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Sammanfattning 
 

En vingprofil som utsätts för ett flöde kommer generera krafter i form av lyftkraft och motstånd p.g.a. 

de tryckförändringar som uppkommer runt vingen. Dessa krafter är ett resultat av vingens 

anfallsvinkel samt flödeshastigheten över vingen. I denna uppsats har i huvudsak data från olika 

flödeshastigheter och anfallsvinklar jämförts mellan simuleringar i CFD programmet COMSOL 

Multiphysics, samt experimentella värden från laboration. Detta för att se hur stora variationerna i 

trycket runt vingen blir samt hur lyftkraften och motståndet påverkas.  

En del övergripande teori har medtagits för obekanta läsare inom strömningsmekanik. 

Simuleringsarbetet består främst av att ställa upp rätt randvillkor och elementnät samt 

beräkningsinställningar. Resultaten anpassas sedan för att kunna jämföras med övriga motsvarande 

resultat.  

 

 

 

Abstract 
 

An airfoil exposed to a flow will generate forces in form of lift and drag due to the pressure changes 

that occur around the wing. These forces are a result of the wing's angle of attack and velocity of flow 

over the wing. In this report data from different flow rates and angles of attack were compared 

between the experimental values from laboratory and simulation in CFD program COMSOL 

Multiphysics. This is to see how large the variations in pressure around the wing are, and how the lift 

and drag forces are affected. 

Some general theory has been included for readers unfamiliar with fluid mechanics. The simulation 

work consists mainly of setting the correct boundary conditions, mesh and computational settings. 

The results are then adjusted in order to be comparable with other similar results. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
För att ett plan ska kunna flyga krävs det en lyftkraft vilket genereras av vingarna. Utformningen av 

vingarna bestäms efter vilken typ av plan det är och vilka flygegenskaper planet ska ha. Den klassiska 

förklaringen till att vingarna ger lyftkraft är att vingens översida är mer välvd än dess undersida. 

Luften som följer översidan har därför längre väg att gå och kommer av denna anledning att röra sig 

med högre fart. Enligt Bernoullis lag är summan av det statiska trycket (själva lufttrycket) och det 

dynamiska trycket (trycket på grund av farten) konstant längs en strömlinje, vilket har att göra med 

att summan av potentiell och kinetisk energi, enligt energiprincipen, är konstant. Eftersom farten hos 

luftströmmen över vingen är högre än luftens fart under vingen, kommer det dynamiska trycket på 

vingens översida att vara högre än på vingens undersida. Enligt Bernoullis lag blir då det statiska 

trycket på vingens översida lägre än motsvarande tryck på undersidan. Således får vi en uppåtriktad 

nettokraft på vingen som får denna att sugas uppåt. Denna förklaring är dock bara delvis rätt. Skulle 

detta vara den enda och korrekta förklaringen blir det svårt och förklara hur ett plan kan flyga upp 

och ner. Den viktigaste delen i planets flygförmåga beror på att vingarna vill styra luften nedåt i 

förhållande till flygplanskroppen samt att planet höjer nosen när det krävs extra lyftkraft för att öka 

anfallsvinkeln på vingarna. 

 

1.2 Syfte  
 

Denna uppsats behandlar strömningen runt en NACA0018 symmetrisk vingprofil. Syftet är att se hur 

trycket runt vingen, lyftkraft och motstånd ändras vid olika anfallsvinklar och olika Reynolds tal. 

Resultaten jämförs med experimentella värden samt simuleringar i CFD programmet COMSOL 

Multiphysics. 

2. Teori 
 

2.1 Övergripande strömningsmekanik 
 

Vid beräkningar av strömning runt kroppar krävs noga analysering av flera faktorer, som till exempel 

kroppens geometri, flödeshastighet av fluid runt kropp samt Reynolds tal. Reynolds tal är ett 

dimensionslöst tal som beskriver om den strömmande fluiden är laminär eller turbulent (se ekvation 

10).  Hur man angriper problemet beror bland annat på hur dessa tre faktorer skiljer sig. Några olika 

typer av problem kan vara rörströmning alternativt strömning runt plana kroppar .  

Strömning bygger mycket på beräkningar av fluidpartiklars egenskaper och beteende vid olika 

tryckfördelningar och hastigheter. Eulers ekvation är en formulering av Newtons andra lag för en fluid 

där kraften på varje fluidpartikel ges dels av tryckfördelningen i fluiden och dels av gravitationen. Att 
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strömningen antas vara friktionsfri är ett krav för denna metod. Integration av Eulers ekvation ger 

Bernoullis ekvation. Om villkoret för att densitetsvariationerna ska kunna betraktas som små krävs att 

lufthastigheten är mycket mindre än ljudhastigheten i luft d.v.s. Machtalet <<1. Därför kan 

strömningen antas vara inkompressibel. Om  strömningen antas vara stationär, inkompressibel och 

friktionsfri och integrerar Eulers ekvation längs en strömlinje fås 

      
 

 
                  (1) 

där u är hastigheten på fluiden, ρ densiteten, g är gravitationskonstanten och z är höjdändring. p är 

det statiska trycket,  
 

 
     är det dynamiska trycket och gz är den potentiella energin per massenhet. 

 

2.2 Gränsskikt 
 

Inom strömningsmekanik brukar man bland annat fokusera på gränsskiktet vid strömning kring 

kroppar. Gränsskiktet är det tunna lager av en strömmande fluid som befinner sig närmast en kropps 

yta. Genom att använda gränsskiktsteori kan man förenkla Navier-Stokes ekvationer, som beskriver 

hur flöden beter sig. Navier-Stokes elliptiska PDE (partiell differentialekvation) kan simplifieras till en 

parabolisk PDE. Dessa approximationer kan göras på grund av tunnheten av gränsskiktet, och genom 

att använda dessa delar man upp den strömmande fluiden i ett friktionsfritt yttre flöde och ett tunt 

lager av visköst flöde intill kroppen, alltså gränsskiktet.  Detta gör det mycket enklare att hitta 

lösningar till de partiella differentialekvationerna. Dock kräver approximationen ett tillräckligt högt 

Reynolds tal. Inom gränsskiktet kan Navier-Stokes rörelseekvationer för inkompressibel strömning i 

två dimensioner approximeras till: 

     
  

  
 

  

  
                  (2) 

     
  

  
  

  

  
  

 

 

  

  
  

   

   
   (3) 

      
  

  
                    (4) 

Där p är trycket, u och v hastighetskomponenter, ρ densiteten på fluiden och ν  den kinematiska 

viskositeten.  Ekvation (4) visar att trycket över gränsskiktet i y-led (som är normalen till kroppens yta) 

är konstant, alltså betyder det att trycket är lika stort vid utkanten av gränsskiktet som vid kroppens 

yta. Trycket utanför gränsskiktet kan fås genom att lösa Bernoullis ekvation. Inom gränsskiktsteori har 

man ett så kallat ”no slip condition”, vilket betyder att hastigheten är noll intill ytan på kroppen. Det 

finns både turbulenta och laminära gränsskikt, och formlerna ovan kan appliceras på båda om de är 

momentana, men används vanligtvis vid laminär gränsskiktsberäkning. Detta beror på att 

medelflödeshastigheten i laminära gränsskikt är den momentana hastigheten och det finns inga 

hastighetsvariationer.  
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2.3 Avlösning 
 

Avlösning eller även kallat separation inträffar när anfallsvinkeln blir för stor. Det som händer är att 

luftströmen på ovansidan vingen inte längre följer vingens rand utan släpper taget vilket gör att 

nästan all lyftkraft försvinner. Vid tillräckligt starka ogynnsamma tryckgradienter byter flödet vid 

vingens bakre del riktning vilket skapar en region med bakåtströmmar. Framåtströmmarna och 

bakåtströmmarna möts i en separationspunkt där avlösningen sker. Var denna punkt hamnar beror på 

geometrin på luftflödet samt om luftflödet i gränsskiktet är laminärt eller turbulent. En brant 

tryckgradient som t.ex. bakom en trubbig kropp skapar snabb avlösning. Det man gör för att undvika 

avlösning är att konstruera objekten strömlinjeformade, på så vis kan man undkomma avlösning helt. 

 

2.4 Kutta-Joukowski teorem  
 

Relationen mellan lyftkraft, hastighet, densitet och cirkulation i två dimensioner beskrivs av Kutta-

Joukowskis teorem. När en fluid strömmar runt en godtycklig cirkulär kropp bildas en cirkulation kring 

den. Denna cirkulation definieras som en linjeintegral med en väg som omsluter kroppen. 

Hastigheten av fluiden i cirkulationen definieras som tangenten till kroppens yta och den ändrar 

storhet och riktning längs integralens väg. Man kan se flödet som en superposition av 

translationsflödet och rotationsflödet. Dock kan man inte se detta som en virvel som omsluter 

kroppen, utan det är bara integralens väg som gör det. Lyftkraft beräknas enligt Kutta-Joukowskis 

teorem: 

                  (5) 

där    är lyftkraften per meter,    och    är densiteten och hastigheten långt uppströms från 

kroppen och cirkulationen    är definierad som: 

                
 

  
   (6) 

runt integrationsvägen    där Vcosθ är komponenten av lokala hastigheten som är riktad i 

tangentens riktning längs vägen   . Elementet ds är en oändligt liten längd längs   . 

Integrationsvägen måste befinna sig inom området för potential strömning och inte inne i 

gränsskiktet.  

 

 

 

2.5 Potentialströmning 
 

Inom strömningsmekaniken brukar man definiera hastighetsfältet av en strömmande fluid som 

gradienten av en skalärfunktion (denna skalärfunktion kallas hastighetspotentialen). På detta sätt får 

strömningsfältet vissa egenskaper som är eftertraktade, som att potentialströmningen kan betraktas 

som rotationsfri. Detta är på grund av att rotationen av gradienten alltid är lika med noll (rotation 

definierat inom vektoranalys): 

                 (7) 
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där u är strömfältets hastighet och är definierad som: 

              (8) 

där   är hastighetspotentialen för u och   är gradienten.  

När man tillämpar potentialströmning inom strömningsmekanik försummar man gränsskiktet och 

räknar som om fluiden vore friktionsfri. För en inkompressibel strömning satisfierar 

hastighetspotentialen Laplaces ekvation, och då kan man använda sig av potential teori. Dock 

används även potential teori för att beskriva kompressibla strömningar. 

 

3. Tillvägagångssätt 
 

3.1 Laboration 
 

Laborationen genomförs i vindtunneln i MWL (Marcus Wallenberg Laboratorium)på KTH. Se Figur 1.  

 

Figur 1. Vindtunnel. 

 

I vindtunnelns mätsträcka sitter en vingprofil och en vakkratta monterad, se Figur 2. Med möjlighet 
att ändra anfallsvinkeln. Vingen har en maximal tjocklek av 18 % av kordan, 
kordalängden är 149 mm och bredden är 40 cm. Vakkrattan är ett redskap för att mäta hur hastighet 
och tryck varierar bakom vingprofilen. 
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Figur 2. Principskiss av vingprofil och vakkratta monterade i mätsträckan. 

 
 

På vingens ovansida och undersida finns elva tryckrör monterade samt ett i nosen, se Figur 3. Dessa 
är sedan kopplade till en multimanometer fyllda med rödsprit för att förbättra upplösningen. De finns 
dessutom tryckhål placerade vid två positioner vid mätsträckans golv respektive tak. Det ena ligger 
ovanför vingen och det andra under vingen, placerade ungefär vid 25 % av kordans längd mätt från 
framkant. På multimanometern avläses samtliga data från vingen samt data från tak, golv och vägg i 
vindtunnelns mätsträcka. 
 

 
Figur 3. Vingprofil med monterade tryckrör. 

 
Små snörstumpar, s.k. tufts är fastsatta på vingen för att visualisera anliggande och avlöst strömning.  
En vakkratta kommer att användas dels för att demonstrera avlösningens effekt på strömningen ned-
ströms vingen och dels för att experimentellt bestämma kraften i strömningsriktningen på profilen, 
det s.k. motståndet. Mätningarna genomförs under 12 olika anfallsvinklar 
(0,3,6,9,12,14,16,18,19,20,21,22 grader), där både anliggande strömning och avlöst strömning under-
söks. I mätsträckan utsätts vingen för en friströmshastighet på mellan 18 m/s och 19 m/s, Trycket på 
vingens över och undersida registreras genom att mäta nivåändringen i tryckrören som är kopplade 
till vingen vid 23 olika punkter längs symmetriaxeln. Med hjälp av dessa värden beräknas det statiska 
trycket på vingen vid respektive hål för respektive vinkel. Genom att man vet vingens geometri samt 
vindhastighet i tunneln och de registrerade trycken i rören genomförs beräkningar på vingen under 
dessa anfallsvinklar. Därefter konstrueras en identisk modell av vingen i CFD programmet COMSOL 
Multiphysics v4.1 och resultaten kan jämföras analytiskt och numeriskt. 
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3.2 Simulering 
 

3.2.1 Konstruering 

 

Beräkning sker på en kropp som består av en rektangel med en konstruerad vingprofil insatt. Vingens 

geometri ges av   

                           
 

 
       

 

 
        

 

 
 
 
        

 

 
 
 
        

 

 
 
 
       (9) 

och placeras centrerat med en aning vänsterförskjutning då flödet efter vingen är av större intresse 

d.v.s. området motsvarande vakkrattan i laborationen. Profilens maximala tjocklek är t och c är 

kordans längd. Luftströmmen passerar genom rektangeln med inflöde från vänster och utflöde till 

höger. Samtliga randvillkor definieras. 

 

3.2.2 Randvillkor 

 

I rektangeln ges inflödet från den vänstra väggen där hastigheten U sätts till det uppmätta värdet som 

varierar mellan 18 m/s och 19 m/s och sedan 8 m/s och 9 m/s för de numeriska jämförelserna. 

Utflödet sker mot den högra väggen där hastigheten justeras genom att sätta trycket p till noll. 

Höjden på rektangeln konstrueras så att dess ränder har en försumbar effekt på flödet. Ett villkor är 

att rektangelns övre och undre rand ligger parallellt längs flödet. Vingen konstrueras som en separat 

solid kropp som interagerar med rektangelns kropp. Spetsen fram samt bak på vingen rundas av för 

att efterlikna den riktiga vingen. Rotation av vingen sker genom att placera rotationspunkten vid halva 

kordalängden och halva vinghöjden. På så vis kan en vinkeländring enkelt ske mellan simuleringarna. 

Materialet i rektangeln sätts till luft med ρ = 1,2041 kg/   och strömningen sätts som 

inkompressibel. Reynolds tal bestäms med formeln  

        
   

 
 

  

 
     (10) 

där   är densiteten,   är hastigheten,   är längden på objektet,    är dynamiska viskositeten och   är 

den kinematiska viskositeten. Detta krävs för att ställa in rätt beräkningsinställningar i COMSOL. 

Ett elementnät bestående av små trianglar konstrueras, se Figur 4, då COMSOL använder 

elementnätet för att göra beräkningar på modellen där noggrannare beräkningar görs vid mer 

detaljerade element. För att få en så korrekt simulering som möjligt krävs det att detta elementnät 

görs noggrannare ju närmre vingen man kommer, vid gränsskiktet, där tryckförändringarna är av stort 

intresse. 
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Figur 4. Mesh  

 

 
 

 

4. Resultat 
 

4.1 Lyftkraft 
 

 I Figur 5 visas resultatet av simulering av flödet för det olika Reynoldstalen där kvoten mellan 

lyftkraftskoefficienten och motståndskoefficienten är väldigt lika, det innebär att för dessa olika 

hastigheter behåller planet sin flygförmåga lika bra eftersom    är ett mått på en vinges 

lyftkraftsförmåga. Den förändring som sker runt 20 graders vinkel visar att planet ”stallar” d.v.s. 

förlorar sin bärförmåga. Detta sker när motståndet ökar mer än lyftkraften vilket resulterar i att 

kvoten minskar. Att lyftkraftskoefficienten är densamma för Reynoldstalen innebär inte att lyftkraften 

är densamma då lyftkraften beror stor del på hastigheten. Detta illustreras i kommande figurer. 
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Figur 5. Lyftkraftskoefficient för olika Re-tal 

 

Nedan i Figur 6 visas lyftkraften som funktion av vinkeln α, där ser man tydligt hur lyftkraften ökar 

med ökad hastighet, samt hur lyftkraften dippar runt 20 grader. Denna avvikelse visar åter igen att 

vingen ”stallar”. Kurvan för Reynoldtal på 20 000 har tagits bort i följande graf då denna inte syntes i 

grafen p.g.a. för små värden vilket gav missvisande resultat. 

 

 
Figur 6. Lyftkraft för olika vinklar 
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Följande Figur 7 illustrerar hur kvoten mellan lyftkraften och motståndet ändras vid olika vinklar. 

Enligt grafen ser man vingens effektivaste vinkel runt 9 grader med en kvot på 3,5 mellan    och   . 

Vartefter vinkeln ökar ökar kvoten för att sedan börja avta igen när vinkleln blir för stor. Här ser man 

avvikelsen runt  20 grader där kvoten har ett värde på ca 2,4. Vilket innebär att motståndet har blivit 

för stort i förhållande till lyftkraften och vingen förlorar sin bärförmåga. Efter att vingen ”stallar” vid 

20 grader ser man att kvoten fortsätter minska.  

  

 
Figur 7.       för olika vinklar 

4.2 Motstånd 
 

Då attackvinkeln ökar, ökar också motståndet, vilket kan ses i Figur 8 nedan. 

 
Figur 8. Motstånd för olika anfallsvinklar 
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Det intressanta med denna figur är avvikelsen vid ca 20 grader och den ökande lutningen efter det. 

Vid detta gradtal avlöser luften från vingen, alltså det luftskikt intilliggande vingen separerar från dess 

yta, vilket medför att lyftkraften minskar, ”vingen stallar”. Efter det ökar motståndet drastiskt vilket är 

ett resultat av avlösningen. När avlösningen har skett finns ett större sug i vaken vid bakkanten av 

vingen vilket medför ett ökat motstånd, samt bidrar högre attackvinklar till större träffyta för fluiden 

på vingen. Det innebär att luftmassan på undersidan måste pressas undan med större avvikelser, 

vilket resulterar i ökad friktion och därmed ökat motstånd. 

 

4.3 Avlösning 
 

I samtliga grafer syns området där avlösning sker och vingen ”stallar”, detta sker runt 20 graders 

lutning. Ett Reynolds tal på ca 200 000 används, vilket motsvarar en flödeshastighet på ca 18 m/s. 

Även vid lägre Reynolds tal sker avlösning på ungefär samma ställe för samma vinkel. Endast trycket 

under och ovan vingen ändras. Vid en anfallsvinkel på noll grader syns ingen avlösning (se Figur 9) 

samt trycket runt vingen är symmetriskt.  

 

Figur 9. Vinkel 0 

Vid en anfallsvinkel på 6 grader (se Figur 10) ser man hur luftströmningen under och över vingens 

bakkant börjar variera. Även trycket varierar på över - och undersidan av vingen, ett lägre tryck bildas 

på vingens översida och ett högre tryck på undersidan, d.v.s. vingen börjar få lyftkraft. Ingen avlösning 

sker. 
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Figur 10. Vinkel 6 

 

Figur 11 visar vinkel 9 där resultaten visar att vingen är effektivast, fortfarande ingen markant 

avlösning. Tryckskillnaden mellan undersida och översida på vingen har ökat ytterligare. 

 
Figur 11. Vinkel 9 
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Figur 12 visar vinkeln 12 grader, här ser man hur avlösning börjar ske där bakåtströmningen möter 

framåtströmningen. Man ser även hur tryckvariationerna ökar mellan undersida och ovansida, vilket 

genererar mer lyftkraft men samtidigt ökar motståndet p.g.a. den turbulens som börjar skapas. De 

kommer totalt sett ge en sämre kvot mellan    och    än för vinkeln 9 grader. Vilket visades i Figur 7. 

 

 

Figur 12. Vinkel 12 

 

I Figur 13 syns hur avlösning sker direkt och ingen luft följer vingens ovansida, mycket turbulens 

skapar mycket motstånd och enligt Figur 6 är det här som vingen ”stallar” och tappar bärförmågan. 
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Figur 13. Vinkel 20, för Re = ca 200 000 

 

Figur 14 illustrerar flödet för det lägre Reynoldstalet (ca 95 000) för en anfallsvinkel på 20 grader. 

Detta för att visa att avlösningen sker på samma sätt som för det högre Reynoldstalet (se Figur 13). 

 
Figur 14. Vinkel 20, för Re = ca 95 000 

 



 
 

17 
 

I Figur 15 syns stora tryckvariationer mellan undersida och ovansida av vingen. Turbulensen 

dominerar och motståndet är så pass stort i förhållande till lyftkraften att vingens bärförmåga är 

obefintlig. 

 

 

Figur 15. Vinkel 30 

 

5. Jämförelse mellan COMSOL & experimentella värden 
 

Resultaten mellan de experimentella och simulerade värdena skiljer sig markant i tryck på vingen. 

Detta beror till stor del på den beräkningsmodell som användes i laborationen. Beräkningsmodellen  

använder sig av en approximativ normalvektor vid beräkning av trycket. Normalvektorn definieras 

som om vingen vore en plan platta d.v.s. en normalvektor som pekar vinkelrätt mot horisontalplanet. 

Detta medför att trycket på vingen blir missvisande, vilket visas i Figur 16. I samtliga jämförelser är 

skillnaden i tryck mellan numeriska och experimentella värdena i princip en tredjedel, vilket inte kan 

förklaras på annat sätt än den beräkningsmodell som beskrevs. 
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Figur 16. Vinkel 0. Jämförelse experimentellt-numeriskt tryck. 

 

Följande Figur 17 visar tryckskillnaderna mellan de experimentella och simulerade värdena längs       

x-axeln för vinkel 9 grader. Vid denna vinkel var vingen effektivast. 

 

Figur 17. Vinkel 9. Jämförelse experimentellt-numeriskt tryck. 
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Följande Figur 18 visar tryckskillnaderna mellan de experimentella och simulerade värdena längs       

x-axeln för vinkel 20 grader. Vid denna vinkel tappar vingen lyftkraft. 

 

Figur 18. Vinkel 20. Jämförelse experimentellt-numeriskt tryck 

 

 

6. Diskussion 
 

När det gäller lyftkraftskoefficienten    ändras den inte mycket då Reynolds tal ökar, vilket är 

förväntat då det är samma vinge. Lyftkraften ökar linjärt så länge strömningen är laminär. Enligt Figur 

6 ser man att för alla vinklar upp till 10 grader sker en fyrdubbling av lyftkraft vid en fördubbling av 

Reynolds tal, vilket beror på att lyftkraften förhåller sig till hastigheten i kvadrat. Efter 10 graders 

anfallsvinkel börjar lutningen avta, vilket beror på den turbulens som börjar bildas i bakkanten av 

vingen, detta kan ses i Figur 12 (där avlösning börjar ske). Därefter avtar lutningen tills vingen 

”stallar” runt 20 graders vinkel. Vid större vinklar är resultaten osäkra då väldigt mycket 

stabilitetinställningar krävdes i simuleringarna för att erhålla lösningar. Högre hastighet och större 

vinklar kräver förfinat elementnät för konvergens. Detta kräver kraftfullare datorer och mycket mer 

tid. Därför ska dessa värden inte tas i allt för stor beaktning. I Figur 8 kan man se att till skillnad från 

lyftkraften ökar inte motståndet linjärt, utan exponentiellt. Efter ”stall” vinkeln ökar motståndet 

drastiskt och vingens effektivitet är mycket dålig. Vid lägre vinklar där strömningen runt vingen 

fortfarande är laminär krävs mindre stabilitet i COMSOL vilket ger tillförlitligare värden. I Figur 13 syns 

diskontinuitet i turbulensen vilket är ett resultat av stabilitetsinställningarna som ger större numerisk 

spridning i COMSOL simuleringarna. Detta krävdes för att erhålla ett resultat över huvudtaget. 
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Ett alternativ för att eventuellt erhålla exaktare värden för större vinklar hade varit att använda ett 

annat simuleringsprogram, t.ex. FLUENT.  Avlösningarna för de två Reynolds talen betedde sig 

liktydligt vilket beror på att hastighetsvariationerna inte är tillräckligt höga. 

Jämförelse med de experimentella och numeriska värdena visar enligt Figur 15 samma 

tendens i tryck på vingen. Dock blev de experimentella värdena ungefär tre gånger så stora. Detta 

beror som sagt på den approximativa beräkningsmodellen för labrationsvärdena. I Figur 13 och Figur 

14 ser man att avlösningen mellan de olika Reynolds talen inte skiljer sig markant utan beter sig 

likartat, största skillnaden är tryckvariationerna. 

Den största utmaningen var att konfigurera COMSOL och modellen för att få en konvergerad 

lösning. Således kan det konstateras att inte så stor hänsyn bör tas till de experimentella värdena utan 

COMSOL resultaten anses mer ackurata.   
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8. Bilaga 

Reynolds tal ca 200 000    

Vinkel [°] Lyftkraft [N/m] Motstånd[N/m]  

 
   

  
  

  

0 0,07 2,96 0,02364865 

3 6,27 3,23 1,94117647 

6 12,59 4,03 3,12406948 

9 18,69 5,26 3,55323194 

12 23,43 6,87 3,41048035 

14 26,36 8,12 3,24630542 

16 28,24 9,57 2,95088819 

18 29,12 11,08 2,62815884 

19 30,06 12,05 2,49460581 

20 27,94 11,79 2,36980492 

21 31,06 13,17 2,35839028 

22 31,16 13,99 2,22730522 

24 37,32 17,75 2,10253521 

26 41,11 20,87 1,96981313 

28 42,72 23,49 1,81864623 

30 43,46 25,8 1,68449612 

Reynolds tal ca 95 000    

0 0,015 0,66 0,02272727 

3 1,4 0,73 1,91780822 

6 2,87 0,93 3,08602151 

9 4,35 1,23 3,53658537 

12 5,42 1,59 3,40880503 

14 6,07 1,87 3,2459893 

16 6,48 2,19 2,95890411 

18 6,66 2,53 2,63241107 

19 6,87 2,75 2,49818182 

20 6,3 2,55 2,47058824 

21 6,37 2,7 2,35925926 

22 6,34 2,84 2,23239437 

24 7,75 3,78 2,05026455 

26 7,89 4,21 1,87410926 

28 7,97 4,64 1,71767241 

30 8,07 5,08 1,58858268 

 


