men andra områden
kan implementeras. Ett direkt problem för flygplan i allmänhet och kolvmotordrivna
propellerplan i synnerhet, är att dessa till stor del fortfarande drivs med konventio-
nella drivmedel såsom diesel och bensin eller andra förbränningsmedel som kräver
syre. Syre finner vi i luften, problemet är att luften befinner sig på förhållandevis
låg höjd. Ca. 99% av den luft som finns i atmosfären befinner sig under en altitud
av 40 km, och ca. 95% under 20 km.1 Detta gör det svårt för förbränningsmotorer
att klara den låga densitet luften har vid hög altitud. Ur framför allt miljösynpunkt
har det introducerats flera alternativ till de klassiska motorerna, dessa drivs istället
på vätgas, batterier eller bränsleceller. Vad dessa drivmedel har emot sig är dess
relativt förbränningsbränslen låga energidensitet, och förpackning, då exepmelvis
vätgas fraktas under högt tryck i tunga behållare. Eldrift kräver idag väldigt stor
massa batteri av den anledningen, och ger tunga konstruktioner. Bränsleceller lider
i regel av båda tidigare nämna nackdelar. I denna rapport har vi tagit kontakt med
en forskare som tittar närmare på strukturella batterier, en typ av material som är
bärande och kan agera energilagrande.2 Dessa batterier är tänkta att utgöra flyg-
planskropp och vingar i den design som beskrivs vidare. Flygplanskroppen kommer
vara i kolfiberkomposit som är både lätt och starkt, vilket leder till minskad vikt på
själva kroppen, samt eliminerar övrig batterivikt som tidigare nämnts är ett stort
problem. Med dessa förutsättningar ges en möjlighet att flera flygplansmodeller kan
flyga och verka på hög höjd.

1SD2601 Fundamentals of Flight, Fall 2013 Air, the atmosphere and atmospheric flight. 131101,
Arne Karlsson

2Dr. Leijonmarck, Simon, School of Chemical Science and Engineering
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KAPITEL 1. INTRODUKTION

1.1 Uppgiftsbeskrivning
Genomföra en konceptstudie av ett flygplan som har ett mer miljövänligt drivmedel
än vad som idag är standard eller som på annat sätt bidrar positivt till en bättre
miljö. Vid projektets slut ska arbetet presenteras muntligt och skriftligt i form av
rapport. De delar som ska bestämmas är huvudvinge, flygplanskropp, stabilisator,
motor, propeller, batterier.

1.2 Kort resultat
Med användandet av strukturella batterier kan flygplanet åstadkomma en höjd på
33 km. En flygning på totalt 12,4 h, varav 1,5 h är steady flight, och täcker en
horisontell sträcka på 205 mil. Energimängden för att genomföra detta uppdrag blir
25 kWh.
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Del I

Bakgrund och prestandaanalys
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Kapitel 2

Bakgrund

Flygteknik är ett förhållandevis ungt ingenjörsområde. Det var den 17e december
1903 som hårt arbete ledde till att det första bemannade, motordrivna flygplan lyfte
från marken och flög. Det var bröderna Orville och Wilbur Wright som tillsammans
skapade och flög Wright Flyer. Efter detta genombrott har utvecklingen stegvis gått
framåt. Under 1930-talet standardiserades att använda en fix vinge istället för de
tidigare biplan med en vinge över den andra, biplan ger en bättre stabilitet vid
låga hastigheter och altituder, men det adderade aerodynamiska motståndet påver-
kar vid höga hastigheter. Vidare märkte man att vid högre altituder så minskade
motoreffekten p.g.a. den låga luftdensiteten, detta problem löste man med en me-
kanisk pump, och under andra världskriget utrustades flygplanen med denna pump
som komprimerade luften innan motorn. Under de senaste decennierna har elmo-
tordriften blivit allt vanligare inom bil- och flygindustrin då stora framsteg gjorts
inom batteriforskning och energitäthet. Med en elmotor elimineras kompressions-
problemet, vilket gör den optimal för höghöjdsflygning, kring vilket denna rapport
kommer cirkulera.
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KAPITEL 2. BAKGRUND

2.1 Tillgänglig teknik & pipeline

Här diskuteras den teknik vi har tittat på och som finns tillgänglig idag. Men även
den teknik som finns i pipeline och kan vara verklighet inom ca. 20 år.

2.1.1 Batteridrift

Batteridrift är ett område som är under utveckling. Det är ett miljövänligare alter-
nativ än konventionella bränslen som bensin och diesel, där batterier inte har några
utsläpp under drift.

Bildrift

Batterier börjar bli en vanligare drivmetod till större maskiner som bilar, båtar
och flygplan, då tekniken rört sig framåt de senaste årtiondena, och gjort batterier
säkrare, lättare och längre hållbara. Tesla Motors är ett företag som gjort stora
framsteg inom bilindustrin och industriella batterier, med allt från högpresterande
sportbilar till energisnåla familjebilar. En bil från Tesla uppfyller de prestandamäs-
siga krav som en bil med förbränningsmotor uppfyller, med en range på 42 mil på
en laddning, toppfart på 200 km/h och går från 0-100 på 5,4 sekunder.1 De stora
nackdelarna med dagens batteridrift är dock energitätheten hos batteriet, som för
ett vanligt Li-Jon-batteri har ett max på 265 Wh/kg, jämfört med bensin som har
en varierande specifik energi på ca 12 kWh/kg, vilket leder till att mer massa batteri
krävs för att driva en högeffektsmotor, och således blir fordonet väldigt tungt.2

Li-Jon

Ett Li-Jon batteri är en av de vanligaste typerna av batterier och har haft stor
tillväxt i den mobila elektronikmarknaden såväl som fordonsmarknaden, mycket
på grund av sin höga energidensitet, vilket leder till att de i princip ersatt nickel-
metallhydridbatterierna som tidigare var vanliga i bland annat telefoner. Då batte-
riet måste produceras i vakuum, eftersom litiumet annars oxiderar, är Li-Jonbattier
svåra och därför dyra att tillverka.

Strukturella kolfiberbatterier

I ett strukturellt kolfiberbatteri kombineras en kolfiberkomposits strukturella in-
tegritet med ett batteris energilagrande kapacitet, genom att låta elektrod och
elektrolyt utgöra fiber- och matrismaterial i en kompositstruktur (Leijonmarck, [5],
2013) På detta vis kan man kombinera vikt för separat batteri eller bränsle med
vikt för strukturen.

1Tesla Model S, 85 kWh effekt http://www.teslamotors.com/models/design
2http://en.wikipedia.org/wiki/Lithium-ion_battery

http://en.wikipedia.org/wiki/Gasoline
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2.1. TILLGÄNGLIG TEKNIK & PIPELINE

Figur 2.1: Strukturellt kolfiberbatteri

Vid tillverkningen utnyttjar man grafitens(kolfiber) goda elektronledningsförmåga
och en polymermatris som har jonledande egenskaper för att skapa en komposit-
struktur som ger en kombinerad negativ elektrod och elektrolyt. Polymermatrisen
består av en SPE (Solid Polymer Electrolyte), vars syfte är att agera jonledan-
de för litiumjonerna i den positiva elektroden samt att överföra mekanisk last till
kolfibrerna. Då SPEn är elektroniskt isolerande, agerar den också som separator
mellan positiv och negativ elektrod. Den positiva elektroden består av LiFePO4,
litiumjärnfosfat, som i en slurry smetas på kompositen och ges ett hölje av en isole-
rande polymer. Batteriet tillverkas direkt på sin strömtilledare, som i detta fall är av
aluminium, och liknar en aluminiumfolie. Slutprodukten är ett batteri med liknan-
de hållfasthet som en kolfiberkomposit, dock försämras de mekaniska egenskaperna
som styrka och styvhet med en ungefärlig faktor 0,8.3

Pipeline

I nuläget arbetar tre aktörer med strukturella batterier, US Military, Cambridge
och svenska SWEREA med forskare på KTH.4

2.1.2 Nuvarande rekord på höjd
I denna analys har två rekord tagits i beaktning, eldriven motordrift och kolvmo-
tordrift, båda med propeller.5

3Zenkert, Dan; professor vid KTH. Intervju feb. 10, 2014
4Dr. Simon Leijonmarck, KTH
5http://en.wikipedia.org/wiki/Flight_altitude_record. Besökt Apr. 10, 2014
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KAPITEL 2. BAKGRUND

NASA Helios

Helios endamål var forskning vid hög altitud och var propellerdrivet. Flygplanets
batteriförsörjning kom huvudsakligen från solceller. Det tillverkades endast ett ex-
emplar av Helios.

NASA Helios
Altitud 29 524 m
Vingspann 75,3 m
Tomvikt 600 kg
Motorer 14st DC-motorer om 1.5 kW

Tabell 2.1: Specifikationer NASA Helios

Då rekordet, som sattes den 14 augusti 2001, gäller för eldrivna såväl som för för-
bränningsmotordrivna flygplan är det av direkt relevans för designen som tas fram
i den här rapporten. Att NASA Helios kraschade den 26 juni 2003 berodde enligt
NASA på bristfällig beräkning av vikten på de bränsleceller som installerats efter
rekordet, ämnade för att möjliggöra en längre flygning. Den tillagda vikten och
turbulens på hög höjd orsakade ökad böjning av vingarna vilket ledde till osta-
bil ökning i pitch, tills vingarna bröts av och farkosten föll ner i Stilla havet nära
Hawaii.

Boeing Condor

Även Boeing Condor utvecklades med forskning och bevakning i åtanke och var
obemannat.

Boeing Condor
Altitud 20 430 m
Vingspann 61 m
Tomvikt 3 600 kg
Motorer 2st kolvmotorer om 130 kW

Tabell 2.2: Specifikationer Boeing Condor

Rekordet togs 1989. Boeing Condor var då det första automatiserade flygplanet som
klarat sig från takeoff till landning. Modellen byggdes i två exemplar och 300 timmar
av flygtid loggades. Projektet lades ner då Boeing inte kunde hitta en köpare av
Condor, den var helt enkelt för stor och strukturellt känslig för armén och för dyr
i ändamålet forskning.
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Kapitel 3

Prestandaanalys

Analysen är övergripande och kan ses som inledning i det stora designarbetet. Nöd-
vändiga förenklingar har gjorts för att inom tidsramen kunna presentera en inblick i
flera delar av designprocessen. Arbetsgången har varit sådan att en modell av atmo-
sfären tagits fram som beskrivs närmare i avsnitt 3.1.2. Vidare har strömningsme-
kaniska parametrar implementerats för att skapa uttryck för lyftkraft och motstånd
under de olika momenten av flygning. De designparametrar som har beaktats kan
alterneras för att uppnå givna mål. Väderförhållanden och andra oförutsägbara
händelser tas inte med i beräkningarna av denna rapport.

3.1 Prestandaberäkningar

Med prestanda menas i denna rapport hur väl ett propellerplan kan prestera vid
höghöjdsflygning och fortsatt stigning. De delar som täcks i denna rapport är take-
off, stigning, steady flight och till slut nedstigning och landning. Summan av dessa
är intressant då den bestämmer energiförbrukningen.

3.1.1 Take-off

Take-off bestäms i denna analys som tillståndet mellan att flygplanet står stilla på
marken tills dess att det nått höjden 35 ft (10,668 m)1, och visas här i form av de
horisontella sträckorna sGR (ground roll), då flygplanet fortfarande är på marken,
sR (distance during rotation), den horisontella längden planet färdas under rota-
tionsfasen, sTR (distance for transition), då planet åker i en kontinuerlig båge, samt
sC (climb distance), den horisontella sträckan som planet täcker under stigning.
Dessa sträckor är viktiga då de indikerar hur lång startbana som krävs. De olika
delarna illusteras i figur 3.1.

1Denna höjd avser ofta ett hinder som flygplanet ska kunna flyga över vid slutet av startbanan.
Sätts ibland även till 50 ft. Dessa är mer rekomendationer än regler under designprocessen. http:
//www.dept.aoe.vt.edu/~lutze/AOE3104/takeoff&landing.pdf
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KAPITEL 3. PRESTANDAANALYS

Figur 3.1: De olika stadierna under Take-Off

Figur 3.2: De krafter som agerar på flygplanet

Här förutsätts att det bakre hjulet lättar från marken direkt eller inte påverkar
motståndet genom friktion på ett märkbart sätt. Jämviktsekvationerna gällande
krafter från figur 3.2 ger

↑: L+R−W = 0⇒ R = W − L (3.1)

→: T −D − µR = dV
dt ⇒

dV
dt = g

W
(T −D − µ(W − L)) (3.2)
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3.1. PRESTANDABERÄKNINGAR

Används ekvation (3.1) och (3.2) får vi följande uttryck för accelerationen

dV
dt = g

(
T

W
− µ

)
− g

W
(D − µL) (3.3)

där motståndskraften, D, och lyftkraften, L, kan uttryckas i motstånd- och lyft-
koefficienter tillsammans med vingarea och det dynamiska trycket. Här förutsätts,
enligt Virginia Tech (Virginia Tech [14]), att drivkraften T ändras med omgivande
hastigheten V på följande

T = T0 − aV 2 (3.4)

där a är en konstant.2 T är den drivkraft som erfodras vid hastigheten V . T0 är den
drivkraft som är statisk, dvs den drivkraft som krävs vid hastigheten noll, denna
beräknas enligt (Virginia Tech [15])

T0 = P 2/3(2πAprop)1/3 (3.5)

Nu kan de tre ekvationer [(3.1) : (3.4)] utgöra följande uttryck

dV
dt = g

(
T0
W
− µ

)
− g

W

(1
2ρS(CD − µCL) + a

)
V 2 = A−BV 2 (3.6)

A = g

(
T0
W
− µ

)
B = g

W

(1
2ρS(CD − µCL) + a

)
(3.7)

Enligt tumregeln för hastigheten under ground roll (Gudmundsson [3], sid. 793)
används VGR = 1.1Vstall, där stall-hastigheten beskrivs (Gudmundsson [3], sid. 796)

Vstall =
√

W

1/2ρSCLmax

(3.8)

och tiden samt sträckan tills flygplanet börjar ”tippa” ges, det vill säga tiden och
sträckan för ground roll.

dt = dV
A−BV 2 ⇒ tGR = 1

2
√
AB

ln
(√

A+ VGR
√
B√

A− VGR
√
B

)
(3.9)

dV
dt
ds
dt

= dV
ds = A−BV 2

V
⇒ ds = V dV

A−BV 2 ⇒ sGR = 1
2B ln

(
A

A−BV 2
GR

)
(3.10)

För att räkna sR, den sträcka då hjulet börjar lätta, används tumregeln (Gudmunds-
son 2013, sid. 813.) för små till mellanstora flygplan. Denna säger att

sR ≈ VGRtR (3.11)
2a kan vara positiv, negativ eller noll. Denna beräknas vid hastigheten VT O, (Virginia Tech

[14], sid. 6).
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KAPITEL 3. PRESTANDAANALYS

Här används samma hastighet som nås vid ground roll, och tR sätts till 1 sekund.
Sträckan i övergången mellan ground roll och stigning, ”transition”, noterad sTR
erhålls från stigvinkeln genom

sin θclimb = T −D
W

= T

W
− 1
CL/CD

(3.12)

och translationssträckan ges av

sTR = R sin θclimb ≈ 0.7087V 2
stall

(
T

W
− 1
CL/CD

)
(3.13)

Under translationssträckan har flygplanet hastigheten VTR = 1.15Vstall.3 Här be-
räknas även den translationshöjd vi når

hTR = R(1− cos θclimb) (3.15)

då denna används i analysen för fortsatt stigning till 35 ft. Den fortsatta horisontella
sträcka innan vi når 35 ft ges av

sC = h35 − hTR
tan θclimb

(3.16)

Den totala horisontella sträcka som har täckts av starten (Take-Off) blir nu

sTO = sGR + sR + sTR + sC (3.17)

Sträckan för Take-off är viktig då startbana ska bestämmas.

3.1.2 Höjdprestanda
De faktorer som spelar in i denna analys och som påverkar utfallet är givna i följande
tabell 3.1.

Peng Motoreffekt [W ]
npr Propellerverkningsgrad
neng Motorverkningsgrad
V Relativ hastighet [m/s]
S Projicerad vingarea [m2]
L Vingspann [m]
W Totalvikt [kg]

Tabell 3.1: Viktiga parametrar i denna analys
3Konstanten i det mest högra ledet fås genom

R = (1.15Vstall)2

g(n − 1) = 0.7087V 2
stall (3.14)

För utförlig beskrivning se Gudmundsson, [3], sid. 813.
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3.1. PRESTANDABERÄKNINGAR

där dessa har tagits fram från datablad och beräkningar. Följande ekvationer visar
på den metod (Raymer,[8], 2006) som används för att bestämma effekten av dessa
parametrar, i denna rapport används dessa parametrar under stigning och steady
flight då majoriteten av parametrarna ändras drastiskt med ändringar som sker vid
ökad altitud, vilket är kritiskt för denna analys. Lyftkoefficienten beräknas

CL = W cos(α)
1
2ρV

2S
(3.18)

där α är stigvinkeln. Mera om hur denna beräknas i avsnittet om teoretiskt möjlig
höjd. Motståndskoefficienten beräknas

CD = CD0 +KC2
L (3.19)

där CD0 är noll-lyft-motståndskoefficienten som beräknas

CD0 = 1
S

∑
c

[CF,cFcQcSwet,c] + ∆CD,misc + ∆CD,L&P (3.20)

där CF är den ytfriktionskoefficient (Skin friction coefficient) som utgör den be-
tydande delen av friktionskraften, denna beräknas med antagandet om turbulent
strömning. Reynoldstalet är beräknat med avseende på kordan. Detta genomförs i
varje höjdintervall.

CF = 0.523
[ln(0.06Re]2 (3.21)

När hastigheten, som bestämmer Reynolds tal tillsammans med viskositeten och
densiteten i luften, stiger till 0.3Mach, det vill säga 30% av ljudhastigheten vid en
viss höjd, så adderas en term för kompensering av kompressibel strömning (Raymer
[8], (12.27), 2006)

CF,kompr = CF
(1 + 0.144Ma2)0.65 (3.22)

Formfaktorerna FC utgörs enligt Raymer (Raymer [8], 2006) av summan av de
empiriska formlerna för de olika formfaktorerna. I denna analys används uttryck
för flygplanskroppen, FFlygplanskropp, och Fvinge,stab. Dessa beräknas

FFlygplanskropp = 1 + 60
f3 + f

400 (3.23)

för flygplanskroppen, där f är ett uttryck för geometrin som längden genom bredden
eller diametern för en circulär flygplanskropp. För vingen och stabilisator beräknas
komponenten

Fvinge,stab =
[
1 + 0.6

(x/c)

(
t

c

)
+ 100

(
t

c

)4
]

[1.34Ma0.18(cos Λ)0.28] (3.24)

här är (x/c) den position på kordan där den är som tjockast,
(
t
c

)
den maximala

tjockleken normerad med kordan, Λ är svepet på vingen, vilket i denna analys är en
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KAPITEL 3. PRESTANDAANALYS

liten vinkel. Q är interferensfaktorn och sätts i den här analysen till 1 för samtliga
komponenter. Swet är den såkallade våta ytan, det vill säga den yta som utsätts för
direkt strömning. Denna tas enligt Raymer (Raymer [8] [7.3], 2006) fram för vingen
med

Swet = [1.977 + 0.52(t/c)]Sexposed (3.25)
där den exponerade ytan ges Sexposed = Snet/ cos γ.4 Dihedralvinkeln γ är den som
anger vingens placering, i denna analys är det raka vingar, det vill säga cos γ = 1.
Termen ∆CD,misc är en form av samlingstal för sådant som direkt kan orsaka änd-
ringar i noll-lyft-motståndskoefficienten, om flygplanet t.ex. har antenner eller land-
ställ som inte fälls in under flygning. ∆CD,L&P är en liknande term, men riktar sig
mer mot mindre saker, t.ex. om det finns partier på flygplanskroppen som utgörs av
nitar eller annat som märkbart kan ge strömningsmekaniska effekter. Designkoeffi-
cienten, K, i ekvation (3.19), är den koefficient som bestämmer det motstånd som
orsakas av sidförhållandet, denna beräknas

K = 1
πAe0

(3.26)

där L är vingspannet, e0 kallas Oswald efficiency factor (Raymer [8] sid. 347, 2006)
och bestäms för raka vingar

e0 = 1.78(1− 0.045A0.68)− 0.64 (3.27)

I uttrycket används effektiva sidoförhållandet (NASA [11], 2014), A = L2/Snet.
När alla termer ovan är bestämda kan koefficienterna CL och CD beräknas enligt
ekvationer (3.18), (3.19). I följande del beräknas den möjliga stigvinkel vid ökande
altitud, vilket resulterat i de värden som ges i figur 4.4.

Teoretiskt möjlig höjd

Med modellen av atmosfären och beräkningarna av lyft- och motståndskraft kan
en teoretisk maxhöjd tas fram. Analysen har utförts med beräkning av en möjlig,
positiv stigvinkel vid ökad altitud. Stigvinkeln beskrivs av följande ekvationer enligt
John D. Anderson (Anderson [1] [5.10], 1999)

R/C = nprPeng
W

− CD0
1
2ρhV

3
(
W

S

)−1
−K 2(W/S) cos2 α

ρ(h)V (3.28)

Här approximeras cos2 α med 1, vilket visas är en mycket bra approximation enligt
Austyn W. Mair och David L. Birdsall som visar att felet blir försumbart upp till en
vinkel av 50◦ (Mair & Birdsall [6] [4.1], 1992). Vidare beräknas sinus för stigvinkeln

sinα = R/C

V
(3.29)

där α är stigvinkeln och R/C, rate of climb eller stighastigheten, är den vertikala
hastighet flygplanet stiger. För att flygplanet inte ska stalla och visa missvisande
möjliga vinklar, undersöks endast möjliga stigvinklar i intervallet om 0− 10◦.

4Snet i uttrycket är den projicerade arean utan den del som göms i flygplanskroppen.

14



3.1. PRESTANDABERÄKNINGAR

Lämpliga stigvinklar

Stigvinkeln har beräknats i intervallet 0 − 10◦, detta dels för att limitera analy-
sen, men även med anledning att inte få missvisande vinklar vid högre altituder.
Stigvinkeln är hög i lägre atmosfären för att denna vinkel ger högre värde på stighas-
tigheten, R/C, för en given effekt. Vid högre altituder är det lättare för flygplanet
att stiga långsammare, tills den inte kan stiga alls längre. Stigvinklarna ges för den
hastighet som flygplanet behöver röra sig med för att nå en positiv stigvinkel.

Modell för jordens atmosfär

Jorderns atmosfär blir tunnare vid ökad altitud, ofta använder man Karmanlinjen
som riktlinje för att skilja atmosfären och rymden, denna är en tänkt yta ca. 100
km över havsytan. Karmanlinjen är en definition, satt av en standardsättande or-
ganisation för rekord, i själva verket finns inget abrupt slut utan atmosfären avtar
gradvis. Spår av atmosfären finns på höjder av 1 000 km. Atmosfären utgörs av ett
antal lager, av dessa är det två som är intressanta i denna analys, troposfären (0
- 11 km), samt stratosfären (11 - 55 km).5 Vad som skiljer dessa är tropopausen,
där varmluft slutar stiga vidare från jorden, detta p.g.a. den negativa temperatur-
förändring som sker med ökad altitud i stratosfären. Modellen som är utvecklad för
denna analys ger värden som kan jämföras med U.S. Standard Atmosphere (U.S.
Standard Atmosphere [2], 1976), och går efter höjdmedelvärden. Parametrar som
ändras med höjden i jordens atmosfär är temperaturen T , trycket p, och densiteten
ρ.6 Dessa ändringar kan modelleras efter hydrostatiska jämviktsekvationen

dp = −ρgsldh (3.30)

som vidare integreras över h. Dessa ändras isotermiskt, det vill säga integreringen
sker med T = Tkonstant

p

p1
= ρ

ρ1
= e

− gsl
RT1

(h−h1) (3.31)

eller med en linjär temperaturgradient, där integreringen sker med
T (h) = T1 + a(h− h1). Följande ekvationer är för tryck p och densitet ρ

p

p1
=
(
T (h)
T1

)− gsl
aR

(3.32)

ρ

ρ1
=
(
T (h)
T1

)− gsl
aR

+1
(3.33)

där a är den linjära temperaturförändringen, Lapse rate, och R den specifika gaskon-
stanten, samt index 1 för startvärden. Hur temperatur, tryck och densitet förändras

5Dessa höjdmått är medelvärden, de är högre vid ekvatorn och lägre vid polerna
6U.S. standard atmosphere & International standard atmosphere ger flera parametrar, men

dessa kan härledas från temperatur, tryck och densitet.
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med altitud visas i figur 3.3, samt en mer detaljerad tabell över temperaturen i
tabell 3.2.
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Figur 3.3: Hur temperatur, tryck och densitet ändras med ökad altitud

Altitud (km) 0 11 20 32 47 52 61
Temperatur (°C) 15 -56.5 -56.5 -44.5 -2.5 -2.5 -20.5
Lapse rate (K/km) -6.5 0 1.0 2.8 0 -2.0 -4.0

Tabell 3.2: Hur temperaturen ändras med ökad altitud

Även uttryck för hur viskositeten, µ, förändras med höjden tas fram då det har
betydelse för hur Reynolds tal ser ut vid de olika altituderna

µ = µ0

(
T

T0

)3/2 T0 + S

T + S
(3.34)
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där µ0 är den viskositet vid temperaturen T0, i denna analys vid havsytan. S är en
gaskonstant, för luft är S = 110K.

3.1.3 Steady flight
Vid plan flygning är flygplanet på en konstant höjd med konstant fart, vanligtvis
sker detta vid en altitud som resulterar i minimal bränsleåtgång, men då denna
design är avsedd för forskning på så hög höjd som möjligt sker detta på den höjd
vårt batteri tillåter flygning för den tid uppdraget tar. Nedan följer beräkningar av
motstånds- samt lyftkoefficienten, dessa bestämmer lyft-, och motståndskrafter.

CD = CD0 +KC2
L & CL = W

1
2ρV

2S
(3.35)

där CD0 är noll-lyft motståndskoefficienten, och K är drag-due-to-lift faktorn, även
kallad designkoefficienten. Från CD kan motståndet beräknas

D = T = CD
1
2ρV

2Snet (3.36)

Med motståndet klart kan effekt som krävs för att flygplanet vid en given höjd och
fart ska prestera beräknas och i förlängningen den energi som tas ur batteriet.

Stabilitet och balans

Då flygplanet stiger och under plan flygning vill man ha en viktbalans sådan att
mindre ändringar i stigvinkeln inte ska oscillera utan jämna ut. Viktiga parametrar
är lyftkraften L, tippmoment M och hur dessa beror på anfallsvinkeln. Aerodyna-
miskt centrum är den punkt på horisontella axeln där tippmomentetskoefficienten
inte ändras med ändringar av anfallsvinkeln. Tillvägagångssättet är inspirerat av
Leland Malcolm Nicolai & Grant Carichner (Nicolai & Carichner [7], 2010) samt
Daniel P. Raymer (Raymer [8], 2006)

Figur 3.4: De olika moment på flygplanet

I figur 3.4 har masscentrum för hela flygplanet och aerodynamiskt centrum för
huvudvinge och den bakre vingen markerats. Vidare har förutsatts att flygningen tar
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plats i stilla luft och flygplanet är en stel kropp. Momentjämvikt kring masscentrum
ger

y
M c.g = Mw,a.c + lc.gLw +Mh,a.c − (lh − lc.g)Lh (3.37)

då momentet från den bakre vingen ofta är mycket liten försummas den här och
uttrycket förenklas

y
M c.g = Ma.c + lc.gL− lhLh (3.38)

där L är den totala lyftkraften Lw + Lh. Fortsatt införs lyftkoefficienter och tipp-
momentskoefficienter

CL = L

qS
& Cm = M

qSc̄
(3.39)

där q är det dynamiska trycket, S en referensarea och c̄ är den aerodynamiska
medelkordan (aerodynamic mean chord). Nu fås uttrycket

Cm,c.g = Cm,a.c + CL
lc.g
c̄
− CL,hcht

(
Vh
V

)2
(3.40)

där cht är den så kallade horizontal tail volume coefficient, denna bestämmer di-
mensionerna för stabilisatorn.

cht = ShLh
Sc̄

(3.41)

Förenklingen att vindhastigheten kring stabilisatorn är approximativt samma som
vid huvudvingen görs, det vill säga Vh ≈ V . Nu fås uttrycket

Cm,c.g = Cm,a.c + CL
lc.g
c̄
− CL,hcht (3.42)

och med dessa ekvationer kan nu lyftkraft som behövs på stabilisatorn tas fram för
att stabilisera planet.
Positionen för det aerodynamiska centrum ges, som tidigare sagts, av att det aero-
dynamiska momentet Cm inte ändras med ändringar med anfallsvinkeln α

dCm,a.c
dα

= 0 (3.43)

positionen för denna punkt kan bestämmas från definitionen
Cm,a.c = CmB + CL(ha.c − hB) (3.44)

där CmB är momentcoefficienten i en punkt B, föreslagsvis masscentrum. Vidare
deriveras uttrycket med avseende på anfallsvinkeln

dCm,a.c
dα

= 0 = dCmB

dα
+ CL
dα

(ha.c − hB) (3.45)

vilket ger positionen

ha.c = hB −
dCmB
dα
dCL
dα

(3.46)

så om data finns, utförda t.ex. i en vindtunnel, på hur lyftkoefficienten och mo-
mentkoefficienten i olika punkter, kan positionen bestämmas för det aerodynamis-
ka centrum. Vanligtvis är detta värde ≈ 25%. Svaret som ges är procentuellt av
vingprofilens korda.
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3.1.4 Landning

Beräkning av landningssträckan liknar på många sätt den av Take-Off. Landning
anses börja då flygplanet är på höjden 50 ft (15.24 m). Den inledande sträckan kal-
las approach distance. Sedan följer flare distance, denna sträcka täcker själva touch
down, då flygplanet nuddar mark. Sen rullar planet fritt en sträcka som kallas free
roll distance, som till slut följs av breaking distance, denna sträcka bromsas flygpla-
net till farten är noll. Dessa ilustreras i figur 3.5

Figur 3.5: De olika stadierna under landning

Innan landningen påbörjas måste nedstigningsvinkel beräknas för flygplanet med
given design. Nedstigningsvinkeln α fås av följande uttryck

sinαapp = D − T
W

≈ 1
CL/CD

− T

W
(3.47)

där det mest högra ledet gäller vid små vinklar, i denna analys används den nedstig-
ningsvinkel som används vid de flesta flygplatser, αapp = 3◦ (Gudmundsson [3], sid.
939, 2014.). För att få den horisontella sträckan under nedstigningen sA beräknas

sA = (h50 − hF )
tanαapp

(3.48)
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där h50 är 50 ft och hF är den så kallade flare hight, den höjd innan kontakt med
marken initieras, som beräknas7

hF = R(1− cosαapp) ≈ 0.4961V 2
stall(1− cosαapp) (3.50)

där Vstall beräknas enligt ekvation (3.8). Den horisontella sträckan ”flare distance”
beräknas

sF = R sinαapp ≈ 0.4961V 2
stall sinαapp (3.51)

sträckan då planet rullar fritt, ”free roll distance”, ges enligt tumregel för små
flygplan enligt

sFR ≈ VTDtFR (3.52)

Där VTD är den hastighet flygplanet har under touch down (Gudmundsson [3],
2014), och tFR sätts till 1 sekund.8 Inbromsningen sker på liknande sätt som för
”ground roll” där konstanterna A och B beskrivs i ekvation (3.7) (Virgingia Tech
[14]).

ds = V dV
A−BV 2 ⇒ sBR = 1

2B ln
(

1− B

A
V 2
TD

)
(3.53)

Nu kan hela landningssträckan beräknas genom summering av ekvationerna (3.48),
(3.51), (3.52), (3.53)

slandning = sA + sF + sFR + sBR (3.54)

7Konstanten i det mest högra ledet fås genom

R = (1.2Vstall)2

g(n − 1) = 0.4961V 2
stall (3.49)

För utförlig beskrivning se (Gudmundsson [3], sid. 940, 2014). Observera att n inte är samma som
i ekvation (3.14).

8tF R beror mycket på piloten, den erfarenhet och reaktionstid denna har, 1 sekund är en
uppskattning som används av (Gudmundsson [3], 2014) & (Anderson [1], 1999).
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3.2 Driftsberäknignar
Här beräknas de värden på framdrivningen som krävs. De stora delarna som be-
aktas i denna rapport är mängden batterier som krävs, motorberäkningar samt
propellerberäkningar.

3.2.1 Batteriberäkningar

Det sätt på vilket de strukturella batterierna är uppbyggda består av en sandwich-
liknande struktur av strömtilledare, negativ elektrod, elektrolyt, positiv elektrod
och slutligen en överdragspolymer. Dessa motsvaras av ett ark aluminium, ett 1 m
långt kolfiberknippe om 24000 fibrer, polymermatris agerande som elektrolyt, posi-
tiv elektrod av lithiumrik mineral LiFePO4, samt överdragspolymer.

Dimensioneringen av batteriet vad gäller storlek, specifik kapacitet och specifik ener-
gi sker enligt följande

Den använda kolfibern har en specifik längd (running length) på, lR=1200 m/kg,
och en specifik kapacitet på C=347 mAh/g, vilket ger kapaciteten

(1/LR)C = 0.31Ah (3.55)

Endast en ändring i strömtilledarens tjocklek ger en ändring i massa utan att ändra
kapaciteten, vilket gör denna tjocklek dimensionerande. Den valdes att passa inom
intervallet 1,25 – 20 mm, vilket är vanlig skin-tjocklek för kompositer inom aerospa-
ce.9 Så för vald tjocklek på strömtilledaren, t, gavs för batteriet en total specifik
energi på

e = U

mTOT
(3.56)

vid antagandet att en spänning, U , på 3 V ges vid sammankoppling. Strömtil-
ledarens tjocklek, t, motsvarar även den slutgiltiga kompositens tjocklek och är
dimensionerande för areaberäkningar.

3.2.2 Motorberäkningar & batterimassa

I ett tidigt skede valdes motor för att kunna göra fortsatta beräkningar på prestanda
och drift, av modellen JM1.10 Den valda motorn är en 3-fas borstlös DC-motor, som
drivs av våra batterier med en spänning på cirka 50V. Eftersom batterierna ger DC,
används en radiostyrd BLDC-kontroller för att ge rätt alternerande strömstyrka
till motorn. Den valda kontrollern är en Jeti Spin Pro Opto Brushless av märket
Jeti,11 och radiostyrningen är en DX7s 7-Ch DSMX Radio System with AR8000

9Olympus [12], ”Thickness Measurement of Aerospace Composites”.
10Joby Motors [10], ”High and Low Motors Avaliable”.
11http://www.espritmodel.com/jeti-spin-pro-300-opto-brushless-esc.aspx
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KAPITEL 3. PRESTANDAANALYS

Receiver.12 En generalisering av uppdraget gjordes att vara i 6 h, och med given
nominell motoreffekt, PN , gavs erforderlig energiåtgång av

EREQ = 6PN (3.57)

Minsta möjliga batterimassa ges då av

mBATT = EREQ
e

(3.58)

Vid fortsatta beräkningar kunde den totala erforderliga energiåtgången för hela upp-
draget fastställas, och i fortsatt iterering användes detta värde. Tiden för uppdraget
har sedan alternerats för att öka möjligheten till flygning på högre höjd.

3.2.3 Propellerberäkningar
Val av propeller börjar ofta med grova uppskattningar som man kan leverera till
propellertillverkaren eller försäljaren så att propellern kan leverera den framdrivning
som krävs för den design som konstrueras. Dessa är diametern D på propellern
beroende på antal blad, och pitch, det vill säga en uppskattning på framdriften
(Gudmundsson [3], sid. 607, 2014).

Figur 3.6: Propeller

12http://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdId=SPM7800
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3.3. STRUKTURBERÄKNINGAR

Stinton-metoden, som nämns bl.a. i Snorri Gudmundssons bok General Aviation
Aircraft Design (Gudmundsson [3], 2014) ger en uppskattning på propellerns dia-
meter vid tre blad med

D = 254 4

√
PHP

75.8n2VTAS
(3.59)

där PHP är den effekt motorn ger i horsepower, n är antal varv per minut motorn
producerar och VTAS är den hastighet flygplanet har vid steady flight.13 Pitch läng-
den, hur långt horisontellt sett flygplanet kommer för varje varv som propellern
snurrar ges av

PD = 31.7754
(
VKTAS
n

)( 1
ηP

)
(3.60)

Propellern skall vara anpassad till elmotordrift, höghöjdsförhållanden och de varvtal
motorn utvecklar. Med dessa kriterier i åtanke valdes en 3-bladig propeller i björk
av märket Xoar.14

3.3 Strukturberäkningar
De strukturella beräkningarna behöver en utgångspunkt i en designvikt, som är ut-
gångspunkten för hela dimensioneringen, då flera komponenter viktsätts med total-
vikten som multipel.

3.3.1 Viktberäkningar

För att skapa en realistisk bild över flygplanets utformning behöver mer noggranna
och utförliga beräkningar göras, på detaljnivå för de olika strukturella grupper som
innefattas i ett flygplan. Vår take-off gross weight, (TOGW), nettovikten vid start,
innefattar en del komponenter. I Fundamentals of Airship and Aircraft design, Jay
Gundlach, beskrivs de ingående delarna av TOGW enlig följande

TOGW = Wfixed +Wfuel +Wempty (3.61)

Där Wfixed, payload, utgör de delarna av flygplanet som är fixerade vid drift. I
dessa finner vi två subkategorier, förbrukningsbara samt icke-förbrukningsbara, där
den förra innefattar komponenter såsom passagerare, baggage, cargo och dyligt och
den senare innefattar besättning och sensorer. För flygplanet utgör den forsknings-
utrustning som används de icke-förbrukningsbara sensorer som ingår i payloaden.
Wfuel innefattar bränsle, eller den lagrade energin, som i detta fall utgörs av bat-
terier, samt Wempty som utgörs av exempelvis strukturen, kablage, landningsställ,
drivssytem, propellrar och dyligt. För denna typ av flygplan uppstår en liten kon-
flikt i hur batterivikten skall fördelas på de två kategorierna, Wempty eller Wfuel,
då de strukturella kolfiberbatterierna ska tänkas utgöra en del av strukturen.

131 horsepower = 745,699872 Watt
14Xoar International llc [18].
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Payload

Payload utgörs av ett mätsystem för halter av ozon i luften. Planets syfte skall vara
att kunna utföra olika typer av mätningar på hög höjd och därför är det lämpligt
att dimensionera vikt efter olika typer av utrustning. Ozonmätare från företaget
TADI har toppvikter på 6,9 kg.15 Antagandet att payloaden ej överstiger 7 kg görs.

Tomvikt

Tomvikten hos flygplanet utgörs av flera komponenter, där den största skillnaden
för viktsättning mot traditionella metoder ligger i att struktur och bränsle är inkor-
porerat i varandra i de valda strukturella kolfiberbatterierna. De delar i tomvikten
som dimensioneras är följande: struktur av kropp, vinge, stabilisator, landningställ,
kablage, avionics - styrssytem, skelettstruktur.

3.3.2 Ytvikt & area

Metoden för att etablera vikt för vingar, stabilisator, landningsställ och kropp är
Approximate Group Weights Method, ur Raymer (Raymer [8], 2006). Denna metod
använder statistiska data för olika grupper av flygplan; stridsflygplan, transport- och
bombflygplan och allmänflyg. Den grupp flygplanet bäst passar in är allmänflyg, av
anledningen att denna kategori har de lägsta ytvikterna, vilket passar målsättning-
en. Följande ytviktsdata för allmänflyg är tagna ur tabell 15.2 ur Raymer (Raymer
[8], 2006), och återges i tabell 3.3

Komponent Ytvikt [kg/m2] Referensarea
Vinge 12 SEXPOSED PLANFORM
Horisontell stabilisator 10 SEXPOSED PLANFORM
Vertikal stabilisator 10 SEXPOSED PLANFORM
Flygplanskropp 7 SWETTED
Landningställ 0,278 TOGW

Tabell 3.3: Ytviktsdata

För att göra beräkningar bestäms en ytvikt för varje komponent i konstruktio-
nen. Den area som multipliceras med denna ytvikt är den referensarea länkad till
varje enskiljd komponent. För vinge och stabilisator är multipelarean den expone-
rade planformarean, vilket är relevant för vingen eftersom arean där vingen korsar
kroppen subtraheras från referensarean. Landningsställets multipel är inte en area,
utan står för en kvot av totala vikten, och beräknas efter ett antal iterationer för
beräkning av totala vikten.

15TELEDYNE [13], Model 465M.
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Fiffelfaktor

De ytvikter som användes vid metoden för viktsättning gäller för allmänflyg i metall.
För att kunna få en mer realistisk bild av vad ett motsvarande plan i kolfiberkom-
posit skulle väga använder vi oss av en så kallad fiffelfaktor(En. Fudge Factor) som
reducerar ytvikten för vardera komponent med varierande faktor på 0,83-1,0. Tabell
3.4 nedan är från Raymer (Raymer [8], tabell 15.4, 2006)

Viktgrupp Fiffelfaktor
Vingar 0,85
stabilisator 0,83
Kropp 0,9
Landningställ 0,95

Tabell 3.4: Fiffelfaktor

Areaberäkning- flygplanskropp

Flygplanskroppens längd bestäms för enmotorigt allmänflyg (single engine GA),
från formeln

lFUSE = a(TOGW )c (3.62)

där a och C är statistiska konstanter som bestäms för vald referens segelflygplan:
a = 0, 316 samt C = 0, 48. Efter flertalet iterationer på TOGW och varierande
längd gavs ett vettigt resultat (Raymer [8], tabell 6.3, 2006). Lämplig diameter för
flygplanskroppen baseras på de största ingående delarnas dimensioner, i detta fall
ozonmätaren. Ozonmätarens mista möjliga bredd vid placering i flygplanskroppen,
ges av bOZON , vilket optimistiskt tänkt ger en

dFUSE = bOZON + 2t (3.63)

Då ges totala arean för flygplanskroppen av

SFUSE = lFUSE

(
dFUSE

2

)2
π (3.64)

som representerar den referensarea som används vid ytviktsberäkningar.

Areaberäkning- stabilisator

För dimensioneringen av fenpartiet användes metoder för stabilisatorkoefficient (Tail
Volume Coefficient), baserat på att den kraft genererad av stabilisatorns lyft är
proportionell mot stabilisatorns area. Multipeln av denna area med stabilisatorns
momentarm är en dimension av volym , vilket leder till tail volume coeff som en
måttstock för stabilisatorns utformning. Den vertikala och horisontella stabilisa-
torns area fås av ekvationer (Raymer [8], sid. 120, 2006)
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SV T = cV T bWSW /LV T (3.65)

SHT = cHT C̄WSW /LHT (3.66)

som är den referensarea som används vid ytviktsberäkningar. Positionen för sta-
bilisatorn ges av LHT och LV T , fenornas momentarmar, och mättes från 25% av
vingens ledande kant, till 25% av fenornas ledande kanter. Ungefärliga mått för des-
sa fås statistiskt för drivande enmotoriga flygplan ur Raymer (Raymer [8], sid.122,
2006) och är 60% av lFUSE . Flertalet iterationer genomfördes för att finna passande
mått och hålla målvikten (TOGW).

cV T 0,02
cHT 0,50

Tabell 3.5: Stabilisatorkoefficienter

3.3.3 Reduktion av vikt
Vid begynnande iterationer av strukturvikten med approximate group weights met-
hod märktes att TOGW blev för hög, vilket påverkade prestanda och höjdberäk-
ningar negativt. Flertalet ändringar i geometrin gjordes för att minska vikten, och
en viktig formändring av flygplanskroppen gjordes för att få ner vikten. För att
flygplanet ska kunna manövreras och få stabilitet behövs att flygplanskroppen är
tillräckligt lång för att få stabilt moment kring stabilisatorn. Den minsta möjliga
diametern för flygplanskroppen baseras på ozonmätarens dimensioner och har allt-
så ett minstavärde, detta ger dock en mycket tung kropp, så med inspiration från
Raymer gjordes den senare delen av kroppen mycket smalare, för att ge en nästan
grodyngelliknande kropp (Raymer [8], sid. 120, 2006). Detta reducerade vikten, men
behöll en tillfredställande kroppslängd.
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3.4 Energiåtgång
Efter beräkningar som gjorts tidigare i avsnitt 3.1 , finns nu en bra uppskattning
av geometri, motor och batterier. Vidare bestämms den sträcka och tid flygplanet
kan prestera, med den batterimängd som beräknats. De olika segmenten beskrivs i
figur 3.7

Figur 3.7: Take-Off till landning

Take-Off

Energiåtgången under Take-off beräknas med ekvation (3.6) för accelerationen, dV
dt ,

och VTO för farten. Mängden energi beräknas enligt

ETO = PTOtTO = W
dV
dt VTO

tTO
3600 (3.67)

Den horisontella sträckan beräknas enligt ekvation (3.17)

sTO = sGR + sR + sTR + sC (3.68)

Tiden för detta uppskattas
tTO = sTO

VTO
(3.69)

Stigning

Den energi som krävs under stigning beräknas

Estig =
∑
i

Peng
neng

hi
R/Ci

1
3600 (3.70)
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där h är ett höjdintervall då R/C är konstant. Den horisontella sträckan som täcks
av stigningen räknas fram genom att för varje möjlig stigvinkel i ett höjdintervall
ta fram den horisontella komponenten

sstig =
∑
j

hj − hj−1
tan(αstig,j)

(3.71)

tiden beräknas med summan av vardera sträcka per fart

tstig =
∑
m

sstig,m
Vm

(3.72)

Steady flight

Under steady flight beräknas effektåtgången av motståndet och hastigheten

ESteady = PSteadytSteady =
CD

1
2ρV

3S

nprneng

tSteady
3600 (3.73)

värden tagna till denna ekvation är vid den höjd som energimängden i batteriet
tillåter att flygplanet kan utföra det uppdrag som ges, det vill säga en lägre höjd än
den teoretiska maxhöjd som analysen täcker. Detta beror på att hastigheten som
krävs för att flygplanet ska hålla sig på maxhöjd är så stor att energiåtgången inte
är överens med hur mycket batteri som finns tillgänglig. Denna höjd är inte optimal
som level flight, då batteriåtgången är långt över den optimala, men då analysen
riktar sig mot forskning på hög höjd väljs den högsta möjliga höjden. Tiden eller
sträckan väljs efter uppdrag och ger sedan den andra då farten är konstant under
steady flight.

Landning

Effektåtgången under landningsmomentet är noll då flygplanet seglar ned. Sträckan
beräknas med hjälp av ekvation (3.54) men nu adderas den sträcka det tar att
sjunka till höjden 50 ft med en nedstigningsvinkel på 3◦.

snedstigning = hmax
tanαnedstigning

(3.74)

slandning = snedstigning + sA + sF + sFR + sBR (3.75)

Tiden fås genom att dela de första tre termerna i högerledet med 1.3Vstall16 och de
resterande två med 1.1Vstall17.

tlandning = snedstigning + sA + sF
1.2Vstall

+ sFR + sBR
1.1Vstall

(3.76)

16Även kallad flare speed, VF LR.
17Även kallad touch-down speed, VT D, eller breaking speed, VBR
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Slutsats och diskussion
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Kapitel 4

Slutsats

Med hjälp av strukturella kolfiberbatterier kan vi få ner vikten avsevärt jämfört med
extern batteridrift eller kolvmotordrift. Den minskade vikten tillåter mera lyft vid
lägre hastigheter och i förlängningen minskad energikonsumtion. Implementering
av strukturella kolfiberbatterier skulle tillåta flygplan av redan existerande model-
ler att öka sin maxhöjd.

Den flygplansdesign som tagits fram och analyserats i denna konceptstudie har
följande specifikationer

Flygplanet i analysen
Vingspann 14 m
Längd 3,18 m
Tomvikt 113 kg
Passagerare 0
Payload 7 kg
Cruise speed 145 m/s
Cruise altitude 33 km
Service ceiling 33 km
Sträcka 205 mil
Take-off sträcka 255 m
Landning sträcka 286,2 m
Motor Joby Motors 1S 13,2 kW

Tabell 4.1: Specifikationer

Utifrån de yt- och viktberäkningar som utförts har följande data beräknats.
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Total area 11,23 m2

Batteriarea 9,60 m2

Total vikt 120,35 kg
Payload 7,00 kg
Avionics 9,81 kg
Motorvikt 2,75 kg
Komposittjocklek 5,00 mm

För beräkning av möjlig altitud för flygplanet beräknas stighastigheten i varje inter-
vall och en positiv stigvinkel. Resultatet visas i figur 4.3. Här har antagits stilla luft,
och utan några andra oförutsägbara meteorologiska tillstånd. För att få fram dessa
värden krävs uttryck för lyft-, motstånds- och noll-lyft-motståndskoefficienten, som
visas i figur 4.1 nedan.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
·10−2
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20
30
40

CD

H
öj
d
[k
m
]
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d
[k
m
]
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·10−2
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1
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CD0

H
öj
d
[k
m
]

Figur 4.1: lyft-, motstånds- och noll-lyft-motståndskoefficienten vid ökad altitud

32



Då beräkningsgången har varit sådan att de olika koefficienterna beror dels på
stigvinkeln som visas i figur 4.3 och hastigheten som visas i figur 4.4 har resultaten
givit varandra, och varit en iterativ process. Beräknade konstanter i alanysen ges i
tabellen nedan

Våta ytan, Swet 13,8679 m2

Designkoefficienten, K 0.0104
Oswald efficiency factor, e0 1.0612

Även ytfriktionskoefficienten (Skin friction coefficient), CF , och summan av form-
faktorerna, FC ändras vid ökad altitud, resultatet visas nedan

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4
·10−2
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d
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m
]

2.25 2.3 2.35 2.4 2.45 2.5 2.55 2.6 2.650
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20
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40

FC

H
öj
d
[k
m
]

Figur 4.2: Ytfriktionskoefficienten och formfaktorn vid ökad altitud
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där CF och FC ändras med den ökande hastigheten hos flygplanet, och förändringar
i Mach-tal. Nu kan resultat som ger den maximala höjd som nås i analysen ges; den
altitud där en positiv stigvinkel kan beräknas

0° 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10°
0

5

10

15

20

25

30

35

Stigvinkel [ ◦]

H
öj
d
[k
m
]

Figur 4.3: Möjliga stigvinkar på de olika altituderna

Dessa stigvinklar har beräknats genom att i varje höjdintervall öka den horisontella
hastigheten flygplanet färdas med, dessa har inte valts utefter energiåtgång eller
maximal R/C, utan endast den lägsta erfoderliga hastighet över stall-hastighet.
Vidare presenteras erfoderliga värden på hastigheten för att nå de stigvinklar som
beräknas i figur 4.3. För att nå dessa krävs de hastigheter som visas i figur 4.4
nedan.
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Figur 4.4: Fart vid altituder för att nå stigvinkel

Dessa hastigheter har stor betydelse då de svarar direkt mot den effekt som krävs av
den motor som installeras och i förlängningen den energi som behövs från batteriet.
Värden i figur 4.4 beräknas utifrån uttryck för stigvinkeln. Effekten som krävs av
motorn för flygplanet att nå den topphöjd i denna analys visas i figur 4.5
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Figur 4.5: Erfoderlig effekt i de olika höjdintervall under stigning

Den energi som går åt under stigning och landning är ca. 6,2 kWh av de 25 kWh
som vårt batteri kan tillhandahålla, resterande tas under steady flight. Sträckorna i
analysen har inte minimerats eller analyserats utan endast beräknats och fastställt
att dessa är rimliga och ”humana” i förhållande till vanliga landningsbanor. De olika
sträckorna kan ses i följande tabell 4.2

Take-off 250 m
Stigning 63 mil
Steady flight 78 mil
Nedstigning (Glider) 63 mil
Landning 290 m

Tabell 4.2: De horisontella sträckorna under flygning

36



Kapitel 5

Diskussion

Designarbetet av ett flygplan är ett stort arbete och fodrar ett stort team av in-
genjörer som har expertkompetens inom flera olika områden av processen, experter
inom aerodynamik, framdrivning, struktur, styrning, vikt.
Som sagts inledande i avsnitt 3.1 så har kraftiga förenklingar gjorts i denna rapport
för att inom tidsramen genomföra en konceptstudie som innefattar start och land-
ning.

Olika alternativ för utformningen av flygplanet kan ses lämpliga. Då strukturella
kolfiberbatterier är en kombination av kolfiberkomposit och Li-Jon-batterier med-
följer utöver de positiva egenskaperna som struktur och energilagring även negativa
egenskaper. Exempel på detta är att den slutgiltiga kompositen får en densitet på
närmre 2,2 kg/m3, vilket gör att den hamnar i kategorin högdensitetskompositer,
vilka inte nämnvärt lämpar sig för lättviktskonstruktion. Jämfört ligger en vanlig
kolfiberkomposit runt 1,4 – 2 kg/m3, och aluminium på 2,7 kg/m3.

De generaliseringar som gjorts i konstruktionen har varit att all strukturkompo-
sit skall utgöras av de strukturella batterierna. I en mer realistisk konstruktion
skulle enbart skalkompositen ersättas av batterier, och skelett, landningsställ och
dylikt tillåtas vara av konventionell komposit.
Alternativ kan vara att göra en kombination. Använda konventionell komposit till
vissa delar och strukturell kolfiberkomposit till vissa andra, och komplettera med
batteripack i kroppen, för att optimera vikten.

Ett av de större problem vid tillverkning av den här typen av batterier är att liti-
umbatterier måste tillverkas i argonfylda kammare, vilket betyder att man skulle
behöva utvecka tillverkningstekniken utöver själva konceptet i sig. Sådana föränd-
ringar sker långsamt och är kostsamma, detta betyder att tiden för implementering
av dessa batterier förlängs ytterligare.

Val av radiostyrning, påverkas till stor del av vilken höjd som flygs på. Radio-
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styrning har en begränsad räckvidd, och skulle troligtvis behöva ersättas av ett,
inbyggt, förprogrammerat styrsystem. Alternativt skulle en lägre flygande farkost
kunna agera kontrollstation och styra flygplanet från en lägre höjd, ändå inom räck-
vidd för radiostyrning.

I rapporten har det inte tagits hänsyn till kompressibilitet när det handlar om
propeller, den pitch som beräknas tar hänsyn endast till den förändring som sker i
densitet. Flygplanet närmar sig Mach 0.5 vid maxhöjd, detta har inte behandlats
vidare än ekvation (3.22).

Flygplanskroppen har inte analyserats ur något aerodynamiskt perspektiv annat
än det intuitiva med en avsmalnad, liten profil. Ingen analys av svepta vingar har
gjorts för att minska drag och andra effekter vid höga hastigheter. De värden som
ges av Service ceiling i flygplansmanualer beräknas i standard-atmosfären, våra vär-
den är även beräknade i denna.

Det finns flera formfaktorer och komponenter i beräkningarna av CD0 och K som
inte tas hänsyn till i denna analys, då friktionsmotståndet är förhållande lågt kan
många av dessa försummas men bör nämnas. Positionen för aerodynamiskt centra
har inte beräknats utan antagits till 25% av kordan på vingprofilen, på grund utav
brist på exprementella data. Men tillvägagångssättet är viktig att ha med för even-
tuella fortsatta studier.

Propellerberäkningar kan utvecklas oändligt, i denna rapport behandlas endast de
grundläggande faktorerna. Steady flight sker på den högsta höjden, här har bara
förutsatts att flygplanet kan hålla sig ”flytande” på den sista positiva stigvinkel som
beräknas , ca. 0.3◦.

Idag används UAV (Unmanned aerial vehicles) till stor del inom armén och be-
vakning. Vi vill belysa att konceptet är väl anpassat för forskning och andra mer
fredliga ändamål. Utveckligen inom batterier går samma väg, först appliceras tekni-
ken inom armén, sedan bilar och andra ekonomiskt starka branscher. Flygindustrin
tar ofta del av sådan teknik sent, vilket leder till att den implementering som dis-
kuteras i denna analys ligger långt fram i tiden. Något som ligger närmare i tiden
och som gått snabbt framåt de senaste åren är batterier i mobiltelefoner, tablets
och laptops, dessa marknader är mer troliga att leda en förändring.
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Bilaga A

Matlab

clear all
clc
close all

Peng = 13200; %Motoreffekt (W)
npr = 0.9; %Propellerverkningsgrad UPPSKATTNING
neng = 0.95; %Motorns verkningsgrad Enligt tillverkare
L = 14; %Vingspann
chord = 0.5; %Chordans längd
xc = 0.3; %där chordan är som tjockast NACA 2412
tc = 0.12; %Maximal tjocklek på vingen normerad med chordan
Snet = L*chord−(0.4*0.5); %Gross−wing−area − flygplanskroppen
m = 123; %Totala massan
Am = 0; %Sweep av maximum thickness−line (grader)

my0 = 18.27*10^−6; %referensviskositet
T0 = 288.15; %Referenstemperatur
C = 120; %Sutherlands konstant
g = 6.67384*10^−11; %Gravitationskonstanten
M = 5.97219*10^24; %Earth mass

g0 = 9.80665; %Tyngdacc. vid SL
P = zeros(length(48));
P(1) = 101.325*10^3; %Tryck vid SL
rho = zeros(length(48));
rho(1) = 1.225; %Densistet vid SL
T = zeros(length(48));
T(1) = 288.15; %Temp. vid SL
hojd = zeros(length(70));

R = P(1)/(rho(1)*T(1)); %Allmäna gaskonstanten
i = 1;
q = 1;
Vi = 1;
gamma = 0;
c = 1;
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% Skapa värden för atmosfären

for height = 0:10:61000

hojd(i) = height;

i = i + 1;

if height >= 0 && height < 11000
a = −0.0065; %K/m
T(i) = T(i−1) + (10*a);
P(i) = P(1)*((T(i)/(T(1)))^−(g0/(a*R)));
rho(i) = rho(1)*((T(i)/(T(1)))^−((g0/(a*R)) + 1));

end

if height >= 11000 && height < 20000
T(i) = T(i−1);
P(i) = P(1101)*exp((−g0/(R*T(1101)))*(height−10990));
rho(i) = rho(1101)*exp((−g0/(R*T(1101)))*(height−10990));

end

if height >= 20000 && height < 32000
a = 0.001; %K/m
T(i) = T(i−1) + (10*a);
P(i) = P(2001)*((T(i)/(T(2001)))^−(g0/(a*R)));
rho(i) = rho(2001)*((T(i)/(T(2001)))^−((g0/(a*R)) + 1));

end

if height >= 32000 && height < 47000
a = 0.0028; %K/m
T(i) = T(i−1) + (10*a);
P(i) = P(3201)*((T(i)/(T(3201)))^−(g0/(a*R)));
rho(i) = rho(3201)*((T(i)/(T(3201)))^−((g0/(a*R)) + 1));

end

if height >= 47000 && height < 52000
T(i) = T(i−1);
P(i) = P(4701)*exp((−g0/(R*T(4701)))*(height−46990));
rho(i) = rho(4701)*exp((−g0/(R*T(4701)))*(height−46990));

end

if height >= 52000 && height < 61000
a = −0.002; %K/m
T(i) = T(i−1) + (10*a);
P(i) = P(5201)*((T(i)/(T(5201)))^−(g0/(a*R)));
rho(i) = rho(5201)*((T(i)/(T(5201)))^−((g0/(a*R)) + 1));

end

end

A = [hojd' T'−273.15 P' rho'];

height = 1;
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rh = 1.225;
Ti = 288.15;

% Ge stigvinklar vid ökad altitud i atmosfären

while Vi <= 300

G = g*M/(((6371*10^3)+height)^2);

my = my0*((T0+C)/(Ti+C))*((Ti/T0)^3/2); %Viskositet
Rev = rh*Vi*chord/my; %Reynolds tal för vingen
Re(i) = Rev;
CFv = 0.523/(log(0.06*Rev)^2); %Skin friction kefficient
ljudhast = 38.967854*0.514*sqrt(Ti); %Ljudhastigheten m.a.p. temp.
ljud(i) = ljudhast;
Ma = Vi/ljudhast; %Machtal beroende på hast. och ljudhast

if Ma >= 0.3
CFcv = CFv/((1+0.144*Ma^2)^.65); %kompensering för kompressibel strömning
CF = CFv + CFcv;
else CF = CFv;

end

Q = 1; %interferensfaktor

Fcv = (1+0.6*tc/xc + 100*tc^4)*(1.34*Ma^0.18*cos(Am)^0.28); %Formfactor vingen
ff = 3.177/sqrt((4/pi)*(pi*(0.4/2)^2)); %förhåll. l/b på fuselage
Fcf = 1+60/ff^3 + ff/400; %formfactor fuselage

Fc = Fcv + Fcf;

Sexposedv = Snet; %den exponerade vingarean ska egentligen delas med cos(stigvinkeln) men för små vinklar ~1
Swet = (1.977 + 0.52*tc)*Sexposedv; %den 'våta' vingarean

e0 = 1.78*(1− 0.0045*(L^2/Snet)^0.68) − 0.64; %Oswald efficiency factor
K = Snet/(e0*pi*L^2); %Designkoefficient

W = m*G;

CL = W*cos(gamma)/(0.5*rh*Vi^2*Snet); %Lyft koefficienten

CD0 = (Swet/Snet)*(CF*Fc*Q); %zero−lift drag coefficient

CD = CD0 + (K*CL^2); %Motstånds koefficienten

RC = (npr*Peng/W) − ((CD0*0.5*rh*Vi^3)/(W/Snet)) − ((K*2*(W/Snet))/(rh*Vi));
%Rate of climb

gamma = asin(RC/Vi); %Stigvinkeln Radianer

Pr = (rh/(2*npr))*Snet*Vi^3*CD; %Power required

%Här samlas data för de positiva stigvinklar.
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%Här är CL satt efter NACA 2412 vid Reynold > 10^6
if gamma*180/pi > 0 && gamma*180/pi < 10 && CL < 1.2709

hast(q) = Vi; %Loggar den orfodrade hastigheten för varje intervall
Preq(q) = Pr; %Effekten
Cl(q) = CL; %Lyftkoefficienten
Cd(q) = CD; %Motståndskoefficienten
Cd0(q) = CD0; %zero−lift drag coefficient
Cf(q) = CF;
FC(q) = Fc;
Re(q) = Rev; %Reynoldstal
Rc(q) = RC; %Rate−Of−Climb
ma(q) = Ma; %Mach−tal
Vi = 5;
Gamma(q) = gamma*180/pi; %Stigvinklar
c = c + 100;
height = A(c,1); %Altituden höjd 1000m då en positiv stigvinkel är funnen
rh = A(c,4); %Tar korrekta värden från atmosfär−modellen
Ti = A(c,2)+273.15; %Tar korrekta värden från atmosfär−modellen

else
Vi = Vi + 1;

end

q = q+1;

if height > 61000
break

end

end

Gamma(Gamma==0) = [];
hojd(hojd==0) = [];
hast(hast==0) = [];
Preq(Preq==0) = [];
Cl(Cl==0) = [];
Cd(Cd==0) = [];
Cd0(Cd0==0) = [];
Cf(Cf==0) = [];
FC(FC==0) = [];
Re(Re==0) = [];
Rc(Rc==0) = [];
ljud(ljud==0) = [];
ma(ma==0) = [];

%Plottar

figure(1) %Stigvinklar
plot(Gamma,hojd(1:100:length(Gamma)*100)*10^−3);
ylabel('Höjd [km]','fontsize',15);
xlabel('Stigvinkel [ ^{\circ}]','fontsize',15);
xt=get(gca,'xtick');
for k=1:numel(xt);
xt1{k}=sprintf('%d°',xt(k));
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end
set(gca,'xticklabel',xt1);
grid on
matlab2tikz('width','0.9\textwidth','stigvinklar.tex');

figure(2) %Fart
plot(hast,hojd(1:100:length(hast)*100)*10^−3)
ylabel('Höjd [km]','fontsize',15);
xlabel('Fart [m/s]','fontsize',15);
grid on
matlab2tikz('width','0.9\textwidth','hast.tex');

figure(3) %Temperatur, tryck, densitet
subplot(3,1,1);
plot(A(:,2),A(:,1)*10^−3)
ylabel('Höjd [km]','fontsize',15);
xlabel('Temperatur [^{\circ}C]','fontsize',15);
xt=get(gca,'xtick');
for k=1:numel(xt);
xt1{k}=sprintf('%d°',xt(k));
end
set(gca,'xticklabel',xt1);
grid on
subplot(3,1,2);
plot(A(:,3),A(:,1)*10^−3)
ylabel('Höjd [km]','fontsize',15);
xlabel('Tryck [Pa]','fontsize',15);
axis ( [−1*10^4 12*10^4 0 80] )
grid on
subplot(3,1,3);
plot(A(:,4),A(:,1)*10^−3)
ylabel('Höjd [km]','fontsize',15);
xlabel('Densitet [kg/m^3]','fontsize',15);
axis ( [−0.1 1.4 0 80] )
grid on
matlab2tikz('width','0.9\textwidth','temptryckdens.tex');

figure(4) %Power required
plot(Preq*10^−3,hojd(1:100:length(Preq)*100)*10^−3)
ylabel('Höjd [km]','fontsize',15);
xlabel('Power required [kW]','fontsize',15);
grid on
matlab2tikz('width','0.9\textwidth','power.tex')

figure(5) %CL, CD, CD0
subplot(3,1,1)
plot(Cl,hojd(1:100:length(Cl)*100)*10^−3)
ylabel('Höjd [km]','fontsize',15);
xlabel('C_{L}','fontsize',15);
grid on
subplot(3,1,2)
plot(Cd,hojd(1:100:length(Cd)*100)*10^−3)
ylabel('Höjd [km]','fontsize',15);
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xlabel('C_{D}','fontsize',15);
grid on
subplot(3,1,3)
plot(Cd0,(1:100:length(Cd0)*100)*10^−3)
ylabel('Höjd [km]','fontsize',15);
xlabel('C_{D0}','fontsize',15);
grid on
matlab2tikz('width','0.9\textwidth','clcd.tex');

figure(6) %Cf & Fc
subplot(2,1,1)
plot(Cf,hojd(1:100:length(Cf)*100)*10^−3)
ylabel('Höjd [km]','fontsize',15);
xlabel('C_{F}','fontsize',15);
grid on
subplot(2,1,2)
plot(FC,hojd(1:100:length(FC)*100)*10^−3)
ylabel('Höjd [km]','fontsize',15);
xlabel('F_{C}','fontsize',15);
grid on
matlab2tikz('width','0.9\textwidth','cffc.tex');

%Propellerdiameter
Php = Peng/745.699872; %Motoreffekt HP
motorvarv = 2500; %UPPSKATTNING
propdiameter = 254*(Php/(75.8*motorvarv^2*hast(21)))^(1/4);

VKTAS = hast(end)*0.514444; %maxhast i knop
PD = 31.7754*(VKTAS/motorvarv)*(1/npr); %Pitch−längd

%% Sträcka & Tid

hast(isnan(hast))=[];
Preq(isnan(Preq))=[];
mju = 0.05; %Friktions koefficient asfalt
CLmax = 1.2709; %NACA 2412
T_0 = Peng^(2/3)*(2*pi*(pi*(propdiameter/2)^2))^(1/3); %Static thrust
%UPPSKATTNING
Vstall = sqrt(W/(0.5*A(1,4)*Snet*CLmax)); %Stall−hastighet

%Take−off

Vlof = 1.1*sqrt(W/(0.5*A(1,4)*Snet*CLmax)); %lift−off speed
CDlof = CD0 + (K*CLmax^2); %Motståndskoeff vid TO
Tlof = (npr*neng*Peng)/Vlof; %Thrust take−off
akonst = (T_0−Tlof)/Vlof^2;

ATO = g0*((T_0/W)−mju);
BTO = (g0/W)*(0.5*A(1,4)*Snet*(CDlof−(mju*CLmax)) + akonst);

Sgr = log(ATO/(ATO−(BTO*Vlof^2)))/(2*BTO);
Sr = Vlof;
Str = 0.7087*Vlof^2*((Tlof/W)−(1/(CLmax/CDlof)));
Rlof = 0.70866*(W/(0.5*A(1,4)*Snet*CLmax));
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alfa = 5;
hTR = Rlof*(1−cosd(alfa));
Sc = (10.668 − hTR)/tand(alfa);

S_TO = Sgr + Sr + Str + Sc;

T_TO = ((Sgr+Sr)/Vlof)+(Str/(1.5*sqrt(W/(1.2*A(1,4)*Snet*CLmax)))) + (Sc/(1.2*sqrt(W/(0.5*A(1,4)*Snet*CLmax))));

%Stigning
Gamma(isnan(Gamma))=[];
S_stig = sum(1000./tand(Gamma(1:end)));

for i = 1 : length(Gamma)
Tsti(i) = (1000./tand(Gamma(i)))/hast(i);
end
T_stig = sum(Tsti);

%Steady

T_steady = 1.5*60*60;

S_steady = hast(end)*T_steady;

%Landning

alfaapp = 3;

Sapp1 = A(3301,1)/tand(alfaapp);

Rland = 0.4961*Vstall^2;
hF = Rland*(1−cosd(alfaapp));
Sapp2 = (15.24 − hF)/tand(alfaapp);
SF = Rland*sind(alfaapp);
SFR = Vlof;
SBR = log(1−((BTO/ATO)*Vlof^2))/(2*BTO);

S_land = Sapp1 + Sapp2 + SF + SFR + SBR;

T_land = ((Sapp1 + Sapp2 + SF)/(1.3*Vstall)) + ((SFR+SBR)/(1.1*Vstall));

Stracka = (S_TO + S_stig + S_steady + S_land);
Tid = (T_TO + T_stig + T_steady + T_land);

%% Effektåtgång

%Take−Off
acc = g0*((T_0/W)−mju) − (g0/W)*(0.5*A(1,4)*Snet*(CDlof − mju*CLmax) + akonst)*Vlof^2;

E_TO = W*acc*Vlof*(T_TO/3600);

%Stigning
for o = 1 : length(Rc)
E_sti = (Peng/neng)*(1000/Rc(o))/3600;
end
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E_stig = sum(E_sti);

%Steady flight

E_steady = (Cd(end)*0.5*A(3301,4)*hast(end)^3*Snet)/(npr*neng)*(T_steady/3600);

%landning

%Under landning laddas batterierna upp

ETOT = E_TO + E_stig + E_steady;

clc

disp(' H [km] S [mil] T [h] E [kWh]');

HSTW = [height*10^−3 Stracka*10^−4 Tid/(60*60) ETOT*10^−3];

disp(HSTW);
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