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Sammanfattning 

Företaget BlackWing Sweden AB tillverkar ultralätta flygplan av kolfiberkomposit. 

Företaget vision är att tillverka ett flygplan som helt kan drivas av elektricitet med samma 

prestanda som flygplan drivet av fossila bränslen. För att kunna driva BlackWing 

flygplanet med hjälp av elektricitet behövs ett batteripaket, elektronikstyrning samt en 

elmotor.  Därför har detta examensarbete ägnats åt att främst undersöka vilka elmotorer 

och battericeller som är mest lämpade för BlackWing flygplanet. Därefter togs resultatet 

fram genom beräkningar på battericeller och motorpaket med hjälp av insamlad 

information om motor-och batteriprestanda. För att få ett mer objektivt och systematiskt 

resultat här även en Pugh-matris används för att på ett enkelt sätt avgöra den mest 

lämpliga battericellen. Resultatet av detta arbete visade sig att i dagsläget är batteriet 

Envia, High Energi Pouch cell (ENV35011-CRC) och Siemens motor DYNADYN® 85 är 

mest lämpliga för BlackWing flygplanet.  

Abstract 

BlackWing Sweden AB manufactures ultralight aircraft made from carbon fibre 

composite. The company's vision is to produce an aircraft that can be completely powered 

by electricity with the same performance as the aircraft powered by fossil fuels.  

To operate the BlackWing aircraft using electricity it will need a battery pack, electronic 

controls and an electric driveline. Therefore, this thesis has been devoted primarily to 

study which electric engine and battery cells that would be most suitable for the 

BlackWing aircraft. The result was produced by calculations of the battery cells and 

electric driveline by using collected information about driveline and battery performance. 

To get a more objective and systematic results, a Pugh matrix was used to easily 

determine the most suitable battery cell. The results of this work showed that in the 

current situation, the battery Envia High Energy Drone Cell Pouch (ENV35011-CRC) and 

Siemens engine DYNADYN® 85 are the most suitable for the BlackWing aircraft. 
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Nomenklatur 

CRC   Kobolt-rik Komposit (eng; Cobalt-Rich Composite) 

CS-VLA  Certification Specifications for Very Light Aeroplanes 

DoD  Depth of Discharge 

HE  High Energy 

HP  High Power 

hp  Horsepower  

kWh  Kilowattimme/-ar 

Li-Ion  Litium-Ion 

Li-Po  Litium-Polymer 

Li-S  Litium-Svavel 

kts  Knop (knots) 

MTOW  Maximum Take-Off Weight 

NCA  Litium Nickel Kobolt Aluminium Oxid 

NMC  Litium-Ion Nickel Magnesium Kobolt Oxid  

LFP  Litium-järnfosfat 

LCO  Litium-koboltoxid  

LMO   Litium-Magnesiumoxid 

RG  Uppfällbart landningsställ (Retractable Gear) 

TOPSIS Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal 

Solution 

TSFS Transportstyrelsens Författningssamling 

Wh Wattimme/-ar 
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1. Inledning 

BlackWing Sweden AB är ett relativt ungt bolag som inriktar sig på utveckling, produktion 

samt försäljning av flygplan som kan göras tillgängliga för allmänheten. Företagets vision, 

som till stor del redan är uppfylld i dagsläget, är att kunna vara marknadsledande i 

segmentet för mindre flygplan. En vision som företaget också har är att tillverka ett 

flygplan som kan flygas helt på elektricitet, men med samma högklassiga prestanda som 

ett flygplan drivet av fossila bränslen. 

Företaget har redan planer på att utveckla denna typ av flygplan och då detta ligger i 

teknologins absoluta framkant så är detta arbete högaktuellt. I dagsläget finns endast ett 

fåtal liknande alternativ där samtliga slåss om att kunna leverera bästa möjliga lösning. 

Det finns i princip en enda huvudkonkurrent till en eldriven BlackWing och det är 

Pipistrel med deras Alpha Electro. Denna kan dock endast flyga i en timme med en extra 

reserv på en halvtimme. Detta gör det till ett sämre alternativ än konventionella motorer 

i dagsläget. En eldriven BlackWing är främst tänkt för miljömedvetna piloter men 

eventuellt också för en flygskolemarknad. Då exempelvis en flygklubb och dess 

medlemmar vill kunna utnyttja sina flygplan maximalt så bör energikällan vara lätt att 

byta ut och/eller vara möjligt att ladda snabbt. 

1.1 Fördelar & Nackdelar 

För att visa varför ett elektriskt framdrivningssystem är mer aktuellt än en konventionell 

förbränningsmotor jämfördes för- och nackdelar. För att underlätta för läsaren av denna 

rapport ställs dessa upp som tydliga punktlistor i separata kolumner nedan: 
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1.2 Problemformulering 

De frågeställningar som vi vid arbetets början ställdes inför löd som följande: 

 Hur anpassar man bäst BlackWing-flygplanet från konventionell 

förbränningsmotor till ett elektriskt alternativ? 

 Är det möjligt att använda den av Ångströmlaboratoriet föreslagna elektriska 

drivlinan i en uppskalad version på BlackWing eller finns det några andra 

elmotorer som i dagsläget kan utgöra ett lämpligt alternativ? Kommer de 

aerodynamiska egenskaperna att påverkas? 

 Vilka nya typer av batterier håller man på att utveckla idag eller forskar på? Finns 

det framtida alternativ av batterier som kan ge flera timmars flygning per 

laddning?  



3 

 

2. Bakgrund 

Forskning som gjorts hittills pekar på stora problem kring batterikapacitet och 

energieffektivitet. Dagens batterier är relativt begränsade om de avses för användning i 

fordon. Förhållandet mellan energitäthet och vikt måste vara optimalt för att kunna 

användas i mindre flygplan då de inte har samma förmåga att ta nyttolast. Just nu pågår 

en kamp mellan flera företag om att ta fram nästa marknadsledande teknik inom 

batterier. 

Litium-Ion batterier (Li-Ion) anses spela en viktig roll i inom allt mer elektriska flygplan 

dock bör dessa batterier studeras för att de ska kunna garantera tillräcklig tillförlitlighet 

och säkerhet för att kunna användas i ett flygplan. Ett Litium-Ion batteri är 

uppladdningsbart där litiumjoner rör sig från den negativa anoden till den positiva 

katoden vid urladdning och tillbaka vid laddning. [1] 

Enligt en rapport från PSU (Pennsylvania State University) [2] skall en av deras 

forskningsgrupper kommit fram till att ett batteri byggt enligt ”sandwich-struktur” ska 

kunna lagra både mer energi samtidigt som temperaturnivåerna hålls på en god nivå. Det 

finns också andra energikällor som kan användas för framdrivning av flygplan, 

exempelvis bränsleceller och solceller. 

2.1 State Of The Art 

Följande avsnitt kommer att behandla det nuvarande forskningsläget kring batteriteknik 

för eldrivna farkoster. Med en ständigt växande population över hela världen ökar även 

behovet av användbar energi. Behovet av energi beräknas öka med 56 % fram till år 2040 

[3]. Därmed kommer förnybar energi med all säkerhet att behövas, som sedan leder till 

att klimatpåverkan gradvis minskar. Dessvärre råder det brist på kostnadseffektiva, säkra 

samt hållbara energilagrande medium med effektiv energidensitet.  

Fossila bränslen anses vara den största källan till utsläpp av växthusgaser som bidrar till 

dagens klimatförändringar [4]. Flygets miljöpåverkan har diskuterats livligt i olika 

klimatdebatter under de senaste årtiondena. Enligt FN:s internationella klimatpanel 

(IPCC) ansvarar flyget för 2 procent av världens koldioxidutsläpp.  

Andra utsläpp som orsakas av flyget är kväveoxider, vattenånga och effekter av 

kondensstrimmor där beräknas flyget svara för 3,5 procent av människans totala 

klimatpåverkan. Flygbränslet i dag består till mer än 99.9 procent från fossila källor. 

Däremot blir flygmotorer allt mer bränsleeffektiva men trots detta har flyget störst 

påverkan på klimatet räknat per passagerare och kilometer [5]. 
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Det sker en snabb utveckling av alternativa bränslen främst för kommersiell flygtrafik. 

Hållbara biobränslen är något som kan komma att bli flygets ”nya” drivmedel. Vad det 

gäller mindre ultralätta flygplan forskas allt mer om olika batterialternativ som delvis 

eller helt ska ersätta fossila bränslen. Ett av batterialternativen som ligger i forskningens 

framkant är Li-Ion batterier. Detta är ett alternativ som kan tänkas uppfylla 

energimängden som krävs för att driva ett mindre flygplan och samtidigt kunna behålla 

samma prestanda som ett flygplan drivet av fossila bränslen. 

Forskare har även undersökt bland annat algbatterier, mikro- och nanobatterier samt 3D-

batterier som effektiva energilagrande medium [6]. Problemet med batterier är att de 

förstörs av laddningscykeln. För varje gång ett batteri laddas ur blir den sämre än gången 

innan. Dessutom krävs det extrem renhet och precision för att tillverka 

högprestandabatterier vilket gör tillverkningen av denna typ av batterier kostsamma att 

producera i stor skala, speciellt i jämförelse med kostnaderna för en drivlina och en 

bränsletank. Målet är att ett batteri ska hålla lika länge som en förbränningsmotor. Detta 

sker genom att använda olika grundämnen som ger en ökad energimängd och skapa ett 

batteri med samma energitäthet som fossilt bränsle. 

Dagens forskning inom batteriteknik och elektrisk framdrivning är områden med hög 

prioritet, framförallt för fordonstillverkare som börjat inse vikten av icke-fossila 

framdrivningsmedel. Därför satsar många av de större koncernerna stora summor på 

forskning och utveckling av batteriteknik för att kunna vara bland de första som kan 

leverera ett hållbart och konkurrenskraftigt alternativ till fossila bränslen. 

Vid Uppsala universitet finns idag Nordens största forskningsgrupp inom batteriteknik 

som tillhör Uppsalas universitets battericentrum, ÅABC (Ångström Advanced Battery 

Centre). Forskningen som bedrivs kretsar kring alla aspekter av litiumbatterier och 

bränslecellers kemi det vill säga, katod, anod och elektrolytmaterial. Forskningsstudierna 

är främst tillämpade för batterier för elfordon, mikrobatterier och litium-luft(Li-Air) 

batterier. Vid ÅABC arbetar forskare med alla aspekter inom litium-jonbatterier, allt från 

utförliga studier av etablerade kommersiella material, litium-jon batteristruktur, 

natriumjonerbatterier, 3D-mikrobatterier, litium-luftbatterier, litium-svavelbatterier, 

organiska batterier och bipolär elektrokemi. [7] 

Idag deltar ÅABC i flera nationella sammanhang såsom bland annat inom SHC (Swedish 

Hybrid Vehicle Center) och litiumklustret som supportas av energimyndigheten. Hela 

forskningsgruppen leds av professor i organisk kemi, Kristina Edström som forskar 

främst kring litiumbatterier och bränslecellers kemi som framförallt ska tillämpas för 

elfordon. Vad det gäller forskningen som gjorts kring Li-Ion för elektriska fordon, 

undersöker forskare vid ÅABC bland annat nya lämpliga aktiva katod respektive anod 

material samt studerar batterielektroderna för att förbättra säkerheten. [8] 

  



5 

 

Med Li-Ion celler som energikälla bör största hänsyn tas till just säkerhet, då många 

problem kan uppstå. Ett av de främsta problemen med denna teknik är dess tendens att 

råka ut för s.k. termisk rusning (thermal runaway). Risken för detta är som störst när 

battericellen antingen överladdats eller överhettas. Det kan också härledas till designfel 

under utvecklings- och produktionsstadiet då battericellen byggs med alldeles för små 

marginaler, vilket exempelvis kan orsaka att batteriet sväller och till slut brister. Hänsyn 

bör dock tas till att Li-Ion som teknik i sig är testad sedan i början av 1990-talet och 

därmed bör anses som en säker teknik förutsatt att vissa krav möts i design- och 

produktionsstadiet. [9] 

Ny teknik, såsom OXiS Energy Li-S Pouch Cells, är speciellt designade för att eliminera 

risken för denna typ av problem. Vid punktering av det yttre skyddslagret, t.ex. med en 

pistolkula eller en spik, kortsluts bara batteriet utan ytterligare konsekvenser. Ingen rök 

och ingen flamutveckling. Denna teknik kan anses som väldigt lovande för bland annat 

transportsektorn och i synnerhet flygplan. [10] 

I en forskningsstudie av K. Edström et al. (2014) tar författarna upp hur man med hjälp 

av funktionella vattenlösliga bindemedel går att förbättra litium-svavel batterikapacitet 

och stabilitet. Bindemedlet visar sig vara bättre än konventionella bindemedel och anses 

vara en potentiell komponent i elektrolytsystemet i en Li-S cell. Dessutom anses 

bindemedlet vara ett steg i rätt riktning i sökandet efter elektrolytmedel som kan förlänga 

Li-S cykelliv. [11] 

I en annan forskningsstudie av K. Edström et al. (2014) beskrivs hur en tunn isolerad 

platinatråd kan användas som en in situ elektromekanisk givare. In Situ är då en 

reaktant bildas direkt som en produkt av en reaktion mellan andra reaktanter. Metoden 

används när man behöver använda farliga eller instabila kemikalier [12]. Platinatråden 

konsumeras under urladdning i en litium-svavel cell, vilket kan användas för att följa 

förändringarna i koncentrationen av polysulfider i elektrolyten, och på så vis kunna 

studera elektrolyten i Li-S battericeller. [13] 

I dagsläget används till största del Litium-Polymer (Li-Po) samt Litium-Polymer Nickel 

Mangan Kobolt (NMC) [14]. Li-Po batterier används i dagsläget av ett flertal 

flygplansproducenter i deras elektriska flygplan främst på grund av en relativt hög 

energidensitet i kombination med att Li-Ion tekniken testats under flera årtionden [15]. 

Några nackdelar som bör nämnas med Li-Ion batterier i allmänhet är att de är känsliga 

för kortslutning och de måste laddas enligt specifika kriterier och urladdas inom vissa 

gränser. Om dessa kriterier och gränser inte följs kan det orsaka dels sämre batteritid och 

reducerad kapacitet, vilket inte är mer än en obekvämlighet, men det kan också orsaka 

överhettning vilket kan vara katastrofalt. [16] 
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En som redan lyckats till stor del med detta är Elon Musk, grundare och VD för bilföretaget 

Tesla. Teslas bilmodeller kan idag framföras på ett relativt likt manér som fossilt drivna 

bilar, men med väsentligt mindre miljöpåverkan (vid drift) på främst atmosfären. Tesla 

har genom att utnyttja sina så kallade ”superchargers” kopplat greppet om den elektriska 

bilmarknaden då man genom att optimera laddningen av bilen möjliggör längre resor, 

med endast kortare stopp på runt 15 minuter åt gången för en snabbladdning. Dessa 

superchargers finns tillgängliga på speciella laddningsstationer som Tesla tillhandahåller 

kostnadsfritt för bilägarna i dagsläget. [17] 

NCA batterier är den väg bland annat Tesla valt att gå för att driva sina exklusiva elbilar. 

De kännetecknas av hög energidensitet, goda prestanda egenskaper vad gäller 

urladdningshastighet och specifik effekt samt relativt lång livslängd. Däremot är NCA lite 

sämre vad gäller säkerhet och även kostnad då cellerna är relativt dyra. 

Det finns många projekt där vissa battericeller är närmare kommersialisering än andra. 

Företag som OXIS Energy [18], Envia Systems [19] samt Sion Power [20] är alla i den 

absoluta framkanten av forskningsområdet. Den teknik som ligger närmast 

kommersialisering just nu är Litium-Sulfat(Li-S), vilket både battericellerna Oxis Ultra 

Light [21] och Sion Licerion [20] består av. Däremot består Envia High Energi Pouch cell 

batteriet av Si-CRC.  

Andra kommersiella batterier som används i flygplanet SportStar EPOS+ och Pipistrel 

Alpha Electro är Kokam SLPB100216216H som är ett HP NMC polymerbatteri.  Utöver 

NMC relativt höga energidensitet, är även den nominell spänning hos batteriet hög. Detta 

gör att färre battericeller måste kopplas i serie för att uppnå önskad spänning på 

batteripaketet [15].  Batteriet XALT F910-0007 är ett annat NMC polymerbatteri med 

något lägre prestanda än Kokams. 

EPOS är ett tvåsitsigt flygplan som i dag drivs av en elektrisk DC-motor (REB 90–4_5) är 

tillverkad av företaget Rotex Electric. Propeller drivlinan för EPOS flygplanet består av tre 

kompositblad tillverkade av företaget VZLÚ Prague. Flygplanets batteripaket består av 45 

seriekopplade litium polymerceller som är tillverkade av företaget Kokam. EPOS uppnår 

en maxhastighet 260 km/h och har en flygtid på cirka en timme. [22] 

Även Pipistrel Alpha Electro (WATTsUP) är ett tvåsitsig elektriskt flygplan som används 

främst av pilotskolor i utbildningssyfte. Företaget Pipistrel samarbetar med Siemens AG 

som har sin motor DYNADYN85 installerad i Alpha Electro. Siemens DYNADYN motor har 

en motoreffekt på 85kW och väger 14kg som är enligt Pipistrel själva är mer kraftfull än 

den populära Rotax 912 motorserie. Alpha Electro batteripaket har effekten 17kWh som 

enligt företaget lätt kan bytas ut och ladda på minder än en timme. Även Alpha Electro har 

en begränsad flygtid på en timme med reserv på 30min. [23] 
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3. Metod 

Examensarbetet genomfördes till stor del på förtaget BlackWing, vilket underlättade den 

inledande fasen av examensarbetet. Den första fasen är informationsinhämtning som 

handlar om att samla in data om BlackWing flygplanet och olika battericeller. Data 

användes sedan som referens för att hitta lämpliga kommersiella batterier. De olika 

batterityperna hittades genom sökningar på diverse sökmotorer om battericeller med 

bl.a. hög energidensitet och specifik energi, resterande battericeller förekom i litteraturen 

och i vetenskapliga texter.  

3.1 Beslutsmetod: Pugh-Matrix   

Pugh-matris är en beslutsmodell som på ett objektivt och systematiskt sätt låter 

användaren välja mellan flera möjliga lösningar. Pugh-matrisen går ut på att ställa flera 

valmöjligheter mot olika kriterier som ska användas för att värdera lösningsalternativen. 

Detta sker genom att bestämma hur viktigt varje kriterium är, därefter poängsätter man 

varje lösningsalternativ utifrån hur väl den uppfyller de uppsatta kriterierna. Det 

alternativ som får högst poäng är det bästa alternativet. 

För att sedan besluta vilket av batterierna som bäst passar den valda applikationen 

jämfördes varje specifikt batterivärde med jämförelsevärdena i baseline-kolumnen och 

tilldelades ett nytt värde på en skala -2 till 2 där -2 var mycket sämre och 2 var mycket 

bättre och 0 neutralt. Detta resulterade i tabell 5.3 i kapitel 5.  

Det finns även andra liknade beslutsmodeller såsom TOPSIS och Kesselringmatris m.fl. 

för att lättare lösa beslutsproblem med hjälp av olika kriterier. TOPSIS används då det 

finns ideal preferens och flera alternativ på lösningar. Denna metod används för att hitta 

ett alternativ som är närmst den ideella preferensen [24].   

En Kesselringmatris kallas även för absolut beslutsmatris, är precis som Pugh-matrisen, 

en metod som används för att välja den bästa lösningen på ett problem. Det som skiljer 

en Pugh-matris ifrån en Kesselringmatris är att alternativen betygsätts med en siffra för 

varje kriterium så alla alternativen får en totalpoäng. Däremot är kriterierna i 

Kesselringmatrisen är viktade, för att på så vis höja värden eller egenskaper som är mer 

viktiga. [25] 

För denna rapport ansågs Pugh-matrisen vara mest lämpad metod eftersom inga vikter 

som i Kesselringmatrisen kommer att användas. TOPSIS metoden var irrelevant med 

tanke på att ingen tydlig specifik ideell preferens finns. 
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3.2 CAD 

Vid framställning av 3D-översikt av framdrivningssystemet användes programmet PTC 

Pro Engineer 5.0. Företaget använder ritprogrammet Pro Engineer för att rita BlackWings 

olika flygplansdetaljer, därför fanns redan färdiga 3D-ritningar på flygplanskroppen som 

kunde användes för att ta fram olika nödvändiga mått. Måtten som togs fram med hjälp 

av CAD-programmet användes för att beräkna fram volymen på bränsletankarna i avsnitt 

3.3.  

Därefter togs vanliga stillbilder på batteri- respektive motorpaket som sedan används i 

denna rapport för att visualisera för läsaren i stora drag hur motor- och batteripaketet är 

placerat i flygplanet. För att förtydliga detta ytterligare har batteri- respektive 

motorpaketet färglagts. Det gulmarkerade området i figur 5.1 representerar lämplig 

placering av batteripaketet i vingarna. I figur 5.2 är den elektriska motorn grönfärgad och 

batteripaketet rödfärgad, detta för att visualisera placeringen av både motor-och 

batteripaket i motorutrymmet. 

3.3 Motoralternativ 

Till att börja med kontaktades forskaren i elektricitetslära, Mauritz Andersson, vid 

Uppsala universitet för att diskutera den skalbara drivlinan som förhoppningsvis ska bli 

BlackWings elektriska drivlina längre fram. Mauritz har under hösten fortsatt sitt arbete 

med en prototyp av drivlinan som ser lovande ut, dock finns inga specifika värden 

uppmätta i dagsläget. Fördelen med en drivlina som är direkt kopplad till BlackWing är 

att den går att anpassa specifikt för företagets applikation. Samarbetet tillåter också 

BlackWing medverka med spetskompetens inom lätta konstruktioner vilket möjliggör en 

ännu lättare motor. 

För att få en bättre vetenskaplig grund att stå på genomfördes en sökning efter en 

alternativ motor parallellt med Mauritz arbete på Ångström-drivlinan.  Detta 

underlättade sökningen efter en passande battericell som sedermera kan ingå i 

batteripaketet för BlackWing något. Genom att känna till motorprestandan kan 

beräkningar på räckvidd och passande battericeller till batteripaketen också underlättas. 

Därför togs det kontakt med företaget Siemens som erbjöd BlackWing att stå för 

omkostnader och arbete i samband med installation av Siemens drivlina.  

Den motor som används för att driva flygplanet i dagsläget kräver cirka 52 kW (70% av 

73,5 kW) för att driva flygplanet i en marschfart på 136 knop (252 km/h). Den elmotor 

som valts ut för att sättas i flygplanet motsvarar prestandan på ROTAX 912 ULS. 

Urvalet av dessa alternativa drivlinor gjordes genom att ställa upp dessa i tabellen nedan 

och sedan jämföra resultatet med ROTAX 912 ULS: 
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Tabell 3.2 – Jämförelse av motoralternativ 

MOTOR ROTAX 912 ULS [26] DYNADYN® 85 [27] ROTEX REB 90 [28] ROTEX REX 90 [29] 

SPÄNNING (V DC) - 350 - 450 260 - 380 260 - 380 
MAX. KONT. EFFEKT (KW) 51,5  55 50 30 
MAX. EFFEKT (KW) 73,5 85 80 60 
VIKT (KG) 69,4 13 20 17 
EFFEKTIVITET (%) ≥30 94,5 >90 >90 
EFFEKT PER VIKTENHET 

(KW/KG) 
1,05 6,6 4 3,53 

Efter denna jämförelse föll valet på DYNADYN® 85 då det alternativet erbjöd lägst vikt i 

kombination med bäst effekt både vid kontinuerligt uttag och maximerat uttag. 

3.4 Batterier 

En bit in på examensarbetet valdes några kommersiella battericeller ut som möjligen kan 

användas för att driva drivlinan. Därefter kontaktades batteritillverkarna OXIS Energy 

och Envia Systems för att ta reda på mer information vilka batteripaket som kan levereras 

av företagen idag. Det var dock endast Envia som återkom till oss med ett svar och detta 

gjordes via email men också via telefonsamtal. Viss koordinering kring detta krävdes då 

Envia Systems är lokaliserat i Kalifornien i USA. 

I samtalet med Envia framkom att de kan leverera en cell som är tänkt för flygande 

farkoster och annan teknik som är begränsade av vikt. För att välja ut bästa möjliga batteri 

importerades värden för några olika celltyper i en Pugh-matris. Därefter kunde det bästa 

batteriet för BlackWings applikation enkelt väljas.  

Tabell 3.3 – Pugh-matris Värden 
 

ALTERNATIV X A B C D E 

KRITERIUM 
 

Baseline Envia (Li-
Ion) [30] 

OXiS Ultra-
Light (Li-S) 

[21] 

Sion Licerion 
Technology 
(Li-S) [20] 

Kokam  
(NMC) [14] 

XALT 
 (NMC) [31] 

1 Energidensitet 
(Wh/kg) 

>300 350,00 300,00 400,00 160,00 166,00 

2 Volymetrisk 
densitet(Wh/L) 

>400 840,00 197,00 700,00 308,76 249,68 

3 Kapacitet (Ah) >10 10,60 12,00 20,00 40,00 40,00 

4 Cellvolym (L) - 0,05 0,15 0,02 0,51 0,59 

5 Cykelliv (80 % 
SOC) 

>1000 300,00 80,00 350,00 3 000,00 5 000,00 

6 Cellvikt (kg) - 0,11 0,10 0,04 0,99 0,89 
7 Temperatur vid 

urladdning (C)  
– 30 till 70 – 30 till 55 5 till 30 * 

 
– 20 till 60 

8 Antal kWh totalt 
(vid 310 kg batt.) 

>60 108,50 93,00 124,00 49,60 51,46 

9 Antal kWh totalt 
(vid 160 kg batt.) 

>40 56,00 48,00 64,00 25,60 26,56 

10 Antal kWh totalt 
(vid 32,5 kg batt.) 

>25 27,30 6,40 22,75 10,03 8,11 

11 C-rate vid 
urladdning 

- C/10 C/2 * C/8 1C 

12 Laddningstid 
(timmar) 

<10 
 

10,00 
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Vid användning av Pugh-matrisen enligt tab. 3.3 användes olika kriterier som sedan sätts 

in i baslinjen. Baslinjen fungerar som en referens som sedan poängsättningen ska utgå 

ifrån. För att ta fram en baslinje har vi räknat baklänges på de batterivärden som anges 

för Pipistrel Alpha Electro och sedan antagit att för att uppnå två timmar måste de 

batterier vi vill använda ha minst dubbla energidensiteten. De övriga värdena i baslinjen 

har uppskattats inom lämpliga intervall. 

3.5 Beräkningar 

För att avgöra hur stort utrymmet som finns tillgängligt för motor- och batteripaket i 

motorkåpa respektive vingar, utfördes fysiska mätningar direkt på flygplanskroppen med 

hjälp av ett måttband samt mätningar i CAD-modellen. Utrymmet i vingtankarna är 

rätblocksformad och beräknats fram med hjälp av följande ekvation: 

  ℎö𝑗𝑑𝑣𝑖𝑛𝑔𝑡𝑎𝑛𝑘 ∗  𝑙ä𝑛𝑔𝑑𝑣𝑖𝑛𝑔𝑡𝑎𝑛𝑘 ∗ 𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑𝑣𝑖𝑛𝑔𝑡𝑎𝑛𝑘 =  𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚𝑣𝑖𝑛𝑔𝑡𝑎𝑛𝑘 (𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟)       (3.1) 

Det första som beräknades var den tillgängliga ytan i vingarna där batterier kunde 

placeras. Av vikt- och balansskäl samt brandskyddsskäl valdes endast ytan för vingtankar 

samt motorutrymmet som lämplig batteriyta. 

𝑽ä𝒏𝒔𝒕𝒆𝒓 𝒗𝒊𝒏𝒈𝒆

514 ∗ 780 ∗ 162 𝑚𝑚3

106 
≈ 64,95 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟          

𝑯ö𝒈𝒆𝒓 𝒗𝒊𝒏𝒈𝒆

481 ∗ 780 ∗ 162 𝑚𝑚3

106 
≈ 60,78 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 

Att den högra vingen har ett något mindre värde är p.g.a. att de främre vingbalkarna är 

placerade omlott för infästningen i flygplanet. Detta gör således att den tillgängliga ytan 

skiljer sig något beroende på vilken vinge batteripaketet ska installeras i. För att 

underlätta beräkningen och för att ta hänsyn till infästning och struktur av 

batteripaketen, valdes ett lägre, likadant volymvärde på båda vingarna. Detta valdes 

godtyckligt till 55 liter per vinge. 

3.5.1 Effektberäkningar 

Det maximala kontinuerliga effektuttaget för DYNADYN® 85 är 55 kW vid 100% 

effektivitet. Den effektivitet som Compact Dynamics anger är 94,5 %. Därför blir den 

effekt som erfordras för att driva propellern enligt följande: 

𝑃𝑝𝑟𝑜𝑝.  𝑎𝑥𝑒𝑙 =
55

0,945
≈ 58,2 𝑘𝑊                 (3.3) 

För att driva DYNADYN® 85 i en timme krävs därmed 58,2 kW vid maximalt kontinuerligt 

effektuttag. Maximalt kontinuerligt effektuttag är dock inte detsamma som den effekt som 

tas ut vid marschfart. För att beräkna erfordrad effekt vid marschfart gjordes beräkningar 

på de värden som anges för ROTAX 912 ULS, därefter antogs att samma förhållande gäller 

för DYNADYN® 85. Maximal kontinuerlig effekt för ROTAX 912 ULS är 69 kW vid 5500 

rpm. Marschfart med BlackWing erhålls vid en effektinställning på 65 %.  



11 

 

Detta ger ett effektuttag vid marschfart på:  

69 𝑘𝑊 ∗ 0,65 = 44,85 𝑘𝑊               (3.4) 

DYNADYN® 85 är något svagare än ROTAX 912 ULS, därför krävs en något högre 

effektinställning än med ROTAX 912 ULS. Denna beräknas enligt: 

𝐹𝑎𝑘𝑡𝑖𝑠𝑘𝑡 𝑓𝑎𝑟𝑡 (𝑎)

=  𝐹ö𝑟𝑣ä𝑛𝑡𝑎𝑑 𝑓𝑎𝑟𝑡 𝑚𝑒𝑑 𝑅𝐺 (𝑏) ∗ √
𝐸𝑟𝑓𝑜𝑟𝑑𝑟𝑎𝑑𝑒 ℎä𝑠𝑡𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟 (𝑥)

𝐹ö𝑟𝑣ä𝑛𝑡𝑎𝑑𝑒 ℎä𝑠𝑡𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟 (𝑦)

3

    (3.5) 

Ekvation 3.5 är en vidareutveckling av en ekvation för kraft (P) kontra hastighet (mph) 

som återfinns i Design of Light Aircraft av Richard D. Hiscocks. [32] Då vi vet en hel del 

värden kan vi använda denna ekvation för att räkna ut det erfordrade effektuttaget för 

DYNADYN® 85 baklänges genom att lösa ut x enligt följande: 

𝑎 =  𝑏 ∗ √
𝑥

𝑦

3

 ⇔  𝑎 =  
𝑏 √𝑥

3

√𝑦3
 

⇒  𝑎 √𝑦3 =  𝑏 √𝑥
3

 

⇒  
𝑎√𝑦3

𝑏
= √𝑥

3
 

⇒  √
𝑎 √𝑦3

𝑏

1
3

= 𝑥 

⇒ (
𝑎√𝑦3

𝑏
)

3

= 𝑥 ⇔  
(𝑎√𝑦)3 3

𝑏3
= 𝑥 ⇔  

𝑎3(√𝑦)3 3

𝑏3
= 𝑥 ⇔  

⇔ 𝑥 =
𝑎3∗ 𝑦

𝑏3       (3.6)     

Genom användning av ekvation 3.6 fås erfordrade antal hästkrafter (hp) per timme vid 

136 knop: 

136 𝑘𝑡𝑠 = 157 𝑘𝑡𝑠 ∗  √
𝑥

85,8 ℎ𝑝

3

 → ⋯ →  𝑥 =  
1363 ∗  85,8

1573
 ≈ 55,77 ℎ𝑝   

Omvandlas detta värde till kW (1 hp = 0,745699872 kW) fås: 



12 

 

55,77 ∗ 0.745699872 ≈ 41,6 𝑘𝑊               (3.7) 

Detta betyder med andra ord att vid flygning med en marschfart på 136 knop i en timme 

skulle DYNADYN® 85 förbruka 41,6 kWh. Vid en lägre marschfart skulle det krävas 

mindre energi vilket skulle förlänga flygtiden. Som ett exempel på detta har vi räknat på 

de värden som uppges för flygplanet Sportstar EPOS+ [22] då specifika värden inte anges 

för Pipistrel Alpha Electro.  

Sportstar EPOS+ använder sig av en motor som heter REB 90 från Rotex Electric. Värden 

för denna motor återfinns i tabell 3.2 ovan. Evektor, som tillverkaren av Sportstar EPOS+ 

heter, uppger flygtiden för EPOS+ till cirka en timme. De batteripaket som sitter i 

flygplanet är byggda av den cell från Kokam Co. Ltd. som använts i tabell 3.3. Baserat på 

den övriga information de uppger om antal celler (45 per batteripaket) och antal 

batteripaket (4 st), är det möjligt att räkna ut totala mängden kWh för batteripaketen. 

𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑓ö𝑟 𝑣𝑎𝑟𝑗𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑙 = 160 ∗ 0,990 = 158,4 𝑊ℎ 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑊ℎ 𝐸𝑃𝑂𝑆+ = 45 ∗ 4 ∗ 158,4 = 28 512 ≈ 28,5 𝑘𝑊ℎ 

Då motorprestanda skiljer sig marginellt åt jämfört med den tänkta motorn för BlackWing 

och den totala lagrade energimängden är ungefär dubbel bör det gå att flyga BlackWing i 

två timmar med sänkt marschfart. Den marschfart som Evektor uppger för Sportstar 

EPOS+ är 92 knop (170 km/h).  

Vid en marschfart på 92 knop med BlackWing skulle det då krävas följande effekt enligt 

ekvation 3.5. 

92 = 157 ∗ √
𝑥

85,8

3

 → ⋯ →  𝑥 =  
923 ∗  85,8

1573
 ≈ 17.26 ℎ𝑝 

Omvandlas detta till kW enligt samma metod som 3.7 fås 12,87 kW. 
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3.5.2 Räckvidds- & flygtidsberäkningar 

Beräkningarna avser flygning vid en höjd under 10 000 fot (≈ 3050 meter). Anledningen 

till detta är att flygning med ultralätta flygplan oftast sker under denna nivå p.g.a. bristen 

på syre vid högre flygnivåer. Detta kan då skapa problem för mindre flygplan som inte är 

trycksatta. 

Beräkningar av möjlig flygtid och räckvidd har gjorts enligt följande formler: 

𝐹𝑙𝑦𝑔𝑡𝑖𝑑 =  
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑊ℎ

𝐹ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑎𝑑𝑒 𝑘𝑊ℎ/𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒
   (3.8) 

𝑅ä𝑐𝑘𝑣𝑖𝑑𝑑 =  𝐻𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 𝑣𝑖𝑑 ℎ𝑎𝑣𝑠𝑛𝑖𝑣å (𝑘𝑚
ℎ⁄ ) ∗ 𝐹𝑙𝑦𝑔𝑡𝑖𝑑 (ℎ) (3.9) 

3.5.3 Tyngdpunktberäkning 

För att beräkna tyngdpunkten har det interna dokument som finns på företaget för att 

beräkna TP-område för BlackWing-flygplanet använts. Med MTOW satt till 600 kg och 

batteripaketen jämnt fördelade i vikt (40 kg per batteripaket) fås den centrala 

tyngdpunkten vid 274,64 cm, vilket är inom det tillåtna området för flygplanet, 264–286 

cm vid normal flygning, enligt flyghandboken för BlackWing [33]. Se tabell 3.1 på sida 14. 

Enligt flyghandboken [33] kan tyngdpunkten räknas ut med hjälp av följande ekvation: 

𝑇𝑦𝑛𝑔𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 =
(𝑇𝑜𝑚𝑣𝑖𝑘𝑡∗264,5)+(𝑃𝑖𝑙𝑜𝑡&𝑃𝑎𝑠𝑠.  𝑣𝑖𝑘𝑡∗298)+(𝐵𝑎𝑔𝑎𝑔𝑒∗370)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑘𝑡
  (3.10) 

Vid kontrollräkning enligt ekvation 3.10 fås följande tyngdpunkt: 

𝑇𝑦𝑛𝑔𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 =
(401,9 ∗ 264,5) + (180 ∗ 298) + (15 ∗ 370)

596,9
≈  277,25 𝑐𝑚 

Det som tydligt kan ses är att de båda olika beräkningsmetoderna ger ett värde inom 

tillåtet intervall för tyngdpunktsläget. 
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Tabell 3.1 - Tyngdpunktsberäkning 

 E-Motor Option Weight X-station Moment 

 Propeller 11,5 913 10500 

  E-Motor 17,5 1143 20003 

 Engine Control and BMS 10,0 1300 13000 

 Nose landing gear 4,7 1586 7375 

 EngBat 80,0 1471 117640 

 Engine mount 4,7 1590 7473 

 Battery 1,2 1800 2160 

 Garmin utr. 1,5 1840 2760 

 Haeater 2,5 1950 4875 

 Pedals 5 2060 10300 

 Fuselage 1 13,65 2400 32760 

 Glareshield 0,5 2100 1050 

 Carpet 1 2100 2100 

 Garmin Instruments 14,0 2400 33600 

 Forward Wing Load 0,0 2718 0 

 WingBat1_Left 40,0 2950,0 118000 

 WingBat1_Right 40,0 2950,0 118000 

 Fuselage 2 12,35 3000 37050 

 Canopy 11,0 3000 33000 

 Wing excl fuel tanks 50,5 2966 149783 

 Pilot 180,0 2980 536400 

 Comfort+chair 9,0 3150 28350 

 Sidepanel 1,0 3150 3150 

 Main landing gear 14,2 3070 43594 

 Rear Wing Load 0,0 3234 0 

 Controls 9,5 3260 30970 

 Fuselage 3 13 3500 45500 

 Transponder 0,0 3500 0 

 Baggage 15,0 3700,0 55500,0 

 Rear carpet 0,3 3700 1110 

 BRS 13,5 4100 55350 

 Fuselage 4 7,15 4697 33583,55 

 Vertical stabilizer 3,5 6500 22750 

 Rear attachmnet beam 1,95 6600 12870 

 Horizontal stabilizer 7,2 6752 48614 

 Hor. Stab. Load 0,0 6830 0 

 TOTAL 596,9   1639170 

     

 CG (mm) 2746,4 24,9% 2691 

 Pilot* 180 %mac 20%mac 

 Bagage* 15  *Ändra värdena för att beräkna ny TP 
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3.6 Jämförelse 

Bortsett från viktbegränsningar så styrs räckvidden med ett elektriskt flygplan till största 

del av tre saker. Den elektriska motorns effektförbrukning under kontinuerligt kraftuttag, 

dess effektivitet samt batteripaketens totala kapacitet. Beräkningarna har därför delats 

upp i olika delberäkningar där fokus varit räckvidden baserat på maximal flygtid samt 

maximal fart.  

Tre olika MTOW (Maximum Take-Off Weight) har använts vid beräkningarna:  

 Dagens maxbegränsning på 472,5 kg (med integrerat fallskärmssystem) i Sverige. 

[34] 

 Framtidens troliga maxbegränsning på 600 kg (som idag används av ett flertal 

europeiska länder) i enlighet med CS-VLA. [35] 

 En maxbegränsning på 750 kg som idag används i Brasilien. [36] 

 I dagsläget används maxbegränsningen på 472,5 kg enligt det svenska regelverket som 

utfärdats av Transportstyrelsen. Myndigheten kan i undantagsfall ge tillåtelse för en 

högre maxbegränsning vid den händelse att flygplanet i sig är designat för en MTOW på 

600 kg eller mer, då det inte anses som något negativt att ha med sig extra bränsle. 

Detta bör möjliggöra en högre MTOW generellt inom det ultralätta flyget i Sverige i 

framtiden. Ett nytt regelverk måste tas fram för att ta hänsyn till framtidens elektriska 

flygplan. Alternativt att batteripaket, precis som flytande bränsle, kan anses vara en 

tillsatsvikt och därmed räknas bort från tomvikten. 
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3.6.1 Batterikapacitet vid olika MTOW 

I figur 3.1 kan vi se antalet kWh som erhålls vid olika MTOW-värden. Dessa värden är 

beräknade enligt: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑊ℎ =  
𝐵𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑣𝑖𝑘𝑡 (𝑘𝑔) ∗ 𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 (𝑊ℎ)

1000
              (3.10) 

 

Figur 3.1 – Antal kWh vid olika MTOW 
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3.6.2 Flygtid & Räckvidd 

I figur 3.2 nedan visas antal tillgängliga flygtimmar med olika batteripaket. Dessa flygtider 

har fåtts genom ekvation 3.8 och värden från figur 3.1. Flygtimmarna kan sedan 

multipliceras med hastigheten för att få ut den möjliga räckvidden vid de olika 

konfigurationerna. Se figur 3.3 för möjlig räckvidd.  

 

Figur 3.2 – Flygtid i timmar vid olika batterikonfigurationer 

I figuren nedan redovisas möjlig räckvidd vid olika MTOW. Dessa värden har räknats fram 

genom ekvation 3.9 och värden från figur 3.2. 

 

Figur 3.3 – Räckvidd i kilometer vid olika batterikonfigurationer 
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3.6.3 BlackWing vs. Pipistrel Alpha Electro & Evektor SportStar EPOS+ 

Flygtid och räckvidd för Pipistrel Alpha Electro har räknats ut med hjälp av värden som 

tillverkarna av dessa flygplan själva uppgett. BlackWings värden kommer via 

uträkningarna i avsnitt 3.5.2 samt från avsnitt 3.6.2 där grafer för flygtid och räckvidd 

återfinns. Jämförelsen har gjorts vid MTOW på 600 kg för BlackWing och SportStar EPOS+ 

550 kg för Alpha Electro då det är dessa värden tillverkarna tillhandahåller. Farterna som 

använts är 92 knop för BlackWing och SportStar EPOS+ samt 85 knop för Alpha Electro 

[22] [23] 

 

Figur 3.4 – Flygtidsjämförelse för elektriska flygplan 

 

Figur 3.5 – Räckviddsjämförelse för elektriska flygplan 
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4. Teori 

Ett batteri är en energilagrande komponent som konverterar kemisk energi från aktiva 

ämnen till elektrisk energi. Den kemiska processen inuti batteriet är en elektromekanisk 

oxidation-reduktion process även kallad redox. [37] Oxidation är det fenomen i en atom, 

molekyl eller jon avger en eller flera elektroner och oxidationstalet stiger. Reduktion är 

då atom, molekyl eller jon tar upp en eller flera elektroner. [38] 

Det finns fyra typer av batterier. Den första typen är primära celler eller batterier, vilket 

är batterier som inte har förmågan att laddas om och förblir oladdade efter användning. 

Den andra typen är laddningsbara celler eller batterier. Laddningsbara batterier eller 

celler kan laddas om efter urladdning till ursprungsläget genom att tillföra ström i den 

motsatta riktningen av urladdningsflödet. 

Den tredje typen är reservbatterier vilket är en typ av ett primärt batteri med isolerade 

delar som aktiveras vid användning. Reserv batterier är till för att lagra energi under en 

längre period och är konstruerad för att ha en minskad självurladdning. Den fjärde och 

sista typen är bränsleceller som liksom batterier har elektromekaniska galvaniska celler 

konverterar kemisk energidensitet till elektrisk energi. Det som skiljer en bränslecell från 

ett batteri är de aktiva ämnena inte är en integrerad del av anordningen som i ett batteri. 

[37] 

Förmågan att lagra elektrisk laddning hos komponenter med ett linjärt förhållande 

mellan den lagrade laddningsmängden och spänningen kallas kapacitans. Kapacitans(C) 

är definierad som förhållandet mellan laddningsmängden(Q) och spänningen(U): 

 𝑪 =
𝑸

𝑼
      (4.1) 

SI-enheten för kapacitans är farad; 1 farad = 1 coulomb per volt. 

Det finns två typer av kapacitet, permanent och reversibel. Reversibel kapacitetsförlust 

sker då energi förloras under lagring, men som återfås då batteriet cyklas igen. Permanent 

kapacitetsförlust är däremot kapacitans som inte återfås.  

  



20 

 

Batterikapacitans kan även graderas med hjälp av C-värderingsmetoden (eng: C-rate). 

Metoden används för att utvärdera laddning-och urladdningshastigheten. C-värden 

graderas från 5C till 0,05C (se tabell 1). Vid exempelvis 1C bör ett batteri leverera 1A i en 

timme (1 Ah) och vid 0,5C(C/2) leverera 500mA i två timmar o.s.v. [39] 

Tabell 4. 1 - C-rate och tid vid laddning och urladdning 

C-rate  Tid  

5C 12 min 

2C 30 min 

1C 1h 

0.5C eller C/2 2h 

0.2C eller C/5 5h 

0.1C eller C/10 10h 

0.05C eller C/20 20h 

4.1 Litium-jon batterier 

Litium-jon är en allmän term som beskriver en bred variation av olika 

kemikombinationer. Varje kombination har olika karakteristiska egenskaper och 

prestanda. Det mest vanliga kemikombinationerna som används är: LFP, NMC, LCO, NCA 

och LMO. För att uppnå olika prestanda kombineras olika ämnen för att sedan 

åstadkomma olika egenskaper, därefter sammanställs kombinationerna och bildar en-cell 

design (eng: one-cell design). [15] 

Fördelen med Li-Ion batterier jämfört med nickel- och blybaserade batterier är det går att 

erhålla en högre spänning. Batterier som exempelvis nickel-metallhybrid (NiMh) och 

nickel-kadmium (NiCd) är liksom Li-Ion har laddningsbara celler. NiMh och NiCd har en 

lägre nominell spänning än vad Li-Ion har, vilket innebär att färre Li-Ion celler behöver 

kopplas i serie för att åstadkomma den önskade spänningen i batteripaketet.  

För att tillverka ett batteripaket av exempelvis NiMh-celler med 350V krävs det 292 celler 

för att få önskad spänning (350V/1,2V=292 celler). Ett litium-jon batteripaket kräver 

däremot endast ca 98 celler för att få samma önskad spänning (350V/3,6 V=98* celler).  

Dessutom har litium-jon lägre urladdningshastighet vilket innebär att 

kapacitansförlusten över tid då batteriet är i lager är betydligt längre (1–5% per månad) 

än andra batterier. Så gott som alla litium-jon batterier har en viss mängd reversibel 

kapacitetsförlust med tiden, men generellt sker det alltid en permanent kapacitetsförlust. 

[15] 

                                                        

Cellantalet avrundas uppåt eller neråt till ett jämt cellnummer. Detta för att få en jämn fördelning på 

cellerna mellan olika moduler och för att uppnå den eftersträvade spänningen. 
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En annan fördelaktig aspekt hos litium-jon batterier är antalet cyklar som kan uppnås 

innan End-Of-Life (EOL), det vill säga då batteriet inte längre är användbart. Ett litium-

jon batteri kan uppnå tusentals cyklar med total urladdning (100% DoD), jämfört med 

exempelvis ett blybatteri (PbA) som endast uppnår 300–500 cyklar innan EOL. [15]  

4.1.1 Design av batteripaket   

Ett litium-jon batteripaket är ett system byggt på sammanhängande subsystem, vilket är 

nödvändigt för att få ett fungerade batteripaket. I ett litium-jon batteripaket ligger 

battericellerna placerade i kärnan. Antalet celler varierar från en applikation till en annan, 

men varje batteripaket kommer att behöva en grupp celler som är kopplade i olika 

riktningar. Detta för att kunna uppnå önskad spänning och energi. För att hålla 

battericellerna på plats används ett omslutande hölje som kapslar in innehållet.  

Inuti batteripaketet finns även Batteri Management System (BMS). BMS bevakar och 

kontrollerar battericellerna så att de fungerar som de ska. För att bevaka 

celltemperaturen och spänningsnivån används en separat elektrisk mätare som 

installeras direkt på cellen eller modulen. Utöver dessa behövs även ett termiskt 

styrsystem som kontrollera vätska- eller luft kylsystemet.  

Det termiska styrsystemet har i uppgift att pressa fram kyld (eller värmd) luft eller vätska 

genom batteripaketet. Slutligen tillsätts kablage, instrument och strömbrytare. Alla dessa 

komponenter och system sätts ihop i ett ända system som sedan utgör ett fungerande och 

säkert batteripaket. [15] 

4.1.2 Battericellens struktur 

Ett batteri består av tre huvudkomponenter; anod, katod och elektrolyt. Elektrolyt kan 

förekomma i flytande form, gel-form eller bestå av andra ämnen vars syfte är att fungera 

som ett medium för att transportera litiumjoner fram och tillbaka mellan anoden och 

katoden i battericellen. Katoden är den positivt laddade halvan av battericellen som oftast 

består av ett mycket ledande material, oftast aluminium som sedan täcks med litiumjoner. 

Anoden är den negativt laddade halvan av battericellen som oftast är gjord av ett tunt 

kopparmaterial som även här är täckt med ett aktivt material som exempelvis grafit. 

Elektrolyt ämnet brukar oftast bestå av en blandning av alkyl-karbonater såsom eten-

karbonat, dimetyleter, Butanon (etylmetylketon) och litiumsalt. [40] 

Mellan anoden och katoden finns en separator som förhindrar de båda halvorna från att 

röra varandra och orsaka en kortslutning. Alla dessa tre ovannämnda komponenter sätts 

sedan ihop för att bilda elektroderna som sitter i en cylinderform (eng: wound) eller 

                                                        

 Celler kopplas i serie för att åstadkomma systemspänning och parallellkopplas för att uppnå kapacitet. 
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stackform för att få en så kallad Jellyroll (eng: Swiss roll) [15]. Jellyroll sluts sedan med hjälp 

av ett hölje i form av en cylinder eller ficka (pouch) som kapslar in innehållet. Höljet kan bestå 

av metall, plast eller någon typ av polymerlaminat.  

När ström sedan tillförs till battericellen, sker en kemisk reaktion mellan anoden och 

katoden inuti battericellen, då flödar litiumjoner (anjoner) mellan anoden och katoden 

genom en elektrolyt som därefter genererar elektrisk ström som sedan konverteras till 

arbete(energi) [15].  
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5. Resultat 

Ett flertal beräkningar har utförts för att bestämma en teoretisk räckvidd baserat på 

maximerad fart samt maximerad flygtid. Dessa beräkningar har utförts med hjälp av 

värden på den valda motortypen (DYNADYN® 85 [27]) samt med data från 

konkurrerande eldrivna flygplan. Vikten på de batteripaket som använts för 

räckviddsberäkningen är som följer: 

 32,5 kg (MTOW 472,5 kg) 

 160 kg (MTOW 600 kg) 

 310 kg (MTOW 750 kg) 

5.1 Anpassning av flygplanet 

För att anpassa flygplanet inför en konvertering krävs ett fåtal saker. Först och främst 

behöver det designas och tillverkas ett nytt motor- & batterifundament då det nuvarande 

inte går att använda till någon annan motor än just ROTAX-motorn. Elmotorn är väldigt 

kompakt och är placerad längst fram i nosen i direkt anslutning till propellern, den 

behöver därför en fästyta långt fram. Batteripaketen är tunga och i kombination med 

elmotorn blir totalvikten som motorfundamentet ska hålla närmare 100 kg. Eventuellt 

kan extra förstärkningar vara nödvändigt för fästpunkterna. 

Det utrymme i vingarna som i den fossilt drivna versionen av flygplanet består av 

bränsletankar kan enkelt konverteras för att istället ge plats åt batteripaket. I slutskedet 

av arbetet med rapporten tillkom en sprygel för att stötta upp vingen mitt i 

vingtanksområdet efter att ett bryttest av vingen hade utförts. Denna kan dock tas bort 

genom att göra vingbalken styvare. 

 
Figur 5.1 – Enkel CAD-översikt av framdrivningssystemet 
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Detta gör det nödvändigt att anpassa batteripaketen i vingarna för att dessa ska kunna 

byggas in runt sprygeln. I designen av detta har hänsyn tagits till att lådorna som 

batteripaketen byggs in i, dess fästelement samt övriga nödvändigheter såsom kablar och 

styrelektronik tar plats och därför begränsat volymen på förhand med ett uppskattat 

värde. Den verkliga volymen som varje ”vingtank” kan innehålla är 62 liter, detta har 

sedan begränsats till 55 liter vid beräkning av batterikapaciteten. 

5.2 Motor 

Den motor som för närvarande forskas fram vid Ångströmlaboratoriet bedöms inte som 

en möjlig lösning för BlackWing i dagsläget. Detta på grund av den just nu är under 

utveckling och tidshorisonten för en kommersialisering av denna motor är minst ett par 

år. 

Då det i dagsläget finns ett flertal tillverkare som inriktat sig på elektriska flygmotorer 

och dessa har goda prestanda och god effektivitet rekommenderas istället motorn 

DYNADYN® 85 som tagits fram av Siemens i samarbete med Compact Dynamics [27]. 

Denna motor levererar något bättre prestanda än dagens ROTAX 912 ULS [26] samtidigt 

som den ger en väsentligt lägre vikt än en konventionell förbränningsmotor. 

Vad det gäller de aerodynamiska egenskaperna så påverkas inte dessa något då 

DYNADYN® 85 ryms innanför befintliga motorkåpor utan undantag. 

 

Figur 5.2 – Elmotor & batteripaket i motorutrymme 
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5.3 Batterier 

I de beräknar som gjorts under arbetets gång kan man tydligt se att desto högre specifik 

energi och volymetrisk energidensitet en battericell kan innehålla, desto längre blir 

räckvidden. Några exempel på sådana battericeller är Envia Systems ENV35011-CRC [30], 

OXiS Energy POA0217 [21], samt Sion Licerion® [20].  

Tabell 5.1 – Pugh-matris Resultat 

KRITERIUM BASELINE A B C D E 
1 0 1 0 1 -2 -2 
2 0 2 -2 2 -1 -1 
3 0 0 1 1 2 2 
4 0 0 0 0 0 0 
5 0 -1 -2 -1 2 2 
6 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 -2 0 0 0 
8 0 2 1 2 -1 -1 
9 0 2 1 2 -1 -1 

10 0 1 -2 -1 -2 -2 
11 0 0 0 0 0 0 
12 0 0 0 0 0 0 

 
SUMMA: 

-  
7 

 
-5 

 
6 

 
-3 

 
-3 

Det batteri som var bäst enligt Pugh-matrisen är Envia-cellen ENV35011-CRC på 350 

Wh/kg. Detta värde är det mål som arbetet mer eller mindre riktat sig mot från början då 

det är ett måste att uppfylla detta värde som minimum för att kunna erhålla en flygtid på 

mer än 2 timmar. Enligt figur 3.2 så bör det i dagsläget vara möjligt med en flygtid på 

några timmar med Envia-cellen. Dock försakas antalet möjliga cykler innan batteriet når 

80% DoD med denna battericell. 

Med MTOW på 600 kg ger Envia-cellen ENV35011-CRC enligt figur 3.2 en flygtid på 1h 

och 4 min vid 136 knop samt 3h och 30 min vid 92 knop. Översatt till räckvidd blir detta 

enligt figur 3.3 ca 271 km vid 136 knop och ca 595 km vid 92 knop. 

Vid en högre MTOW på 750 kg ger samma battericeller en flygtid på 2h och 4 min vid 136 

knop och 6h och 46 min vid 92 knop. Översatt till räckvidd blir detta ca 525 km vid 136 

knop och ca 1152 km vid 92 knop. 
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6. Diskussion av resultat 

Resultatet visar att det är möjligt med elektriska flygplan med en möjlig flygtid på minst 

2 timmar vid vissa specifika kriterier. Det som främst begränsar detta är viktkraven i den 

ultralätta klassen samt den specifika energin som batterier kan lagra i dagsläget. 

De metoder som använts i arbetet har visat sig vara relativt effektiva. Genom att vara på 

plats på företaget har den enkla design av framdrivningssystemet som gjorts i CAD 

underlättats nämnvärt. Det material vi främst använt oss av har varit forskningsrapporter 

och böcker om batteriteknik vilket har visat sig vara pålitliga källor. 

Pugh-matrisen har låtit oss göra opartisk bedömning av de olika batterialternativ som 

tagits fram. Dock bör hänsyn till att vissa battericeller saknade data, dessutom vägde alla 

kriterier lika, vilket kan ha påverkat slutresultatet något. De värden som valdes som 

referens i kolumnen Baseline i tab. 3.3 valdes dels genom att beräkna storlek på 

batteripaket enligt värden angivna av andra flygplanstillverkare [22] [23], samt genom 

uppskattning av lämpliga nivåer, exempelvis enligt de temperaturområden flygplanet 

skulle befinna sig inom vid normal flygning. 

I sökandet efter kommersiella batterier har det varit extra viktigt att förhålla sig kritiskt 

till publikationer och utlovade resultat då företag gärna marknadsför sin produkt med 

mer eller mindre överdrifter. Efter att ha kontaktat företag som verkat intressanta och 

även jämfört med konkurrenters val så kunde ett lämpligt batterialternativ hittas. 

De resultat vi kommit fram till genom detta arbete kan användas av företaget för vidare 

forskning och kan utgöra underlag för en utveckling av ett elektriskt framdrivet flygplan. 

En del av resultaten är beräknade baserat på konkurrenters publicerade uppgifter, vilket 

läsaren bör ha ett kritiskt förhållningssätt till vilket vi också haft. 

Under arbetets gång har motortillverkaren Siemens kontaktats och de visade sig vara 

villiga att bistå med både ingenjörskraft och material för att utveckla en elektrisk 

BlackWing. På grund av tidsbrist i produktionen kommer denna flygplanstyp att få vänta 

ett tag och det är också något vi rekommenderar då BlackWing är och bör förbli ett 

högpresterande flygplan både vad gäller fart, flygegenskaper och räckvidd. 

Avgränsningar har bland annat fått göras för design av batteripaket där både hur 

battericellerna skall kopplas samt struktur och kylning bortsetts ifrån på grund av den 

begränsade tid som funnits för examensarbetet. En annan sak som kan vara värd att kolla 

på är regenerering av batteriet vid landning. Genom att låta propellern fungerade som en 

vindkvarn kan viss energi återfås vid till exempel skolning av landningsövningar. Detta 

kan då generera några minuter extra flygtid på några varv. 
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7. Slutsatser 

I denna uppsats har ett elektriskt framdrivningssystem för ett högpresterande 

sportflygplan undersökts. Utgångspunkten för denna studie var att finna en lämplig 

elektrisk drivlina samt ett lämpligt batteripaket för energilagring. I studien har det också 

tagits hänsyn till anpassning av flygplanet och forskningsläget för batteriteknik då 

företaget vill kunna satsa på denna lösning i framtiden och vara säkra på att detta görs vid 

rätt tidpunkt. 

Arbetet har mynnat ut i ett förslag på lämplig motor samt lämplig battericell att använda 

till batteripaket. Ingen hänsyn har tagits till kylning av batterierna då detta hade 

resulterat i ett för omfattande arbete. 

Det vi i korthet kommit fram till är: 

 Anpassning av flygplanet krävs i en begränsad mån. Ingen yttre designförändring 

behövs men däremot krävs ny motorupphängning samt anpassning av 

vingtanksutrymmet där vingbatterierna är tänkta att placeras. 

 Siemens & Compact Dynamics elmotor DYNADYN® 85 är den mest lämpliga för 

BlackWing då den ger tillgång till något högre toppeffekt vilket kan vara bra vid 

accelerationer vid exempelvis Go-Around. 

 Batteritillverkaren Envia Systems Inc. har idag den bästa lösningen för den 

BlackWings tänkta framdrivningssystem. Med denna lösning kan en flygtid på 

minimun 1 timme erhållas vid samma marschfart som med dagens fossila 

motoralternativ. 

 Om farten begränsas eller om MTOW 750 kg används, kan en längre flygtid, 

närmare 2 timmar uppnås. 

7.1 Framtida arbeten 

Vi ser detta arbete som en lyckad förstudie inför en eventuell framtida utveckling av en 

eldriven BlackWing. Eldrift inom småflyget är definitivt ett reellt scenario då 

batteriutvecklingen utvecklas mycket snabbare nu än under tidigare år främst på grund 

av ökad finansiering och medvetenhet inom miljöområdet. 

En framtida frågeställning kring detta ämne kan vara exempelvis hur man löser kylningen 

av batterierna under extremt varma sommardagar eller uppvärmning av dessa under 

kyliga vinterdagar då batterierna kräver ett visst temperaturområde vid användning. 

Anledningen till denna frågeställning är att ett flygplan är tänkt att kunna flyga under 

normala förhållanden och båda hetta och kyla förekommer. 
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