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Sammanfattning 
Denna rapport behandlar en konceptstudie av ett solcellsdrivet obemannat höghöjdsflygplan, 

förkortat HALE UAV, och innefattar bland annat en kort beskrivning av ingående delar, design 

och utformning, prestanda och energi beräkningar samt modeller för solstrålning och väder i 

atmosfären. Inspirationen till projektet gavs av det solcellsdrivna flygplanet Zephyr och har även 

utgjort utgångspunkten för detta arbete. Syftet med studien har varit att ta reda på hur mycket 

energi som krävs för att ett flygplan av denna typ ska kunna operera och hur stor del av jorden 

den skulle kunna täcka om den endast drivs av solceller under antagandet att ideala förhållanden 

råder.   

Utvecklingen av obemannade flygplan har gått snabbt de senaste 30 åren och i takt med de 

ökande miljöproblemen kommer flygplan som är mer miljövänliga att bli mer populära. Flygplan 

av denna typ har idag stora användningsområden och kan bland annat användas för spaning och 

övervakning men även som plattformar för exempelvis internet och telefoni.  

Med Zephyr som utgångspunkt har rimliga värden på flygplanets utformning kunnat 

bestämmas. Totalvikten blev 53 kg med ett vingspann på 22,5 meter och en motoreffekt på 

2x450 W. Olika vingprofiler har analyserats och valet blev Wortmann FX 74-CL5-140 på grund 

av en hög lyftkraftskoefficient, anpassad för låga Reynolds tal samt ett mycket stort förhållande 

mellan lyftkraft och motstånd. Solcellerna som används för att ta tillvara på energin lagrad i 

solstrålningen valdes till amorfa kiselsolceller med en verkningsgrad på 20 % och batterierna för 

att lagra energin valdes till litium-svavel med en massa på 15,9 kg och en energidensitet på 500 

Wh/kg.  

Beräkningar av planets prestanda har gjorts med de utdelade 

kompendierna som grund och de innehåller mer detaljerade beskrivningar om 

respektive beräkningar och lösningsgång. Olika flygfall har analyserats för att erhålla en så 

energisnål flygning som möjligt vilket resulterade i planflykt under dagtid och en blandning 

mellan glidflykt och stigning under natten. Energiåtgången beräknades till cirka 6.1 kWh under 

dagtid och cirka 6 kWh under natten.   

Den använda solstrålningsmodellen approximerar hur solstrålningen varierar under en dag samt 

under olika tider på året.  Beräkningar för hur mycket energi som är tillgänglig vid olika latituder 

och höjder har gjorts och sedan jämförts med flygplanet minimala behov för att flyga.  

Med ett behov på minst 15 kWh per dag resulterade det i att flygplanet måste flyga på 

latituder under cirka 40°N i december och latituder på under 60°N i februari och oktober.    

Som hjälpmedel vid beräkningar och analys av vingprofiler har programvarorna MATLAB samt 

XFLR5 använts. 
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Abstract 
This report treats a concept study of a solar powered HALE UAV (High Altitude Long 

Endurance Unmanned Aerial Vehicle) and includes amongst others a short description of the 

parts, design, performance and energy calculations as well as a few models for solar radiation and 

weather/atmosphere. The inspiration was given by the solar powered airplane Zephyr, which has 

been the starting point for this project. The purpose of the study has been to find out how much 

energy is needed for this type of an airplane to be able to perform and how big area of the earth 

it could cover if only powered by the energy solar cells collect under the assumption of ideal 

conditions. 

The development of UAVs have been rapid during the past 30 years and considering the 

increasing environmental problems, environmental forms of flight will only become more and 

more popular. Airplanes of this type currently have many major uses, for instance they can be 

used for surveillance and observations as well as platforms for internet and telephony. 

Reasonable values of the aircraft design has been able to be determined using Zephyr as a starting 

point. The total weight of the airplane is set to 53 kg with a wingspan of 22.5 m using 2 motors at 

450 W each. Different airfoils have been analyzed and a Wortmann FX 74-CL5-140 was chosen 

due to a high lift coefficient, designed for low Reynolds numbers and a very high lift to drag 

ratio. The solar cells used to take advantage of the energy of the suns radiation was elected to 

amorphous silicon solar cells with an efficiency at 20 % and the batteries used to store the energy 

are 15.9 kg of lithium-sulfur batteries with a specific energy at 500 Wh/kg. 

Calculations of the airplanes performance were conducted using mainly the distributed 

compendiums made by the examiner Arne Karlsson, which contain a more detailed description 

of the formulas. Different flight cases have been analyzed to get a clear picture of what is the 

most energy efficient flying schedule which resulted in level flight during the day and a mixture of 

glide and climb during the night. This gives an expected energy usage at approximately 6.1 kWh 

during the day and roughly 6 kWh during the night. 

A solar radiation model has been used to approximate how the energy varies in a day and during 

different times of the year. Calculations of how much energy there is available at different 

latitudes and heights were made and then compared with the minimal energy consumption the 

flight requires.  

Assuming the airplane needs 15 kWh per day to function (this is including a safety factor), the 

airplane needs to fly on latitudes below 40°N in December and on latitudes below 60°N in 

October. 

MATLAB and XFLR5 have been used for calculations and investigating the airfoils. 
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Nomenklatur 
 

Storhet Beskrivning Enhet 

p Tryck Pa 

T Temperatur K 

ρ Luftens densitet kg/m3 

g Tyngdaccelerationen på jorden m/s2 

h Höjd m 

R Allmänna gaskonstanten Nm/(mol*K) 

a Lapse rate konstant  - 

Re Reynolds tal - 

T Dragkraft från framdrivningssystem flygplan N 

D Motståndskraft på flygplan N 

L Lyftkraft på flygplan N 

W Tyngd på flygplanet N 

γ Stigvinkel resp. glidvinkel för flygplanet ° 

CL Lyftkraftskoefficient - 

q Dynamiska trycket  Pa 

V Flygplanets hastighet m/s 

R/C Stighastighet  m/s 

Ppr Motorns effekt vid hastighet V W 

DV Effekt som behövs för att balansera motståndet W 

ηpr Propellerns verkningsgrad - 

Peng Motorns effekt W 

CD Motståndskoefficient - 

CD0 Motståndskoefficient vid nollyft - 

K Drag-due-to-lift factor - 

V(R/C)max Flygplanets hastighet vid maximal stighastighet m/s 

Vstall Flygplanets stallhastighet m/s 

S Projektionen av huvudvingens area i horisontalplanet m2 

CL,max Maximala lyftkraftskoefficienten - 

(R/C)max Maximal stighastighet m/s 

ρabs,c Densitet på luften vid absolute ceiling kg/m3 

ρserv,c Densitet på luften vid service ceiling kg/m3 

(R/C)serv,c Stighastighet för ett bestämt värde på 0.508 m/s m/s 

CFe Skin-friction koefficient - 

Swet Summan av ytor i kontakt med luftflödet m2 

Swet,c Ytor i kontakt med luftflödet m2 

Sexposed Exponerade vingarean m2 

t Vingens maximala tjocklek m 

c Vingens korda m 

Atop Arean sedd ovanifrån m2 

Asida Arean sedd från sidan m2 
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a Faktor beroende på flygplanskroppens tvärsnittsarea - 

e0 Oswald efficiency factor - 

AR Flygplanets Aspect Ratio - 

k1 Viskösa delen av motståndet - 

k2 Kompressibel del av motståndet - 

b Vingspann m 

(L/D)max Glidtal - 

R/D Sjunkhastigheten m/s 

Vmin,sjunk Minimala sjunkhastigheten m/s 

CL,ME Lyftkraftskoefficient vid max endurance - 

CD,ME Motståndskoefficient vid max endurance - 

tdrop Tiden det tar att sjunka under natten s 

Estig Energi som krävs för att stiga till viss höjd Ws 

ηeng Motorns verkningsgrad - 

tstig Tiden det tar att stiga till cruise höjd s 

tmin Minimala tiden för att nå önskad höjd s 

Pplan,min Min. effekt som krävs för planflykt W 

Vplan,min Hastighet som kräver minst effekt vid planflykt m/s 

Eplan Energi som går åt vid planflykt Ws 

Pplan,min Lägsta effekten som krävs för planflykt W 

tplan Tiden planet flyger i planflykt s 

tmax Maximal glidflygningstid s 

Sp Solarkonstant W/m2 

τ Atmosfäriska transmittansen - 

m Optiskt luftmasseindex - 

p0 Trycket vid havsnivå Pa 

mr Optiskt luftmasseindex vid trycket p - 

Φ  Latitud ° 

δ Deklinationen ° 

β Slope ° 

θ Infallsvinkel ° 

ω   Timvinkel ° 

α  Solvinkel ° 

T Soltid i timmar h 

Sd Diffusa solstrålningen W/m2 

Sb Direkta solstrålningen W/m2 

Stot Totala solstrålningen W/m2 

Esolcell Totala energin som ges av solcellerna under en dag Wh 

Stot,dag Daglig mängd solstrålning Wh/m2 

A Solcellsarea m2 

ηsolcell Verkningsgrad solceller - 

ηvinkel Verkningsgrad på grund av vingprofilens krökning - 
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1 INTRODUKTION  
 

Obemannade flygplan eller UAV (Unmanned Aerial Vehicle) som de brukar kallas började 

utvecklas redan under första världskriget, dock i form av luftburna missiler. Utvecklingen av 

UAVs och kryssningsrobotar är sammanlänkade och teknik som utvecklades för att användas till 

robotar kom istället till att användas i UAVs och vice versa. Efterfrågan på ny teknik och nya 

lösningar till UAVs är stor och kommer bli ännu mer populärt i framtiden1.  

UAVs har kommit att vara en stor del inte bara inom militära operationer utan har vida 

användningsområden inom både spaning och övervakning. Exempel på användningsområden är 

bland annat inom forskning och utveckling där de kan användas för att ta prover. Ett annat 

exempel är som övervakningsflyg för att övervaka till exempel trafikförhållanden, skogsbränder, 

stora folkmassor, flygfotografering eller miljöbevakning. Några av de fördelar som finns med att 

använda UAVs är bland annat minskade risker då inga personer är ombord samt att miljöer som 

annars vore farliga för människor nu kan undersökas2. 

Utvecklingen av soldrivna flygplan/UAVn har under de senaste 30 åren gått snabbt framåt. 

Sedan början med Sunrise I i november 1974 (den första UAVn driven av endast solenergi) har 

flera efterföljare konstruerats och drömmar om eviga flygningar har väckts3. HALE (High 

Altitude Long Endurance) UAVs utvecklas idag som ett alternativ till dagens satelliter. Genom att 

flyga på väldigt höga höjder där atmosfären är väldigt tunn ger dessa plattformar ”nära rymden” 

kapacitet som är jämförbar med satelliter och kan tillhandahålla tjänster som uthållig ISR 

(Intelligence Serveillance Reconnaissance) och kommunikationslösningar4. De största fördelarna 

med dessa atmosfärssatelliter är att kostnaderna är mycket lägre samt att de kan användas flera 

gånger och uppgraderas under tiden. NASA har med sitt ERAST (Environmental Research 

Aircraft Sensor Technology) program tagit fram bland annat HELIOS. HELIOS är en UAV 

driven av en kombination av solceller och bränsleceller med målet att demonstrera långvarig 

flygning på en höjd omkring 30 840 meter (100 000 ft). Ett flertal liknande projekt utvecklas för 

närvarande av bland annat AeroVironment och deras Global Observer, Titan Aerospace och 

deras Solara 50/60 samt QinetiQ (numera en del av Airbus High Altitude Pseudo-Satellite 

(HASP) programmet) och deras Zephyr. Alla tre är av direkt relevans till detta projekt och 

kommer att fungera som utgångspunkt för bland annat design och data.      

1.1 UPPGIFTSBESKRIVNING 
En konceptstudie ska genomföras där fokus ligger på att undersöka under vilka förhållande ett 

litet, obemannat flygplan som får sin energi från solceller kan flyga under. Målet är att ta reda på 

hur långa dagarna ska vara för att den lagrade energin i batterierna ska kunna driva flygplanet 

under natten och vilka delar av jordklotet som uppnår dessa villkor. Flygplanet antas flyga på 

tillräcklig höjd för att undvika stormar och väderlek som kan påverka prestandan. 

                                                      
1 http://www.strategicdefenceintelligence.com/armed-drones-to-dominate-the-uav-market/ 
2 https://www.uavs.org/advantages 
3 http://www.asl.ethz.ch/research/asl/skysailor/History_of_Solar_Flight.pdf 
4 http://defense-update.com/events/2007/summary/auvsi07_5hale.htm 

http://www.strategicdefenceintelligence.com/armed-drones-to-dominate-the-uav-market/
https://www.uavs.org/advantages
http://www.asl.ethz.ch/research/asl/skysailor/History_of_Solar_Flight.pdf
http://defense-update.com/events/2007/summary/auvsi07_5hale.htm
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1.2 SYFTE 
Syftet med detta projekt är att analysera ett solcellsdrivet HALE UAV. Beräkna hur mycket 

energi som krävs för de olika flygstadierna. Analysera hur solstrålningen varierar beroende på var 

på jorden man befinner sig samt hur stor del av jorden flygplanet då kan täcka med de 

begränsningar som ges av resultaten.   
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2 BAKGRUND 
Detta avsnitt beskriver en kort bakgrund till elektroniken i flygplanet (avionik), solcellerna, 

batterierna och atmosfären. Här anges även vilka solceller och batterier som används i detta 

projekt och vilken verkningsgrad samt energidensitet som de antas ha. 

2.1 AVIONIK 
Avionik är en översättning av de engelska orden aeronautical och electronics och kan ses som en 

kollektiv benämning på flygplanets elektronik. De innefattar bland annat kommunikation, 

navigation och kamerautrustning. Eftersom flygplanet är obemannat kommer det bland annat att 

behöva ett autonomt styrsystem, GPS samt utrustning för att utföra diverse uppdrag5. 

Det finns ett flertal olika styrsystem att välja mellan, alla med respektive för och nackdelar. 

Piccolo autopilots är utvecklat av Cloud Cap Tech och ger en komplett integrerad avionik lösning 

och inkluderar flygkontroll, GPS mottagare, diverse sensorer för mätning av luften samt 

kommunikationslösning6. För övervakningsuppdrag är det viktigt vilket övervakningssystem som 

väljs. För att få bilder med bra kvalitet är det viktigt att systemet inte påverkas av flygplanets 

rörelser. TASE500 är utvecklad av Cloud Cap Tech och är ett gyrostabiliserat lättvikts 

kamerasystem7. De har HD upplösning för att få en förbättrad bildkvalitet och klarhet, 

SWIR(Short Wave Infrared) för maximal bildskärpa och hög optisk zoom för att kunna ta skarpa 

bilder på långa avstånd.  

För att optimera användningen av solcellerna behövs en MPPT, Maximum Power Point Tracker8. 

Solceller har en komplex relation mellan solstrålning, temperatur och motstånd vilket resulterar i 

en ickelinjär utgångseffektivitet. En MPPT är i grunden en DC/DC omvandlare med justerbar 

förstärkning mellan inspänning och utspänning (ingång är solcellerna och batteri är utgång) där 

syftet är att sampla utsignalen från solcellerna och utifrån det bestämma rätt motstånd för att 

erhålla maximal effekt. 

2.1.1 Resultat 

Avioniken på detta flygplan uppskattas kräva en effekt på 90 W. 

2.2 SOLCELLER 
För att kunna ta tillvara på energin lagrad i solens strålar och generera elektrisk 

ström används solceller. De består av halvledare, oftast kisel, som när de belyses med 

ljus genererar elektrisk ström. Genom att koppla ihop cellerna till paneler kan önskad ström och 

spänning uppnås. Solcellen består av en kombination av två olika skikt, p- och n-skikt. I p-skiktet 

saknas det elektroner till skillnad från i n-skiktet där det finns ett överskott. Mellan dessa skikt 

befinner sig ett elektroniskt fält. När fotoner från solljuset träffar solcellen avger de sin energi till 

elektronerna. Om fotonerna innehåller tillräckligt med energi kommer elektronerna att excitera. 

När elektronerna hamnar i det elektroniska fältet mellan skikten kan de ledas till en yttre krets9.  

                                                      
5 http://en.wikipedia.org/wiki/Avionics 
6 http://www.cloudcaptech.com/products/auto-pilots/ 
7 http://www.cloudcaptech.com/products/detail/tase500hd 
8 http://en.wikipedia.org/wiki/Maximum_power_point_tracking 
9 http://skaffasolcell.se/index.php/tekniken-bakom-solceller/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Avionics
http://www.cloudcaptech.com/products/auto-pilots/
http://www.cloudcaptech.com/products/detail/tase500hd
http://en.wikipedia.org/wiki/Maximum_power_point_tracking
http://skaffasolcell.se/index.php/tekniken-bakom-solceller/
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2.2.1 Olika typer av solceller  

Det finns flera olika typer av solceller som bland annat sorteras efter material, 

tillverkningsprocess och substrat. Den mest använda typen av halvledare är kisel då det finns i 

stora mängder och är ekonomiskt. Bland dessa kiselsolceller finns det tre olika typer (listade 

nedan) där kristallstrukturen ser olika ut i de olika typerna10.  

Monokristallina:   

Består av rent kisel i form av en enda stor kiselkristall. Denna teknik ger en relativt hög 

verkningsgrad, normalt mellan 10-16 %, men verkningsgrad på över 20 % har uppnåtts i 

laboratorier. Tillverkningsprocessen är dock komplicerad vilket resulterar i ett högt pris.     

Polykristallina:  

Denna teknik består av sammansatta kristallstrukturer av varierande storlek. Fördelarna jämfört 

med monokristallina är att man får mindre tillverkningskostnader, mindre känslighet för kvalitén 

på den kisel som används samt en högre packningstäthet av cellerna. Verkningsgraden ligger 2-3 

% under monokristallina.     

Amorfa:  

Består av tunna filmer av amorft kisel som placeras på glas eller något annat substratmaterial. De 

har den stora fördelen att de är flexibla och kan appliceras på olika former exempelvis vingarna 

på ett flygplan. Tjockleken på dessa skikt är väldigt liten vilket innebär att en mindre mängd kisel 

behövs vilket ger låga tillverkningskostnader. Verkningsgraden för amorfa solceller är normalt 5-7 

%. Genom att använda legeringar med andra ämnen tillsammans med fler stiftkonstruktioner kan 

en högre verkningsgrad erhållas. Verkningsgrader på >13 % har uppnåtts och i takt med att 

tekniken utvecklas är det troligt att den siffran kommer att stiga ytterligare.  

Jämförelse mellan effektiviteten för olika typer av solceller finns representerade i Figur 1 nedan. 

 

Figur 1: Verkningsgrad för olika typer av solceller11. 

                                                      
10 http://www.calepa.ca.gov/cepc/2010/AsltonBird/AppAEx8.pdf (Photovoltaic solar cells: An overview of 

state-of-the-art cell development and environmental issues R.W. Miles, K.M. Hynes, I. Forbes) 
11 http://www.nrel.gov/ncpv/images/efficiency_chart.jpg 

http://www.calepa.ca.gov/cepc/2010/AsltonBird/AppAEx8.pdf
http://www.nrel.gov/ncpv/images/efficiency_chart.jpg
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2.2.2 Solstrålning 

Solens massa består till största del av väte. Den höga temperaturen i solens kärna omvandlar vätet 

till helium genom fusion. Denna process frigör enorma mängder strålningsenergi vars effekt är 

3,85 ·1026 W. Strålningen från solen är elektromagnetisk och energin i strålningen är beroende på 

vilken våglängd strålningen har. Merparten av energin erhålls för våglängder mellan 300-

4000 nm. För våglängder omkring 500 nm erhålls ett maxima i intensiteten, se Figur 2. Baserat på 

avståndet mellan solen och jorden kan effekten av strålningen som träffar jorden utanför 

atmosfären mot en vinkelrät yta estimeras till 1366 W/m2. Detta värde kallas solarkonstanten och 

antas vara ett medelvärde av effekten under ett år. I Figur 2 ges solstrålningens spektrum - ljusets 

intensitet vid olika våglängder.  

 
Figur 2: Solstrålningens spektrum (SMHI). 

I atmosfären kommer en del av solens strålar att spridas och absorberas av bland annat 

vattenånga och koldioxid samt påverkas av andra faktorer såsom moln. Detta ger att vid lunchtid 

under en klar sommardag i Sverige är den maximala instrålningen cirka 1000 W/m2 (vid 45° 

lutning). Vid markplanet minskas strålningens effekt ytterligare och beror på solhöjden, det vill 

säga solens höjd på himmeln. Solhöjden varierar beroende på vilken latitud på jorden man 

befinner sig på, tid på dygnet samt vilket år det är. Anledningen till detta är att man erhåller en 

större zenitvinkel, θ(infallsvinkeln mot jordytan, se Figur 3), på grund av förhållandet mellan 

solvektorn och normalvektorn till markplanet samt att en stor infallsvinkel innebär att strålningen 

måste transporteras längre genom atmosfären vilket leder till att en större del av strålningen 

sprids och absorberas. Lägst förluster fås vid ekvatorn då solen står i zenit. 

En ideal solcell som skulle täcka hela strålningsspektrumet och kunna konvertera all energi till 

elektricitet skulle ha en verkningsgrad på 100 %. I verkligheten är endast en del av detta spektrum 

täckt beroende på vilken halvledare som används12,13.  

De geometriska förhållandena mellan ett plan med någon specifik orientering i förhållande till 

jorden (oavsett om detta plan är fast eller rörligt i förhållande till jorden) och den 

inkommande solstrålningen, det vill säga positionen av solen i förhållande till detta plan, kan 

beskrivas i termer av flera olika vinklar. Några av dessa vinklar definieras i Tabell 1 och några 

illustreras sedan i Figur 3 nedan. 

                                                      
12 http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.6403!/faktablad_solstralning%5B1%5D.pdf 
13 Solar engineering of thermal processes, John A. Duffie, William A. Beckman 

http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.6403!/faktablad_solstralning%5B1%5D.pdf
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Tabell 1: Symbolbeskrivning för vinklar vid observation av solens position. 

Φ Latitud, vinkelavstånd norr eller söder om ekvatorn 

δ Deklinationen, vinkeln mellan solens riktning in mot jordens mittpunkt, och ekvator 

planet.  

β Slope, vinkeln mellan planet för ytan och den horisontella 

θ Infallsvinkel, vinkeln mellan den infallande solstrålen och normalen till ytan (zenit 

vinkel) 

ω Timvinkel, anger hur mycket celest väster om zenit som objektet befinner sig 

α Solvinkel, vinkeln som anger hur högt solen står på himmeln 

I Figur 3 illustreras ytterligare vinklar som beskriver solens position på himlen. 

 

 
Figur 3: Vinklar vid instrålning mot jorden [13]. 

För beskrivning av vinklarna se Tabell 1. För ytor som lutar rakt norrut eller söderut kan det 

faktum att ytans lutning β har samma vinkelförhållande till solstrålningen som en horisontell yta 

på en konstgjord latitud Φ-β användas. Denna relation visas i Figur 4 för det norra halvklotet.    

 

Figur 4: Illustration av hur solens strålar träffar ett plan med vinkeln β [13]. 

För beräkning av solstrålningen se avsnitt 3.4.1.  
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2.2.3 Resultat 

Till detta arbete har amorfa solceller valts med en uppskattad verkningsgrad på 20 % (inom en 

snar framtid då tekniken finns men inte kommersiellt). Beslutet togs främst eftersom amorfa 

solceller är flexibla, har en låg vikt och är lätta att applicera i flera lager på flygplanets vingprofil. 

2.3 BATTERIER 
I nutid är litium-jon batterier de vanligaste inom applikationer såsom mobiltelefoni, bärbara 

datorer samt i större sammanhang som el-bilar, till exempel Tesla Model S14,15. Om man däremot 

fokuserar på solcellsdrivna UAV är det oftast inte litium-jon batterier som används. Solar 

Impulse 2 är ett helt solcellsdrivet flygplan som kan flyga jorden runt utan bränsle (dock inte 

obemannat eller ett HALE flyg)16. Det använder sig av litium-polymer batterier, totalt 633 kg med 

en energitäthet på 260 Wh/kg. 

Som nämnts tidigare kommer flygplanet Zephyr att användas som utgångspunkt för viss data. De 

använder sig av litium-svavel batterier, ungefär 16 kg med en energitäthet på ungefär 400 

Wh/kg17,18. 

2.3.1 Litium-jon 

Litium-jon är ett väldigt vanligt batteri i dagens samhälle, främst då de har en hög energitäthet 

men även då de har en mycket lägre risk att manuellt urladdas än vad nickel batterier har. De 

kräver även lite underhåll eftersom batteriet inte har något ”minne”, det vill säga det är inte 

nödvändigt att ladda ur batteriet helt innan det uppladdas för att hålla standarden. Det finns även 

möjlighet att tillverka olika kombinationer för att specialanpassa batteriet till behovet, till exempel 

litium-kobolt har hög energitäthet men har en begränsad effekt (passar till bärbara datorer och 

mobiltelefoner) samt litium-fosfat som har hög effekt men normal energitäthet (väldigt stabilt 

och säkert batteri men med högre tillvekningskostnader). 

Nackdelar med litium-jon batterier är att det åldras även om det inte används (energitätheten 

minskar) samt att det behövs skyddskretsar vilket ökar tillvekningskostnaden. 

Litium-jon batterier ligger normalt på en energitäthet runt 100-200 Wh/kg (har i forskning 

kommit upp till 250 Wh/kg) och klarar av 500-1500 cyklar beroende på typ.  

2.3.2 Litium-polymer 

Litium-polymer batterier är väldigt lika litium-jon batterier, skillnaden är att litium-polymer 

batterier har lite högre energitäthet och kan tillverkas i en tunnare form men då med en högre 

kostnad. 

De har en energitäthet på ungefär desamma som litium-jon, det vill säga runt 100-200 Wh/kg 

samt att de kan utföra ungefär samma antal cyklar19. 

                                                      
14 http://batteryuniversity.com/learn/article/x_204_litium_based_batteries 
15 http://www.teslamotors.com/support/model-s-specifications 
16 http://info.solarimpulse.com/en/our-adventure/building-a-solar-airplane/#.VSu-yPmsWi0 
17 http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/transport/11064789/Fly-11-days-non-stop-Now-
thats-long-haul.html 
18 http://www.bbc.com/news/world-us-canada-10742411 
19 http://batteryuniversity.com/learn/article/the_li_polymer_battery_substance_or_hype 

http://batteryuniversity.com/learn/article/x_204_lithium_based_batteries
http://www.teslamotors.com/support/model-s-specifications
http://info.solarimpulse.com/en/our-adventure/building-a-solar-airplane/#.VSu-yPmsWi0
http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/transport/11064789/Fly-11-days-non-stop-Now-thats-long-haul.html
http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/transport/11064789/Fly-11-days-non-stop-Now-thats-long-haul.html
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-10742411
http://batteryuniversity.com/learn/article/the_li_polymer_battery_substance_or_hype
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2.3.3 Litium-svavel 

Litium-svavel är superbatteriet. Jämfört med litium-jon batterier har de högre energitäthet samt 

mycket lägre tillverkningskostnader20,21. Problemet är dock att batteriets livstid är väldigt kort, det 

går att märka minskad energitäthet efter varje cykel. I denna undersökning behövs ett batteri som 

ska klara 365 cyklar om man vill att flygplanet ska kunna vara uppe i ett år då ett dygn 

representerar en cykel.  

Forskningen på detta problem ser dock väldigt bra ut, det finns många lösningar på problemet 

och det väntas komma fler inom en snar framtid. Bland annat har man använt sig av en 

glasbeläggning22, eller även en typ av DNA beläggning23 för att skydda batteriet från att brytas 

sönder. 

Litium-svavel batterier har en energitäthet på omkring 500 Wh/kg samt med teknik för att öka 

livstiden kan de hålla i upp till 1000 cyklar (mer i vissa fall). 

2.3.4 Resultat 

Då flygplanet behöver kunna lagra mycket av den energin som fås från solen och samtidigt inte 

väga för mycket har litium-svavel batterier valts på grund av den höga energitätheten på 500 

Wh/kg. Projektet antas bli veklighet inom en snar framtid då det går att få tag på dagens 

forskningsbatterier som har lång livstid.  

Baserat på Zephyr och att deras litium-svavel batterier upptog 30 % av flygplanets totala vikt görs 

samma uppskattning här. Med en flygplansvikt på 53 kg utgörs då 15,9 kg av batterier med en 

energikapacitet på 7,95 kWh. 

2.4 VÄDER 
Eftersom förhållandena vid havsnivå inte är de samma som högre upp i atmosfären är det viktigt 

att se hur olika parametrar varierar med höjden. De parametrar som ändras med ökad höjd i 

atmosfären är bland annat trycket, p, temperaturen, T, och densiteten, ρ.     

2.4.1 Jordens atmosfär 

Jordens atmosfär delas in i olika skikt, av dessa olika skikt är det troposfären samt stratosfären 

som är de intressanta för denna analys. Troposfären sträcker sig från 0-11 km och stratosfären 

sträcker sig från 11-51 km. Gränsen mellan dessa skikt kallas för tropopausen och den markerar i 

praktiken var väder ”slutar”, det vill säga över denna gräns antas flygplanet inte längre påverkas 

av väderlek såsom stormar, regn och jetströmmar24. För att skilja på var atmosfären slutar och 

rymden börjar används ofta Karman-linjen (100 km höjd) som gräns. Det finns dock ingen tydlig 

övre gräns för atmosfären utan den bara tunnas ut mer och mer. Ekvationerna som används för 

sambanden nedan ges av “The Standard Atmosphere” av Arne Karlsson25. Genom att ställa upp 

kraftbalansen för ett litet element av luft fås den hydrostatiska jämviktsekvationen  

 dp gdh    (2.4.1) 

                                                      
20 http://www.rsc.org/chemistryworld/2013/12/litium-sulfur-batteries-ready-go-distance 
21 http://www.oxisenergy.com/applications/#energy-storage 
22 http://www.extremetech.com/extreme/200255-glass-coated-sulfur-particles-could-improve-battery-
life-1000-percent 
23 http://www.rsc.org/chemistryworld/2015/02/litium-sulfur-battery-dna 
24 http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/atmosfarens-olika-lager-1.5838 
25 Karlsson, Arne, “The Standard Atmosphere”, Dept of Aeronautical and Vehicle Engineering, KTH, 2015  

http://www.rsc.org/chemistryworld/2013/12/litium-sulfur-batteries-ready-go-distance
http://www.oxisenergy.com/applications/%23energy-storage
http://www.extremetech.com/extreme/200255-glass-coated-sulfur-particles-could-improve-battery-life-1000-percent
http://www.extremetech.com/extreme/200255-glass-coated-sulfur-particles-could-improve-battery-life-1000-percent
http://www.rsc.org/chemistryworld/2015/02/lithium-sulfur-battery-dna
http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/atmosfarens-olika-lager-1.5838
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där ρ är luftens densitet och g är tyngdaccelerationen. Genom att använda ideala gaslagen 

 
p

RT

   (2.4.2) 

där T är temperaturen och R är specifika gaskonstanten. Med hjälp av antagandet att de ändras 

isotermiskt (det vill säga med T=Tkonst) kan Ekv (2.4.1) integreras över h till 
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     (2.4.3) 

För antagandet att temperaturen ändras linjärt enligt  

    1 1 2   ;  hT h T ah h h      (2.4.4) 

där a är en konstant kallad Lapse Rate kan Ekv (2.4.1) efter integrering över h skrivas som 
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där index 1 indikerar startvärden. Hur temperaturen, trycket och densiteten varierar med höjden 

illustreras i Figur 5.  

 

Figur 5: Illustrering på hur temperatur, tryck och densitet beror på höjden. 
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2.4.2 Resultat 

Vald höjd som flygplanet ska flyga på är 20 km, då det är över tropopausen på 11 km med god 

marginal. Från Figur 5 kan det utläsas att densiteten på denna höjd är 0,088 kg/m3, att 

temperaturen är -56,5 °C samt att trycket är 5500 Pa. 
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3 PRESTANDA 
Detta avsnitt presenterar flygplanets prestanda. För att beräkna energiåtgången för flygplanet 

behöver först de generella parametrarna bestämmas. När dessa parametrar är kända kan 

flygplanets flygprestanda beräknas och energiåtgången bestämmas. Här ges även en modell av hur 

solstrålningen varierar under dagen samt hur mycket av den som flygplanet kan ta tillvara på.  

3.1 DESIGN 
Utgångspunkten för design och utformning av flygplanet gavs av det brittiska företaget QinetiQs 

solcellsdrivna flygplan Zephyr. Se Figur 6 för en illustration av den tänkta designen.   

 
Figur 6: QinetiQs Zephyr. 

3.1.1 Vikt 

Vikten på flygplanet är en viktig faktor inte minst i beräknandet av lyftkraft, motstånd och 

stallhastighet. För att hålla vikten så låg som möjligt utan att förlora hållfasthet används kolfiber26. 

Batterierna är det som utgör den största delen av vikten och medför att den slutliga vikten är 53 

kg. Detta värde har tagits med inspiration från utgångsplanet Zephyr. 

 3.1.2 Vingspann 

Vingarna genererar inte bara lyftkraft utan utgör i detta fall även den area som kommer att täckas 

med solceller. För att tillräckligt med energin ska kunna fås behövs ett relativt stort vingspann. 

Med Zephyr som utgångspunkt valdes ett vingspann på 22.5 m27.  

3.1.3 Huvudvinge 

Valet av vinge är mycket avgörande för flygplanets prestanda då den genererar den största delen 

av lyftkraften. Den horisontella arean av vingen är viktig då den används som referensarea vid 

                                                      
26 http://content.yudu.com/Library/A20mql/EurekaJanuary2013/resources/18.htm 
27 http://www.bbc.com/news/science-environment-10733998 

http://content.yudu.com/Library/A20mql/EurekaJanuary2013/resources/18.htm
http://www.bbc.com/news/science-environment-10733998
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beräkning av dimensionslösa krafter och moment samt att i detta specialfall kommer den delen av 

vingen att vara täckt med solceller för att förse flygplanet med energi. För att bestämma en 

lämplig vinge behövs flera olika aspekter analyseras. Flygplanet kommer att operera på en mycket 

hög höjd i låga hastigheter vilket innebär låga Reynolds tal relativt huvudvingens aerodynamiska 

medelkorda. Motståndet är en annan kritisk del. Luftmotståndet kan delas in i två olika väsentliga 

delar, nollmotståndet och det lyftkrafts beroende motståndet. Nollmotståndet är det motstånd 

som flygplanet har då lyftkraften är noll och det lyftkrafts beroende motståndet är motståndet 

som erhålls för att skapa lyftkraft. För att erhålla ett så lågt motstånd som möjligt ska ett stort 

förhållande mellan vingarnas spännvidd och korda, kallat sidoförhållande (Aspect Ratio), 

användas. Användningen av en vinge med så lågt motstånd som möjligt minimerar energin som 

krävs för att flyga. Genom att använda programvaran XFLR5 kan olika vingars prestanda 

analyseras. Efter analys och studier togs två alternativ fram, Selig S1223 och Wortmann FX 74-

CL5-140. Analysen i Tabell 2 nedan är gjord för Re=2.5*105 med värden från XFLR5. 

 

Tabell 2: Jämförelse mellan två vingprofiler. 

Vinge Selig S1223 Wortmann FX 74-CL5-140 

Tjocklek [%] 12,14 13,08 

Chamber [%] 8,67 9,71 

 CL,max [-] 2,25 2,12 

AoA för max CL [°]  14 11,5 

CD,min [-] 0,0170 0,0170 

Max CL/CD [-] 79,19 84,26 

 

Från Tabell 2 kan slutsatsen dras att båda vingprofilerna har de egenskaper som söks (låga 

motståndskoefficienter och höga lyftkraftskoefficienter) för låga Reynolds tal. Valet föll på 

Wortmann FX 74-CL5-140 på grund av dess höga kvot mellan lyftkraft och motstånd28. 

3.1.4 Stabilisator 

Stjärtpartiet på flygplanet inkluderar bland annat stabilisatorer och en fena (även kallad vertikal 

stabilisator)29. Fenan bidrar i normala fall till att säkerställa flygplanets riktningsstabilitet i sidled 

varav stabilisatorn ska stabilisera flygplanet i höjdled, även kallad pitchled. Till fenan och 

stabilisatorn används, till skillnad från huvudvingen, oftast symmetriska vingprofiler då de ska 

kunna skapa positiva och negativa lyftkrafter för att planet ska vara stabilt och manövrerbart. 

Den viktigaste faktorn i valet av stabilisator är motståndet, då detta behöver vara så lågt som 

möjligt för att ge bästa möjliga flygprestanda. Genom att analysera vingprofiler i XFLR5 valdes 

NACA 0008. Data för den valda vingprofilen vid Re=2.5*105 ges i Tabell 3. 

 

Tabell 3: Data för stabilisatorn NACA 0008. 

Stabilisator NACA 0008 

Tjocklek [%] 8 

Chamber [%] 0 

 CL,max [-] 0,713 

AoA för max CL [°]  7,25 

                                                      
28 Ringerz, Ulf, Flygplanskonstruktion för framtidens luftfart 
29 http://www.newscientist.com/blogs/onepercent/2011/03/wings-with-tails-boost-solar-d.html 

http://www.newscientist.com/blogs/onepercent/2011/03/wings-with-tails-boost-solar-d.html
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CD,min [-] 0,00871 

Max CL/CD [-] 34,44 

 

3.1.5 Motor    

För att driva flygplanet används två elektriska motorer. Valet föll på bortslösa likströmsmotorer 

eftersom de är gjorda för kontinuerlig drift samt är lättare, har bättre vridmoment och högre 

effektivitet jämfört med vanliga likströmsmotorer30. Zephyr använder specialbyggda bortslösa 

likströmsmotorer med en effekt på vardera 450 W. Motorerna använda för detta projekt har 

därför valts till av liknande modell, det vill säga 2st bortslösa likströmsmotorer a 450 W. 

3.2 KOEFFICIENTER 
I detta avsnitt presenteras koefficienter som är viktiga i bestämmandet av flygplanets andra 

parametrar. Ekvationerna är tagna ur “How to estimate CD0 and K in the simple parabolic drag polar CD = 

CD0 + K CL
2
 “

31samt “The Aeroplane – some basics”32, 

3.2.1 CL, CD, CD0, Swet, K och e0 
Lyftkraften L och motståndet D uttrycks vanligtvis som enhetslösa koefficienter, CL respektive 

CD. Dessa är definierade som 
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   (3.2.2) 

där V är hastigheten på flygplanet, ρ är densiteten på den omgivande luften och S är projektionen 

av huvudvingens area i horisontalplanet. Motståndskoefficienten är en funktion av 

lyftkoefficienten och genom att approximera motståndet med en parabolisk motståndspolar kan 

den skrivas som  

 2

0D D LC C KC    (3.2.3) 

där CD0 är noll-lyft motståndskoefficienten och K är drag-due-to-lift faktorn. För att uppskatta 

CD0 användes ”Equivalent Skin-Friction Method”. Enligt den beräknas CD0 som 

 0
wet

D Fe

S
C C

S
   (3.2.4) 

där CFe är den ekvivalenta skin-friction koefficienten (där Swet används som referensarea) och Swet är 

summan av alla ytor i kontakt med luftflödet kring flygplanet och beräknas därmed enligt 

                                                      
30 http://sv.wikipedia.org/wiki/Borstl%C3%B6s_likstr%C3%B6msmotor 
31 Karlsson, Arne, “How to estimate CD0 and K in the simple parabolic drag polar CD = CD0 + K CL

2
 “, Dept. of 

Aeronautical and Vehicle Engineering, KTH, 2015 
32 Karlsson, Arne, “The Aeroplane – some basics”, Dept. of Aeronautical and Vehicle Engineering, KTH, 

2015 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Borstl%C3%B6s_likstr%C3%B6msmotor
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 ,wet wet c

c

S S   (3.2.5) 

Swet,c betecknar den våta arean av flygplanets olika komponenter. För vingen och liknande 

komponenter under antagandet att den maximala tjockleken av vingen t/c>0.05 ges den våta 

arean av 

  , 1.977 0.52 /wet c exposedS t c S      (3.2.6) 

där Sexposed är den exponerade vingarean och t/c är förhållandet mellan vingens maximala tjocklek 

och vingens korda. För flygkroppen och andra liknande komponenter kan följande ekvation 

användas för att beräkna den våta arean 

  ,c

1

2
wet topp sidaS a A A    (3.2.7) 

där Atop och Asida är arean sedd ovanifrån respektive från sidan och a varierar beroende på vilken 

tvärsnittsarea kroppen har. För en cirkulär kropp används a = π. Drag-due-to-lift faktorn K kan 

utryckas som summan av det viskösa motståndet, effekten av kompressibilitet plus bidraget som 

skapas av huvudvingen när lyftkraft genereras och beräknas genom 

 1 2

0

1 1

Re Re
K k k

A A 
      (3.2.8) 

där e0 är Oswald efficiency factor och AR är flygplanets sidoförhållande (Aspect Ratio). För en 

icke svept vinge erhålls e0 som  

  0.68

0 1.78 1 0.045 0.64e AR     (3.2.9) 

 Sidoförhållandet, AR, erhålls enligt 

 
2b

AR
S

    (3.2.10) 

där b är vingspannet och S är projektionen av huvudvingens area i horisontalplanet. 

3.3 FLYGDESIGN 
I detta avsnitt kommer prestanda för flygplanet vid stigning, planflykt och glidflykt att beräknas. 

Även energiåtgången och energin som fås från solen kommer att beräknas. Ekvationerna har 

tagits från “Steady climb performance with propeller propulsion”33, “Steady and level flight with propeller 

propulsion”34, samt “Steady climb performance with propeller propulsion”. Även “Aircraft Design: A 

conceptual Approach”35 samt “Gliding, Climbing, and Turning Flight Performance”36 har används vid 

undersökning. 

                                                      
33 Karlsson, Arne, “Steady climb performance with propeller propulsion”, Dept. of Aeronautical and Vehicle 

Engineering, KTH, 2015 
34 Karlsson, Arne, “Steady and level flight with propeller propulsion”, Dept. of Aeronautical and Vehicle 

Engineering, KTH, 2015 
35 Raymer, Daniel P., ”Aircraft Design: A Conceptual Approach”, Aiaa Education Series 5th Edition, 2012 
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3.3.1 Stigprestanda 

Vid steady climb påverkas flygplanet av krafterna enligt Figur 7 (här representeras flygplanet med 

dess tyngdpunkt).   

 

Figur 7: Kraftjämvikt vid "steady climb". 

Kraftjämvikt ger ekvationerna 

  :   sin 0T D W      (3.3.1) 

  :    cos 0L W     (3.3.2) 

där T är dragkraften från framdrivningssystemet, D är motståndet, L är lyftkraften, W är tyngden 

på planet och γ är stigvinkeln. Omskrivning av Ekv (3.3.1) samt (3.3.2) ger uttrycken för 

stigvinkeln och lyftkoefficienten CL som 

 sin
T D
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   (3.3.3) 
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där 
21

2
q V  är det dynamiska trycket i den omgivande luften då flygplanet har hastigheten V. 

Stighastigheten, R/C, definieras som den vertikala komponenten av hastighetsvektorn V och kan 

därmed skrivas som  

 / sin
prP DV

R C V
W




    (3.3.5) 

där Ppr är effekten genererad av motorn vid hastigheten V, även kallad tillgänglig effekt, och DV 

är den del av effekten som behövs för att balansera motståndet. Den tillgängliga effekten kan 

skrivas som 

 pr pr engP P   (3.3.6) 

där ηpr är propellerns verkningsgrad och Peng är motorns effekt. Kombineras antagandet att 

flygplanet har en parabolisk motståndspolar (se Ekv (3.2.3)) med Ekv (3.3.3-3.3.5) och antagandet 

att cos2γ=1 kan stighastigheten och stigvinkeln uttryckas som  

                                                                                                                                                                      
36 Stengel, Robert, “Gliding, Climbing, and Turning Flight Performance”, 2014 

(http://www.princeton.edu/~stengel/MAE331Lecture7.pdf) 

http://www.princeton.edu/~stengel/MAE331Lecture7.pdf
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  (3.3.8) 

Genom att differentiera Ekv (3.3.7) med avseende på hastigheten erhålls hastigheten vid maximal 

stighastigheten som  
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  (3.3.9) 

Eftersom hastigheten är omvänt proportionell mot densiteten kommer hastigheten att öka med 

höjden. För att inte flygplanet ska hamna i stall, då flygplanet förlorar sin lyftkraft, ställs kravet på 

V(R/C)max att den måste vara större än stallhastigheten. En lägsta gräns för hastigheten vid maximal 

stighastigheten ges då av 

 

 
 

max
/

1.2 stallR C
V V    (3.3.10) 

där Vstall ges av 

 
,max

2
stall

L

W
V

C S
   (3.3.11) 

där W är tyngden, ρ är densiteten på den omgivande luften, S är projektionen av huvudvingens 

area i horisontalplanet och CL,max är den maximala lyftkraftskoefficienten. Genom att sätta in Ekv 

(3.3.9) under villkoret enligt Ekv (3.3.10) i Ekv (3.3.7) erhålls den maximala stighastigheten som 
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    (3.3.12) 

Eftersom densiteten minskar med ökad höjd följer det att hastigheten för att erhålla maximal 

stighastighet ökar med höjden. En ökning av hastigheten ger i sin tur att stigvinkeln vid maximal 

stighastighet minskar med höjden. Stigvinkeln vid maximal stighastighet, (R/C)max, kan nu skrivas 

som  

  
max

1/2

(R/C) 0

(R/C)max

4
sin

3

pr eng

D
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     (3.3.13) 

När den maximala stighastigheten är känd kan den teoretiskt högsta höjd flygplanet kan stiga till, 

även kallad absolute ceiling beräknas. Denna höjd inträffar då (R/C)max=0 och densiteten på 

denna höjd kan därmed skrivas om som 
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  (3.3.14) 

där ρabs,c är densiteten på luften där (R/C)max=0. Värdet på densiteten kan sedan användas för att 

beräkna vilken höjd det motsvarar.  
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Beroende på vilken motor som används kan motoreffekten vara en funktion av densiteten. För 

en elektrisk motor som används i detta projekt är motoreffekten dock oberoende av höjden. 

Absolute ceiling är opraktisk att använda som mått eftersom det tar oändligt lång tid att nå denna 

höjd. Därför brukar istället höjden där den maximala stighastigheten är 0,508 m/s användas. 

Görs detta fås densiteten på denna höjd som    

  
21/4

3

serv, 0 ,

4
16 /

27

pr eng
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  (3.3.15) 

där (R/C)serv,c betecknar stighastigheten med ett bestämt värde på 0,508 m/s. Höjden, även kallad 

service ceiling, fås sedan på samma sätt som för absolute ceiling. 

3.3.2 Planflykt  

Vid planflykt flyger flygplanet på en konstant höjd med en konstant hastighet. De krafter som 

verkar på flygplanet måste alltså balansera varandra. Effekten som krävs vid planflykt beräknas 

genom 
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     (3.3.16) 

För att beräkna den minsta effekt som krävs deriveras Ekv (3.3.16) med avseende på hastigheten 

V för att hitta vilken hastighets om kräver minst effekt. Detta ger hastigheten 
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  (3.3.17) 

Genom att sätta in Ekv(3.3.17) i Ekv(3.3.16) erhålls den minsta effekten för att flyga planflykt 

som 
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  (3.3.18) 

  

3.3.3 Glidflykt 

Vid glidflygning är dragkraften lika med noll men är i övrigt mycket likt stigning. Med dragkraften 

lika med noll erhålls följande ekvationer för lyftkraft och motstånd 

 sinD W   (3.3.19) 

 cosL W   (3.3.20) 

Förhållande mellan lyftkraft och motståndet ges då av 

 
1

tan

L

D 
   (3.3.21) 



24 
 

Glidvinkeln, γ, är alltså omvänt proportionell mot förhållandet mellan lyftkraften och motståndet. 

För att erhålla en så liten glidvinkel som möjligt och därmed maximera sträckan i luften behövs 

alltså det maximala förhållandet mellan lyftkraft och motstånd. Genom att anta en polär 

motståndspolar kan förhållandet mellan dessa uttryckas som  
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  (3.3.22) 

För att erhålla det maximala förhållandet deriveras Ekv (3.3.22) med avseende på CL som efter 

omskrivning ger  
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  (3.3.23) 

Inom segelflygplans termologin brukar detta kallas för glidtalet, där höga tal innebär bra förmåga 

till glidflykt. Sjunkhastigheten, R/D, kan sedan bestämmas som den vertikala komponenten av 

hastighetsvektorn V och kan beräknas enligt 
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  (3.3.24) 

för små glidvinklar kan cos-termen oftast försummas. Minimal sjunkhastighet erhålls genom att 

maximera termen som involverar CL och CD. Hastigheten för att erhålla minimal sjunkhastighet 

ges då av 
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   (3.3.25) 

Lyftkraft- och motståndskoefficienten för att erhålla minimal sjunkhastighets fås genom att sätta  

(d(R/ C) / dt) / C 0L   samt antagandet att cos-termen försummas och kan då skivas som  

 0
,

3 D
L ME

C
C

K
   (3.3.26) 

 , 04D ME DC C   (3.3.27) 

där index ME betecknar maximum endurance (maximal uthållighet). Med Ekv (3.3.26) och 

(3.3.27) erhålls den minimala sjunkhastigheten som 
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  (3.3.28) 

Genom att sätta en gräns för hur mycket flygplanet max får sjunka under natten kan tiden för hur 

lång tid detta tar beräknas enligt 
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där skillnaden mellan h1 och h2 är höjden flygplanet maximalt får sjunka.        

3.3.4 Energiåtgång 

För att beräkna energiåtgången som krävs för att stiga till önskad flyghöjd används följande 

ekvation  
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    (3.3.30) 

där ηeng är motorns verkningsgrad, Peng är motoreffekten, R/C stighastigheten, h1 och h2 anger 

mellan vilka höjder stigningen sker och tstig är den tid det tar för att nå önskad höjd. Den minimala 

tiden att nå önskad höjd beräknas genom 
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    (3.3.31) 

där (R/C)max är den maximala stighastigheten. Då den maximala stighastigheten varierar med 

höjden behöver hastigheten samt stigvinkeln justeras kontinuerligt för att den maximala 

stighastigheten ska erhållas. Eftersom det är en elektrisk motor kan motoreffekten Peng och 

verkningsgraden ηeng antas vara oberoende av höjden.  

Den minsta energin som går åt vid planflykt fås sedan genom ekvationen 

 ,minplan plan planE P t   (3.3.32) 

där Pplan,min är effekten som krävs vid planflykt med hastigheten Vplan,min och tplan är tiden som 

flygplanet flyger i planflykt.  

Under natten använder planet sig av en kombination mellan glidflykt och stigning. Vid glidflykt är 

dragkraften lika med noll vilket innebär att effekten är lika med noll och då förbrukas ingen 

energi. Genom att glidflyga ner till en höjd under cruise höjden kan man på så vis minska 

energiåtgången. För att tiden det tar att sjunka till den höjden ska vara så lång som möjligt ska 

sjunkhastigheten vara så låg som möjligt. Genom att erhålla en så lång glidflygningstid som 

möjligt minskar energin som går åt under natten eftersom flygplanet inte behöver stiga lika många 

gånger. Maximal glidflygningstid erhålls genom   
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    (3.3.33) 

där (R/D)min är den minimala sjunkhastigheten och h1 samt h2 anger mellan vilka höjder planet 

sjunker. Efter glidflykten påbörjar flygplanet en stigning tillbaka upp till cruise höjden. Energin 

som går åt vid denna stigning beräknas som tidigare enligt  

 max

eng

natt
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   (3.3.34) 

Den totala mängd energi som går åt under flygningen är sedan summan av den energin som de 

olika flygstadierna kräver enligt 
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tot plan natt stigE E E E     (3.3.35) 

3.3.4 Resultat 

Här kommer resultaten som erhållits presenteras i form av grafer samt numeriska värden. I Figur 

8 illustreras stighastigheten R/C som funktion av flygplanets hastighet vid olika höjder.   

 

Figur 8: Stighastigheten som funktion av hastigheten vid olika höjder.  

Som framgår hur Figur 8 minskar stighastigheten med ökad höjd. De svarta cirklarna markerar 

flygplanets stallhastighet, det vill säga den lägsta hastighet som flygplanet kan flyga med, vilken 

ökar med höjden. Eftersom flygplanet använder sig av elektriska motorer kommer effekten vara 

oberoende av höjden vilket leder till att hastigheten som krävs för att erhålla maximal 

stighastighet ökar med ökad höjd. I Figur 9 ges stigvinkeln som funktion av hastigheten vid olika 

höjder. 
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Figur 9: Stigvinkeln som funktion av hastigheten vid olika höjder. 

Som framgår ur Figur 9 minskar de möjliga stigvinklarna med höjden medan stallhastigheten (de 

svarta cirklarna) ökar med höjden. Figur 10 visar stigvinkeln som funktion av höjden vid 

hastigheten VR/C,max. 

 

Figur 10: Stigvinkeln som funktion av höjden vid hastigheten VR/C,max. 

Som framgår ur Figur 10 minskar stigvinkeln med höjden och har ett maxima vid havsnivå på 

cirka 17,4°.  
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Flygplanets service ceiling har beräknats till 21 080 meter och absolut ceiling har beräknats till 

26 810 meter. I Figur 11 illustreras den erforderliga effekten samt den erforderliga dragkraften 

som funktion av hastigheten. 

 

Figur 11: Erforderlig effekt samt erforderlig dragkraften som funktion av hastigheten vid 20 km höjd. 

Som framgår ur Figur 11 är den minsta erforderliga effekten vid cruise höjden 20 km cirka 418 W 

och detta för en hastighet på cirka 19 m/s. Den minsta erforderliga dragkraften vid cruise höjd 20 

km är cirka 19 N och detta för en hastighet på cirka 25 m/s. Hur flygplanets olika hastigheter 

varierar med höjden illustreras av Figur 12.      

 

Figur 12: Olika hastigheter som funktion av höjden. 

Som framgår ur Figur 12 ökar alla hastigheter med en ökad höjd. Stallhastigheten är den lägsta 

hastigheten flygplanet kan flyga med och representeras av den blåa linjen. Vid cruise höjd 20 km 
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är stallhastigheten cirka 12,5 m/s. I Figur 13 ges den minimala sjunkhastigheten som funktion av 

höjden. 

 

Figur 13: Minimal sjunkhastighet som funktion av höjden. 

Som framgår ur Figur 13 ökar den minimala sjunkhastigheten med höjden och vid cruise höjden 

20 km är den cirka 0,8 m/s. 

Den minimala tiden för att stiga upp till cruise höjden 20 km är cirka 323 minuter vilket 

motsvarar cirka 5 timmar och 20 minuter. Energin för att göra denna stigning beräknas till cirka 

5.1 kWh. 

Flygplanets glidtal beräknas till 27,3 vilket innebär att den längsta sträckan flygplanet kan glidflyga 

är 27,3 gånger så lång som den höjd som flygplanet tappar. Tiden att glidflyga ner till 15 000 

meter beräknas till 127 minuter och tiden det tar för att stiga tillbaka upp till 20 000 meter 

beräknas till knappt 98 minuter. Energiåtgången för att genomföra en cykel, det vill säga först 

sjunka sedan stiga tillbaka till utgångshöjden, beräknas till 1,55 kWh och för en 12 timmars period 

behöver cirka tre cyklar genomföras.  

Avioniken (innefattande bland annat navigation, kommunikation och kamerautrustning) 

uppskattas förbruka cirka 90 W vilket resulterar i 2,16 kWh under ett helt dygn. 

Den totala energiåtgången exklusive den energi som krävs för att stiga upp till 20 000 meter 

beräknas under dagen till 6,1 kWh och 6 kWh under natten. För att ta hänsyn till uppskattade 

parametrar och andra osäkra parametrar införs en säkerhetsfaktor och den minimala 

energiåtgången blir då 15 kWh per dag. 

3.4 JORDYTA 
I detta avsnitt kommer en modell på hur solstrålning varierar presenteras samt hur mycket energi 

som flygplanet kan ta tillvara på beroende på dag, höjd och latitud att bestämmas. Ekvationerna 
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är givna av ”An Introduction to Environmental Biophysics”37, “An Introduction to Solar Radiation”38samt 

“Solar Engineering of Thermal Processes”39. 

3.4.1 Solens strålar 

När solstrålarna färdas genom atmosfären kommer strålningen att dämpas på grund av spridning 

och absorption vilket kommer minska strålningen mot jordytan. Strålningen kommer även att 

delas upp i två komponenter, direkt strålning och diffusstrålning. Den totala strålningen som 

träffar jorden är därmed summan av den direkta och diffusa strålningen. Mängden strålning som 

dämpas är en funktion av atmosfäriska förhållanden till exempel moln och partiklar i luften. 

Fraktionen av strålningen som kommer till jordens yta och den strålning som infaller mot toppen 

av atmosfären när solen står i zenit (den kortaste våglängden mellan rymden och ytan) kallas 

atmosfärisk transmittans. Beroende på vilken tid på dagen det är kommer distansen solstrålningen 

färdas genom atmosfären att variera. I en förenklad modell baserad på en modell av Liu och 

Jordan kan strålningen ses som en funktion av distansen som solstrålningen färdas genom 

atmosfären, atmosfärens transmittans och infalls flödestätheten. Detta ger att den direkta 

solstrålningen kan skrivas som   

 cosm

b pS S     (3.4.1) 

där Sp är solarkonstanten (1366 W/m2), τ är den atmosfäriska transmittansen, m är det optiska 

luftmasseindexet, se referens [37] sida 172-173 samt [38] sida 97, (den optiska banlängden genom 

jordens atmosfär uttryck som en kvot relativt banlängden vertikalt uppåt det vill säga i zenit) och 

θ är zenit vinkeln. För klara dagar kan transmittansen uppskattas vara mellan 0,7-0,8. Det optiska 

luftmasseindexet fås genom  
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   (3.4.2) 

där p0 är trycket vid havsnivå (101,325 kPa), p är trycket på den höjd som strålningen ska 

beräknas och mr är det optiska luftmasseindexet vid standard tryck (p0) där hänsyn till jorden 

krökning tas i beräkning och beräknas genom 

  
1

1.253
cos 0.15 93.885rm  


   

 
  (3.4.3) 

där θ är zenit vinkeln som för horisontella ytor beräknas genom  

 cos sin sin cos cos cos         (3.4.4) 

där Φ är latituden, ω är timvinkeln och δ är solens deklination. Timvinkeln ω beräknas genom 

  
360
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T     (3.4.5) 

                                                      
37 Cambell, Gaylon S, Norman, John M, ”An Introduction to Environmental Biophysics”, Springer, 1998 
38 Iqbal, Muhammad, “An Introduction to Solar Radiation”, Academic Press Canada, 1983  
39 Duffie, John A, Beckman, William A, “Solar Engineering of Thermal Processes”, John Wiley & Sons Inc, 

2013 
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där T är soltid i timmar. Deklinationen δ beräknas genom 
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  (3.4.6) 

där dag är dagen på året deklinationen ska beräknas (den 1:a januari har betäckning dag=1).  Den 

diffusa strålningen på en horisontell yta kan under klara dagar uppskattas genom en empirisk 

relation enligt 

  0.3 1 cosm

d pS S     (3.4.7) 

Den totala solstrålningen ges sedan som summan av den direkta och diffusa strålningen enligt 

 tot b dS S S    (3.4.8) 

För att erhålla den dagliga mängden solstrålning integreras den totala strålningen över tiden solen 

är uppe enligt 
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där Stot är summan av den direkta strålningen och den diffusa strålningen mellan soluppgång vid 

tiden t1 och solnedgång vid tiden t2.  

Ovanstående ekvationer gäller för horisontella ytor. Solcellerna är placerade på den valda vingens 

ovansida och följer därmed vingprofilens välvning. Därmed är den infallande vinkeln olika för 

olika delar av vingen, detta illustreras i Figur 14. 

 

Figur 14: Variation av infallsvinkel på en välvd vingprofil. 

Detta har som störst inverkan vid soluppgång och solnedgång och medför att en mindre mängd 

energi fås under en dag. Uppskattningsvis minskar den med cirka 10 % under en hel dag. Detta 

ger den totala energin som ges av solcellerna under en dag som  

 ,solcell tot dag solcell vinkelE S A        (3.4.10) 

där A är arean av solcellerna ηsolcell är solcellernas verkningsgrad och ηvinkel är faktorn mellan 

solstrålningen för en horisontell yta respektive krökt yta.    
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3.4.2 Resultat 

Här kommer resultaten som erhållits presenteras i form av grafer samt numeriska värden. I Figur 

15 illustreras hur solstrålningen varierar under en dag och hur stor del som är direktstrålning 

respektive diffusstrålning. 

 

Figur 15: Solstrålningens variation under den 30 juni. 

Som framgår ur Figur 15 utgör den direkta strålningen i princip hela den totala strålningen. Detta 

beror på att högre upp i atmosfären har strålningen inte spridits och absorberats lika mycket som 

den hade gjort vid havsnivån. Hur solstrålningen varierar under året illustreras i Figur 16. 

 

Figur 16: Solstrålningens variation under ett år för olika latituder. 

Som framgår i Figur 16 är solstrålningen som högst under sommarmånaderna och som lägst 

under vintermånaderna. Detta med undantag för latituder nära ekvatorn där maximal solstrålning 

sker under vår och höst och minimal strålning fås under sommar och vinter. Maximal solstrålning 

för latituder en bit från ekvatorn inträffar i mitten/slutet av juni och är som lägst i mitten/slutet 

av december. Figur 17 illustrerar hur den tillgängliga energin varierar beroende på latitud och dag 

på året.   
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Figur 17: Tillgänglig energi som funktion av latituden. 

Med ett minimalt krav på 15 kWh under en dag (den svarta horisontella linjen) ger Figur 17 att 

flygplanet behöver flyga på latituder under cirka 43°N i december, under 60°N för oktober och 

februari, under 65°N i Mars och under 70°N i september.      
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4 AVSLUTNING 
I detta avsnitt sammanfattas de resultat som erhållits i form av tabeller samt en slutsats med 

tillhörande diskussionsdel.  

4.1 RESUTAT 
Nedan presenteras resultat för de olika delarna.  

Tabell 4: Tabell med generella parametrar. 

Beskrivning Parameter Värde, Enhet 

Tyngd på flygplanet W  519,75 [N] 

Vingspann b 22,5 [m] 

Vingarea S 35 [m2] 

Motoreffekt Peng  900 [W] 

Motor verkningsgrad ηeng  0,95 [-] 

Propeller verkningsgrad ηpr 0,8 [-] 

Temperatur vid 20 000 meter T -56,5 [°C] 

Densitet vid 20 000 meter ρ 0,088 [kg/m3] 

Tryck vid 20 000 meter p 5500 [Pa] 

Tabell 5: Tabell med resultat från vinganalys. 

Beskrivning Parameter Värde, Enhet 

Max lyftkraftskoefficient CL,max 2,12 [-] 

CD max endurance CD,ME 0,039 [-] 

CL max endurance CL,ME 0,93 [-] 

Drag-due-to-lift faktor K 0,034 [-] 

Oswald efficiency factor e0 0,647 [-] 

Skin-friction koefficient CFe 0,0045 [-] 

Motståndskoefficient vid nollyftkraft CD0 0,0099 [-] 

Maximal tjocklek nominerad med kordan, vingen t/c 0,13 [%] 

Maximal tjocklek nominerad med kordan, stabilisator t/c stabilisator 0,08 [%] 

Position där vingen är som tjockast xc 0,27 [%] 

 
Tabell 6: Tabell med resultat från prestandaanalys. 

Beskrivning Parameter Värde, Enhet 

Service ceiling - 21 080 [m] 

Absolute ceiling - 26 810 [m] 

Min. krävd dragkraft Tr,min 19 [N] 

Hast. som ger min. krävd effekt, planflykts hastighet Vpr,min, Vplan,min 19 [m/s] 

Hast. som ger min. dragkraft Vtr,min 25 [m/s] 

Min. krävd effekt vid planflykt Pr,min 418 [W] 

Glidtal (L/D)max 27,3 [-] 
 

Tabell 7: Tabell med resultat från solceller samt solstrålning. 

Beskrivning Parameter Värde, Enhet 

Area solceller A  30 [m2] 

Solcellernas verkningsgrad  ηsolcell 0,2 [-] 

Förhållande mellan horisontell resp. krökt yta ηvinkel 0,9 [-] 
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Atmosfäriska transmittansen τ 0,7 [-] 

Solarkonstant Sp 1366 [W/m2] 

Energin som fås av solstrålningen (den 30 juni) Stot,dag 11,33 [kWh/m2] 

Totala energin som ges av solcellerna (den 30 juni) Esolcell 61,21 [kWh] 

Massa batterier mbatteri 15,9 [kg] 

Energitäthet på batterierna - 500 [Wh/kg] 
 

Tabell 8: Tabell med tider.     

Beskrivning Parameter Värde, Enhet 

Maximal glidflygningstid tmax 127 [min] 

Tiden det tar att stiga under natten tstig 97,8 [min] 

Tiden det tar att genomföra en cykel tcykel 224,8 [min] 

Minsta tid det tar att nå cruise höjd (20 km) tmin 322,8 [min] 

Tiden planet flyger i planflykt tplan 720 [min] 
 

Tabell 9: Tabell med resultat från energiåtgången. 

Beskrivning Parameter Värde, Enhet 

Energin som förbrukas av avioniken Eavionik 2,160 [kWh] 

Energin som kan lagras i batterierna Ebatteri 7,950 [kWh] 

Energin det tar att stiga till cruise höjd 20 km Estig 5,1 [kWh] 

Energin som krävs under dagtid (12 h) Eplan 6,1 [kWh] 

Energin som krävs under natten (12 h) Enatt 6 [kWh] 

Total energi som krävs under en dag Etot 12,12 [kWh] 
 

För att energin från solen som fås varje dag ska kunna tillgodose energibehovet för att driva 

planet behöver flygplanet i december flyga på en latitud under cirka 43°N, och i september på en 

latitud under cirka 70°N. Figur 17 illustrerar närmre vilka latituder som flygplanet måste flyga på 

för att erhålla tillräckligt med energi. 

4.1.1 Slutsats 
Slutsatsen för detta projekt blir att flygplan av denna typ är fullt möjliga och i takt med att 

tekniken utvecklas kommer de kunna utföra längre och mer avancerade uppdrag. Flygplan av 

denna typ är mycket miljövänliga (under själva flygningen) och har många användningsområden. 

Sammanfattningsvis skulle man kunna se det som ett flygplan med stor potential utvecklat för 

framtiden. 

4.2 DISKUSSION 
I denna rapport har ideella förhållanden i atmosfären antagits, till exempel har ingen vind eller 

temperatur som påverkar flygplanets prestanda tagits med i beräkningarna. I verkligt fall varierar 

vindhastigheten enligt Figur 18 nedan 
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Figur 18: Vindhastighetens variation beroende på höjden40. 

Ur Figur 18 framgår att optimal höjd är där vindhastigheten är som lägst, det vill säga cirka 20 

km. Den höga höjden innebär dock ett större problem i form av den låga temperaturen. De låga 

temperaturerna ger mycket små fördelar för solcellerna samt motorn(på grund av minskat 

motstånd) men ökar deformationer (på grund av utvidgning) på strukturen och påverkar 

batterierna negativt(motståndet i cellerna ökar med minskad temperatur). För att hålla batterierna 

vid ideal temperatur behöver de isoleras med en extern uppvärmare om inte de interna 

värmeförlusterna är tillräckliga. Det är dock luftens densitet som är det största problemet då 

energiförbrukningen ökar med ökad höjd.  Även fukt och isbildning kan vara problematiskt. 

Produkter som fungerar bra i dessa förhållanden är svåra att hitta och kan behövas korrigeras för 

att fungera optimalt.  

En vidareutveckling av solcellerna innebär större möjligheter för soldrivna flygplan. Genom att 

erhålla högre verkningsgrader och ett bredare spektra av använda våglängderna skulle till exempel 

infraröd strålning kunna tas tillvara på vilket skulle innebära att flygplanet skulle kunna drivas 

dygnet runt av energin från solcellerna utan användning av externa batterier. Verkningsgraden på 

solceller som utnyttjar den infraröda strålningen är i dagsläget mycket låg (0.1 % enligt en artikel 

av David Chandler 201241). 

Ett problem med amorft kisel i solceller är att de får en betydande minskning av effektiviteten 

under de första 100 timmarna av belysning. Detta problem kallas Staebler-Wronski effekten och 

beroende på vilken typ av solcell som används minskar verkningsgraden olika mycket. Detta 

illustreras i Figur 19. 

                                                      
40 Cospar international Ref. Atoms http://spaceweather.usu.edu/htm/cira 
41 David Chandler, 2012 http://newsoffice.mit.edu/2012/infrared-photovoltaic-0621 

http://spaceweather.usu.edu/htm/cira
http://newsoffice.mit.edu/2012/infrared-photovoltaic-0621
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Figur 19: Staebler-Wronski effekten [42]. 

De streckade linjerna indikerar den initiala uppmätta effekten för respektive typ. Som framgår ur 

Figur 19 förlorar Singel-Junction omkring 30 % av sin initiala effektivitet efter cirka 1000 timmar 

medans en Tripel-Juntion förlorar cirka 15 % av sin initiala effektivitet. Detta är ett fenomen som 

inte inkluderats i denna rapport 42. 

Då solcellerna sitter på ovansidan av vingarna kan den reflekterade solstrålningens bidrag 

försummas. Solcellerna skapar dock ett tunt lager ovanpå vingen vilket ändrar dess egenskaper, 

något som denna rapport inte tagit hänsyn till. Detta skulle bland annat leda till ökat motstånd 

och ett minskat lyft/motstånd förhållande. Genom att applicera solceller även på fenan och de 

horisontella stabilisatorerna skulle en större del av solstrålningen kunna utnyttjas och mer energi 

erhållas. Detta leder i sin tur till bland annat till ökat motstånd och är inget som gjorts i denna 

rapport. 

Flygplanets design har grundats efter utformningen av Zephyr. Då data för detta plan har varit 

svår att få tag på har vissa parametrar uppskattats. Bland annat har vingarean uppskattas och den 

våta arean av flygplanet uppskattats genom att approximera flygkroppen med en cylinder med en 

viss längd. Några beräkningar på flygplanets stabilitet har inte gjorts utan antagandet att flygplanet 

är stabilt har gjorts.  

Den använda solstrålningsmodellen som använts i denna rapport är en förenklad modell av 

existerande mer komplexa modeller. För att erhålla en mer komplett modell bör flera olika 

parametrar tas med i beräkningarna. Exempelvis har Rayleigh spridning, spridning på grund av 

partiklar samt molekyl absorption en stor påverkan på solstrålningen något som i denna modell 

ha slagits ihop som en och samma konstant. Den använda modellen ansågs dock ge mycket 

likvärdiga resultat jämfört med andra existerande modeller och användes därför. 

Den mest begränsande faktorn när det kommer till flygplan av denna typ är energiförvaringen. 

Detta innebär att för att kunna erhålla kontinuerlig soldriven flygning måste nätterna vara så 

korta som möjligt. Batterier som används i detta projekt har även nackdelen att de blir sämre 

efter flera laddningscykler. Eftersom batterierna är väldigt tunga utgör de den största delen av 

flygplanets vikt och det är därför viktigt att energitätheten på batterierna är så hög som möjligt.  

För att flygmetoden som används under natten ska vara lönsam energimässigt krävs det att 

flygplanet glidflyger ner till 15 000 meter. Annars kommer det krävas mer energi än vad som 

                                                      
42 Deng, Xunming, Schiff, Eric A, “Handbook of Photovoltaic Science and Engineering”, John Wiley & Sons Ltd, 

2003  
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förbrukas under planflykt. Under dagen är detta inget problem då solstrålningen ger tillräckligt 

med energi för att både ladda batterierna samt driva flygplanet.   

Användningsområdena för ett flygplan av denna typ kommer bara att öka och i takt med att 

tekniken utvecklas kommer de kunna utföra längre och mer avancerade uppdrag. Då inga utsläpp 

sker under själva flygningen är det ett miljövänligare alternativ än dagens flygplan. Dock innebär 

tillverkning av bland annat batterierna stora och miljöfarliga utsläpp viket inte ska ignoreras.  

I slutresultatet behöver det även kommenteras att de angivna latituderna inte gäller på båda sidor 

om ekvatorn. Här har beräkningar utförts under förutsättningar att flygplanet befinner sig på 

norra halvklotet och vid samma tidpunkt gäller inte samma villkor på den södra halvan. En lätt 

uppskattning är att anta att om det är sommar villkor på det norra halvklotet kan flygplanet flyga 

till vintergränsen på det södra halvklotet, se Figur 20. Det vill säga att flygplanet i september kan 

antas kunna flyga mellan latitud 43°S (röd linje) och latitud 70°N (gul linje). 

 

Figur 20: Markering av latituder i resultatet. 
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6 BILAGOR 
             

Bilaga A - Arbetsfördelning 
Filip har ansvarat för MATLAB och skrivit texterna i Kapitel 3 - Prestanda samt texterna om 

väder, solceller och avionik i Kapitel 2. Emma har varit ansvarig för rapporten och dess 

utformning och redigering samt skrivit om batterier i Kapitel 2. Resterande delar av rapporten har 

gjorts gemensamt. 

 

Bilaga B – MATLAB  
%  #===================================================================# 
%  #                   ---- KEX - Flygteknik ----                      # 
%  #   Av    : Filip Söderman                                          # 
%  #   Datum : 02-Juni-2015                                            # 
%  #===================================================================# 
%% Konstanter 
clear all; close all; clc 

  
T_0=288.15;             % Temperatur vid havsnivå [K]   
g_0=9.80665;            % Tyngdacceleration enligt ISA [m/s^2] 
p_0=101325;             % Tryck vid havsnivå [Pa] 
rho_0=1.225;            % Densitet vid havsnivå [kg/m^3] 
R=p_0/(rho_0*T_0);      % Specifika gaskonstanten [J/(kg*K)] 
height=0:10:61000;      % Höjdvektor i steg om 10 meter [m] 

  
P_eng0=900;             % Motoreffkt [W] 
eta_eng=0.95;           % Motorns verkningsgrad [-] 
eta_pr=0.8;             % Propeller verkningsgrad  [-] 
eta_t=0.72;             % Engine throttle setting [-] 
CL_max=2.12;            % Maximal lyftkraftskoefficient [-] 
tc=0.1308;              % Maximal tjocklek normerad med kordan för vingen 

[%] 
tc_stabbe=0.08;         % Maximal tjocklek normerad med kordan för stabben 

[%] 
xc=0.27;                % Position där vingen är som tjockast [%] 

  
C_Fe=0.0045;                                    % Ekvivalent skin-friction 

koefficient [-] 
S=35;                                           % Vingarea (uppskattad)  

[m^2] 
S_exposed1=S-0.5;                               % Delen av vingen utanför 

kroppen uppskattad [m^2] 
S_exposed2=1.5;                                 % Area av stabbe 

(uppskattad) [m^2] 
S_wet_wing=(1.977+0.52*tc)*S_exposed1;          % Våta arean av vingen 

[m^2] 
S_wet_stabbe=(1.977+0.52*tc_stabbe)*S_exposed2; % Våta arean av stabben 

[m^2] 
A_top=0.1*10;                                   % Uppskattad area av 

flygkroppen sedd från ovan [m^2] 
A_side=A_top;                                   % Uppskattad area av 

flygkroppen sedd från sidan [m^2] 
S_wet_kropp=pi*0.5*(A_top+A_side);              % Våta arean av kropppen 

[m^2] 
S_wet=S_wet_kropp+S_wet_wing+S_wet_stabbe;      % Totala våta arean [m^2] 
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C_d0=C_Fe*S_wet/S;                              % Noll-lyft 

motståndskoefficient  [-] 

  
b=22.5;                             % Vingspann [m] 
W=53*g_0;                           % Planets vikt [N] 
AR=b^2/S;                           % Aspect Ratio [-] 
e0=1.78*(1-0.045*AR^0.68)-0.64;     % Oswald efficiency factor  [-] 
K=1/(pi*e0*AR);                     % Designkoefficient  [-] 
m_batteri=0.3*W/g_0;                % Massan på batterierna [kg] 
spec_eng=500;                       % Energitäthet [Wh/kg] 

  
p=zeros(1,6101);                % Föralkalisering för snabbhet 
rho=zeros(1,6101);              % Föralkalisering för snabbhet 
T=zeros(1,6101);                % Föralkalisering för snabbhet 
P_eng=zeros(1,6101);            % Föralkalisering för snabbhet 
V_stall=zeros(1,6101);          % Föralkalisering för snabbhet 
V_RoC_max=zeros(1,6101);        % Föralkalisering för snabbhet 
R_of_C=zeros(1,6101);           % Föralkalisering för snabbhet 
R_of_C_max=zeros(1,6101);       % Föralkalisering för snabbhet 
Vtr_min=zeros(1,6101);          % Föralkalisering för snabbhet 
Vpr_min=zeros(1,6101);          % Föralkalisering för snabbhet 
R_of_D_min=zeros(1,6101);       % Föralkalisering för snabbhet 
gamma_RoC_max=zeros(1,6101);    % Föralkalisering för snabbhet 

  
i=1; 

  
for altitude = 0:10:61000; 

             
    if altitude >= 0 && altitude <= 11000;              % Höjd mellan 0-11 

km 
        a=-6.5*10^-3; 
        T(i)=T_0+(a*altitude);                           
        p(i)=p_0*(T(i)/T_0)^-(g_0/(a*R)); 
        rho(i)=rho_0*(T(i)/T_0)^-((g_0/(a*R))+1); 

      
    elseif altitude > 11000 && altitude <= 20000;       % Höjd mellan 11-20 

km 
        a=0; 
        T(i)=T(i-1)+(a*altitude); 
        p(i)=p(1101)*exp(-(g_0/(R*T(1101)))*(altitude-11000)); 
        rho(i)=rho(1101)*exp(-(g_0/(R*T(1101)))*(altitude-11000)); 

         
    elseif altitude > 20000 && altitude <=32000;        % Höjd mellan 20-32 

km 
        a=1*10^-3; 
        T(i)=T(i-1)+a*10; 
        p(i)=p(2001)*(T(i)/T(2001))^-(g_0/(a*R)); 
        rho(i)=rho(2001)*(T(i)/T(2001))^-((g_0/(a*R))+1); 

         
    elseif altitude > 32000 && altitude <=47000;        % Höjd mellan 32-47 

km 
        a=2.8*10^-3; 
        T(i)=T(i-1)+a*10; 
        p(i)=p(3201)*(T(i)/T(3201))^-(g_0/(a*R)); 
        rho(i)=rho(3201)*(T(i)/T(3201))^-((g_0/(a*R))+1); 

         
    elseif altitude > 47000 && altitude <=52000;        % Höjd mellan 47-52 

km 
        a=0; 
        T(i)=T(i-1)+a*10; 
        p(i)=p(4701)*exp(-(g_0/(R*T(4701)))*(altitude-47000)); 
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        rho(i)=rho(4701)*exp(-(g_0/(R*T(4701)))*(altitude-47000)); 

         
    else altitude > 52000;                              % Höjd över 52 km 
        a=-2*10^-3; 
        T(i)=T(i-1)+a*10; 
        p(i)=p(5201)*(T(i)/T(5201))^-(g_0/(a*R)); 
        rho(i)=rho(5201)*(T(i)/T(5201))^-((g_0/(a*R))+1); 
    end 

     
    P_eng(i)=P_eng0*(rho(i)/rho_0);                         % Hur 

motoreffekten ändras med höjden (för en förbränningsmotor) [W] 
    V_stall(i)=sqrt(2*W/(rho(i)*CL_max*S));                 % Hur stall-

hastigheten förändras med höjden [m/s] 
    V_RoC_max(i)=((4/3)*(K/C_d0)*((W/S)/rho(i)))^(1/4);     % Hur 

hasigheten för maximal R/C ändras med höjden [m/s]     
    if V_RoC_max(i) < 1.2*V_stall(i)                        % Säkerhet, om 

V_RoC_max < V_stall 
       V_RoC_max(i)=1.2*V_stall(i); 
    end 
    Vpr_min(i)=((2/rho(i)*(K/(3*C_d0))^(1/2)*W/S)^(1/2));   % Hur 

hastigheten för att erhålla minimal effekt ändras med höjden [m/s] 
    Vtr_min(i)=((2/rho(i)*(K/C_d0)^(1/2)*W/S)^(1/2));       % Hur 

hastigheten för att erhålla minimal thrust ändras med höjden [m/s] 

     
    R_of_C(i)=(eta_pr*P_eng0/W)-(C_d0*0.5*rho(i)*Vpr_min(i)^3*(W/S)^(-1))-

(2*K*(W/S)/(rho(i)*Vpr_min(i)));  % Hur R/C ändras med höjden [m/s]  
    R_of_C_max(i)=(eta_pr*P_eng0/W)-

(V_RoC_max(i)*4/sqrt(3)*(K*C_d0)^(1/2));                                % 

Hur maximal R/C ändras med höjden [m/s]  

     
    Cl_ME=sqrt(3*C_d0/K);                                       % Cl för 

maximum endurance [-]                
    Cd_ME=4*C_d0;                                               % Cd för 

maximum endurance [-] 
    R_of_D_min(i)=sqrt(2*W/(rho(i)*S))*(Cd_ME/Cl_ME^(3/2));     % Hur 

minimal sjunkhastighet varierar med höjden [m/s]  

  
    gamma_RoC_max(i)=asind((eta_pr*P_eng0/(W*V_RoC_max(i)))-

(4/sqrt(3)*(K*C_d0)^(1/2)));        % Hur stigvinkeln ändras med höjden [°] 

         
    i=i+1; 
end 

  
%% Plottar för hur temperatur, tryck och densitet varierar med höjden 

  
figure() 
subplot(3,1,1) 
plot(T-273.15,height/10^3) 
grid on 
title('Temperatur & höjd')  
xlabel('Temperatur [°C]') 
ylabel('Höjd [km]') 

  
subplot(3,1,2) 
plot(p,height/10^3) 
grid on 
title('Tryck & höjd')  
xlabel('Tryck [Pa]') 
ylabel('Höjd [km]') 

  
subplot(3,1,3) 



43 
 

plot(rho,height/10^3) 
grid on 
title('Densitet & höjd')  
xlabel('Densitet [kg/m^3]') 
ylabel('Höjd [km]') 

  
%% Stigprestanda 
disp('Stigprestanda:') 
V=0:0.005736764464842:35;   % Hastighetsvektor 

  
figure() 
for j=1:500:1501            % För höjderna 0, 5km, 10km och 15km   
for jj=1:6101                 
  R_of_C(jj)=(eta_pr*P_eng0/W)- C_d0*0.5*rho(j)*V(jj)^3*(W/S)^-1-

(K*2*(W/S)/(rho(j)*V(jj)));  
end 
R_of_C(R_of_C<=0)=0; 
plot(V,R_of_C) 
grid on 
hold all 
end 

  
ylabel('R/C [m/s]') 
xlabel('Hastighet [m/s]') 
title('R/C som funktion av hastigheten vid olika höjder') 
plot(V_stall(1),1.126,'ko',V_stall(501),1.051,'ko',V_stall(1001),0.9383,'ko

',V_stall(1501),0.7328,'ko') 
legend('0km','5km','10km','15km','Stallhastighet') 

  
figure() 
for jjj=1:500:1501          % För höjderna 0, 5km, 10km och 15km   
gamma=asind(eta_pr*P_eng0./(W*V)- C_d0*0.5*rho(jjj)*V.^2*(W/S)^-1-

(K*2*(W/S)./(rho(jjj)*V.^2)));  
gamma(gamma<=0)=0; 
plot(V,gamma) 
grid on 
hold all 
end 

  
ylabel('Stigvnikeln, \gamma [°]') 
xlabel('Hastighet [m/s]') 
title('Stigvinkeln som funktion av hastigheten vid olika höjder') 
plot(V_stall(1),19.66,'ko',V_stall(501),13.93,'ko',V_stall(1001),9.264,'ko'

,V_stall(1501),4.941,'ko') 
legend('0km','5km','10km','15km','Stallhastighet') 

  
figure() 
plot(height/1000,gamma_RoC_max) 
ylabel('Stigvnikeln  \gamma_R_/_C_m_a_x [°]') 
xlabel('Höjd [km]') 
title('Stigvinkeln som funktion av höjden vid hastigheten V_R_/_C_m_a_x') 
legend('\gamma_R_/_C_m_a_x') 
grid on 

  
figure() 
plot(height/1000,V_stall,height/1000,V_RoC_max,'r',height/1000,Vpr_min,'g',

height/1000,Vtr_min,'c') 
xlabel('Höjd [km]') 
ylabel('Hastighet [m/s]') 
title('Olika hastigheter som funktion av höjden') 
legend('V_S_t_a_l_l','V_R_/_C_,_m_a_x','Vpr_m_i_n','Vtr_m_i_n','Location','

NorthWest') 
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grid on 

  
V=1:100;            % Hastighetsvektor 
Pr=zeros(1,100);    % Föralkolerar för snabbhet 
Tr=zeros(1,100);    % Föralkolerar för snabbhet 

  
for ii=1:100     
Pr(ii)=(C_d0*S*1/2*rho(2001)*V(ii)^3)+((2*K*W^2)/(rho(2001)*V(ii)*S));       

% Krävd effekt för planflykt vid cruise altitude [W] 
Tr(ii)=(C_d0*S*1/2*rho(2001)*V(ii)^2)+((K*W^2)/(1/2*rho(2001)*V(ii)^2*S));   

% Krävd thrust för planflykt vid cruise altitude [N] 
end 

  
Vpr_min_cruise=Vpr_min(2001);                       % Hastigheten för att 

erhålla minimal effekt vid cruise altidute [m/s] 
Pr_min=W*4*(K*C_d0/3)^(1/2)*Vpr_min_cruise;         % Minimal effekt vid 

cruise altitude [W]     

  
Vtr_min=Vtr_min(2001);                              % Hastigheten för att 

erhålla minimal thrust vid cruise altidute [m/s] 
Tr_min=2*W*(K*C_d0)^(1/2);                          % Minimal thrust vid 

cruise altitude [N] 

  
R_of_C_max_cruise=R_of_C_max(1:2001);               % Värden på maximal R/C 

mellan höjderna 0-20km 
t_min=trapz(height(1:2001),1./R_of_C_max_cruise);   % Minista tiden för att 

stiga till cruise altitude [s]  

  
disp(['Tiden att stiga till ' num2str(height(2001)) ' m är '  

num2str(t_min/60) ' min'] ) 

  
figure() 
subplot(1,2,1) 
plot(V,Pr,V,Pr_min,'r') 
xlabel('Hastighet [m/s]') 
ylabel('Pr - Erforderlig effekt [W]') 
legend('Pr','Pr_m_i_n') 
title('Effekt som funktion av hastigheten' ) 
axis([0 50 400 1300]) 
line1=refline([0 Pr_min]); 
set(line1,'Color','r'); 
grid on 

  
subplot(1,2,2) 
plot(V,Tr,V,Tr_min,'r') 
xlabel('Hastighet [m/s]') 
ylabel('Tr - erforderlig dragkraft [N]') 
legend('Tr','Tr_m_i_n') 
title('Dragkraft som funktion av hastigheten' ) 
axis([0 70 0 100]) 
line2=refline([0 Tr_min]); 
set(line2,'Color','r'); 
grid on 
disp(' ') 

  
%% Service ceiling & absolute ceiling 
disp('Service ceiling & absolute ceiling:') 

  
RoC_serv=0.508;     % Värdet på R/C för att bestämma service ceiling [m/s] 
rho_abs=16*((4/27)*K^3*C_d0)^(1/2)*(W/S)*((eta_pr*P_eng0)/W)^-2;                

% Densiteten på höjden där R/C=0 
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rho_serv=16*((4/27)*K^3*C_d0)^(1/2)*(W/S)*(((eta_pr*P_eng0)/W)-RoC_serv)^-

2;    % Densiteten på höjden där R/C=0.508  

  
for j=1:length(height)       
if rho(j)-rho_abs>=0   
    hojd_absolut=j;   
else  
    break 
end 
end 
for jj=1:length(height) 
if rho(jj)-rho_serv>=0   
    hojd_service=jj;   
else  
    break 
end 
end 
Absolute_ceiling=hojd_absolut*10;       % Absolute ceiling [m]             
Service_ceiling=hojd_service*10;        % Service ceiling [m]  

  
disp(['Service ceiling är ' num2str(Service_ceiling) ' m'] ) 
disp(['Absolute ceiling är ' num2str(Absolute_ceiling) ' m'] ) 
disp(' ') 

  
%% Glidflykt 
disp('Glidflykt:') 

  
figure() 
plot(height/1000,R_of_D_min) 
ylabel('Sjunkastighet, R/D_m_i_n [m/s]') 
xlabel('Höjd [km]') 
legend('R/D_m_i_n','Location','NorthWest') 
title('R/D_m_i_n som funktion av höjden' ) 
grid on 

  
Glidtal_max=1/(2*sqrt(C_d0*K));         % Glidtalet [-] 

  
disp(['Flygplanets glidtal beräknas till '  num2str(Glidtal_max)] ) 

  
height_cruise=15000:10:20000;           % Höjdverktorn mellan 18km-20km 
height_cruise_natt=20000:-10:15000;     % Höjdverktorn mellan 20km-18km 

  
R_of_D_min_natt=-R_of_D_min(1501:2001);                     % Värden för 

R/D mellan höjderna 18km-20km 
t_drop=trapz(height_cruise_natt,1./R_of_D_min_natt);        % Hur lång tid 

det tar att sjunka [s] 

  
disp(['Tiden att glida ner ' num2str(height_cruise(end)-height_cruise(1)) ' 

m är '  num2str(t_drop/60) ' min'] ) 

  
R_of_C_max_natt=R_of_C_max(1501:2001); 
t_stig=trapz(height_cruise,1./R_of_C_max_natt);             % Tiden för att 

stiga till cruise altitude [s]  

  
disp(['Tiden att stiga de ' num2str(height_cruise(end)-height_cruise(1)) ' 

m är '  num2str(t_stig/60) ' min'] ) 
disp(' ') 

  
%% Solstrålning 
disp('Solstrålning:') 
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% Konstanter 
Sp=1366;            % Solarkonstant [W/m^2] 
Tau=0.7;            % Atmosfärisk transmittans [-] 
timmar=5:19;        % Timmar på dygnet 
tryck=10^4;         % Trycket på önskad höjd [Pa]  
dag=181;            % Dagen då solstrålningen ska beräknas [-] 
latitud=30*pi/180;  % Latitude [rad] 

  
Timvinkel=(360/24)*(timmar-12)*(pi/180);                % Timvinkel [rad] 
Deklination=23.45*(pi/180)*sind(360*((284+dag)/365));   % Deklination [rad] 

  
zenit_vinkel=acos(sin(latitud)*sin(Deklination)+cos(latitud)*cos(Deklinatio

n)*cos(Timvinkel));  % Zenit vinkel [rad] 

  
mr=1./(cos(zenit_vinkel)+0.15*(93.885-(zenit_vinkel*180/pi)).^(-1.253));    

% Luftmassa [-] 
m=mr*(tryck/p_0);                           % Hur luftmassan ändras med 

höjden [-]  

  
Sb=Sp*Tau.^(m).*cos(zenit_vinkel);          % Direkt strålning [W/m^2] 
Sb(Sb<=0)=0; 
Sd=0.3*(1-Tau.^(m))*Sp.*cos(zenit_vinkel);  % Diffus strålnig [W/m^2] 
Sd(Sd<=0)=0; 
Stot=Sb+Sd;                                 % Total strålning [W/m^2] 

  
figure() 
plot(timmar,Sb,'g',timmar,Sd,'m',timmar,Stot,'b',timmar,Sp,'r') 
xlabel('Timme på dagen') 
ylabel('Solstrålning [W/m^2]') 
title(['Solstrålningen under dag ' ,num2str(dag), ' (30 Juni) vid 

latitud=',num2str(latitud*180/pi),'°N på 16 km höjd']) 
legend('Direktstrålning','Diffusstrålning','Total 

strålning','Solarkonstant') 
line1=refline([0 Sp]); 
set(line1,'Color','r'); 
grid on 

  
A_solceller=30;             % Area av vingen som är täckt av solceller 

(uppskattad) [m^2] 
eta_solceller=0.2;          % Solcellernas verkningsgrad [-] 
eta_vinkel=0.9;             % Faktorn mellan solstrålning för en plan yta 

och en krökt yta [-] 

  
Sol_energi=trapz(timmar,Stot); 
disp(['Energin som fås från solen under dag ',num2str(dag), ' är '  

num2str(Sol_energi/1000) ' kWh/m^2'] ) 

  
E_solcell=A_solceller*eta_solceller*eta_vinkel*Sol_energi; 
disp(['Energin som produceras av solcellerna under dag ',num2str(dag), ' är 

'  num2str(E_solcell/1000) ' kWh'] ) 

  
datum=1:37; 
stralning_medel1=[9193 9270 9384 9523 9684 9820 9909 9987 ... 
    10018 9997 9919 9807 9669 9523 9384 9270 9188 9162 9186 ... 
    9256 9365 9501 9662 9801 9914 9995 10018 9990 9914 9801 ... 
    9662 9501 9365 9256 9186 9162 9188];                            % 

Solstrålning för 0° 
stralning_medel2=[6636 6799 7051 7376 7796 8210 8552 8970 ... 
    9357 9715 10111 10380 10588 10739 10842 10905 10941 ... 
    10951 10942 10912 10854 10758 10597 10392 10126 9765 ... 
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    9375 8990 8574 8146 7736 7324 7008 6768 6620 6571 6625];        % 

Solstrålning för 20°N 
stralning_medel3=[5025 5206 5491 5867 6474 7012 7458 8027 ... 
    8577 9112 9647 10186 10557 10850 11074 11229 11327 ... 
    11356 11330 11246 11101 10888 10573 10206 9757 9183 ... 
    8603 8055 7486 6930 6397 5876 5489 5172 5007 4953 5013];        % 

Solstrålning för 30°N 
stralning_medel4=[3453 3647 3952 4355 4916 5593 6136 6832 ... 
    7527 8224 9047 9663 10198 10640 11002 11265 11518 11574 ... 
    11523 11365 11097 10700 10222 9692 9080 8312 7561 6867 ... 
    6170 5494 4833 4289 3900 3610 3434 3377 3440];                  % 

Solstrålning för 40°N 

  
figure() 
plot(datum,stralning_medel1/1000,datum,stralning_medel2/1000,datum,stralnin

g_medel3/1000,datum,stralning_medel4/1000) 
ylabel('Solstrålning [kWh/(dag m^2)]') 
title('Årlig variation av solstrålningen på höjd 16 km över havet ') 
legend('0°', '20°N','30°N','40°N') 
set(gca, 'XTick',[1 5 10 15 20 25 30 35] ); 
set(gca, 'XTickLabel', {'1 Jan',' 11 Feb', '31 Mar','21 Maj','11 Jul','31 

Aug','21 Okt', '11 Dec'  }); 
axis([1 37 3 12]) 
grid on 

  
stral_var1=[49.5 43.1 35.5 26.7 18.2 9.57 2.41 0.2];            % 

Solstrålning för olika altituder den 21 Dec [kWh] 
stral_var2=[53.5 50.7 46.3 40.42 33 24.8 16.27 7.6 0.49];       % 

Solstrålning för olika altituder den 11 Okt [kWh] 
stral_var3=[54.09 53.2 50.62 46.46 40.8 33.9 25.9 17.12 7.89];  % 

Solstrålning för olika altituder den 21 Sep [kWh] 
stral_var4=[55.65 54.4 52.3 47.98 42.36 36 30];                 % 

Solstrålning för olika altituder den 21 Aug [kWh] 
stral_var5=[53.03 49.46 44.34 37.9 30.2 21.6 12.9 4.6];         % 

Solstrålning för olika altituder den 21 Feb [kWh] 
stral_var6=[53.9 52 48.4 43.4 36.9 29.3 20.8 11.6 3];           % 

Solstrålning för olika altituder den 11 Mar [kWh] 
stral_var7=[54.8 54.3 52.1 48.9 43.6 36.9 29.6 21.8];           % 

Solstrålning för olika altituder den 11 Apr [kWh] 
latituder=0:10:80;                                              % Latituder 

[°N] 
Stral_req=15;                                                   % Min 

strålning som krävs [kWh]     

  
figure() 
plot(latituder(1:8),stral_var1,latituder(1:9),stral_var2,latituder,stral_va

r3,latituder(3:9),stral_var4,latituder(1:8),stral_var5,latituder(1:9),stral

_var6,latituder(2:9),stral_var7,latituder(1:9),Stral_req,'k') 
xlabel('Latitud [°N]') 
ylabel('Tillgänglig energi [kWh]') 
legend('21 Dec','11 Okt','21 Sep','21 Aug','21 Feb','11 Mars','11 

April','Min req. ') 
title('Tillgänglig energi som funktion av latutiden') 
line=refline([0 Stral_req]); 
set(line,'Color','k'); 
grid on 

  
disp(' ') 

  
%% Energiåtgång 
disp('Energiåtgång:') 
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E_climb_natt=((P_eng0/eta_eng)*t_stig)/3600;    % Enerign som krävs för att 

stiga till önskad höjd [Wh] 
disp(['Energin för att stiga '  num2str(height_cruise(end)-

height_cruise(1)) ' m är '   num2str(E_climb_natt/1000) ' kWh'] ) 

  
t_cykel=(t_drop+t_stig)/60;                     % Tiden det tar att 

genomföra en cykel [min] 
t_natt=12;                                      % Antal timmar som det är 

natt [h] 

     
n=t_natt*60/t_cykel;                            % Antal cykler som behöver 

göras under natten [-] 
disp(['Antal cyklar som behöver göras under natten är ' num2str(round(n)), 

' st' ]) 

  
E_climb=(P_eng0/eta_eng)*t_min;                 % Enerign som krävs för att 

stiga till önskad höjd [Ws] 
disp(['Energin för att stiga till '  num2str(height_cruise(end)) ' m är '   

num2str(E_climb/(3600*1000)) ' kWh'] ) 

  
t_steady=12;                                    % Antar planflykt i 12 

timmar [h] 
E_steady=Pr_min*t_steady;                       % Energin som krävs under 

planflykt [Wh] 
disp(['Energin som krävs under planflykt i ' num2str(t_steady) ' timmar är 

' num2str(E_steady/(1000)) ' kWh'] ) 

  
P_avionik=90;                                   % Effekt som förbrukas av 

avionik (uppskattad) [W] 
E_avionik=24*P_avionik;                         % Energi som förbrukas av 

avionik under en dag [Wh] 
disp(['Energin förbrukas av avioniken under en dag är ' 

num2str(E_avionik/1000) ' kWh'] ) 

  
E_dag=(E_steady+E_avionik/2)/1000;              % Energin som krävs under 

dagen [kWh] 
E_natt=(E_climb_natt*n+E_avionik/2)/1000;       % Energin som krävs under 

natten [kWh] 

  
disp(['Energin som krävs under dagtid (',num2str(t_steady), ' h) är ' 

num2str(E_dag) ' kWh'] ) 
disp(['Energin som krävs under natten (',num2str(t_natt), ' h) är '  

num2str(E_natt) ' kWh'] ) 

  
E_batteri=m_batteri*spec_eng;                   % Energin lagrad i 

batterierna [Wh] 
disp(['Energin som finns lagrad i batterierna är ' 

,num2str(E_batteri/1000),' kWh']) 

  
E_tot=E_dag+E_natt; 

  
disp(['Den totala energin som förbrukas under en dag är ',num2str(E_tot),' 

kWh']) 

 

 


