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Sammanfattning 
 

Programmet som skapats ger generella approximationer över hur en flygplanspropeller skall 

dimensioneras. Det kan uppstå skillnader mellan det praktiska och teoretiska värdena hos 

propellern. Den vingprofil som dimensionerats är FX67-K-170. Ett optimalt tillstånd har 

beräknats för denna propeller. Propellerverkningsgraden kan vara så högt som 91 % med en 

relativ hastighet mellan vind och farkost på 86 m/s och med ett varvtal på 1200 rpm. 

Avanceringstalet beräknas då till 1,44. Torderingen är som störst vid början av den verkande 

delen av propellern med en pitchvinkel på 92 grader och ut på spetsen, 31 grader.  
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Förord 
 

Programmet som skapats för att hitta den maximala verkningsgraden samt anfallsvinklarna 

hos propellern är Matlab. Ekvationerna och teorin har tagits fram ur olika litteraturböcker 

samt internet. Min handledare Arne Kalrsson har bidragit med de olika böckerna samt 

hemsidorna för att underlätta min informationssökning. Jag har även samarbetat med Robin 

Prevolnik, en klasskamrat, som gjort en liknande studie för vindkraftspropeller. 
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1 Inledning 
 

Syftet med detta projekt är att ta fram ett program där man för in beräknade värden från 

tabeller för en specifik flygplanspropeller, med varierande relativ hastighet och pitchvinkel 

för att sedan beräkna de parametrar som ger den optimala verkningsgraden. Den metod som 

programmet byggs upp av är Bladelementsanalys. 
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2 Metod 
 

De approximationer som gjorts för att kunna utföra dessa beräkningar är, 

 Inkompressibel strömning, dvs. att densiteten hos luften är konstant under processen. 

 Stationär strömning. 

 10 % av bladets infästning antas till att inte bidra till någon lyftkraft. Kordan är som 

längst direkt efter den verkningslösa delen, sedan avtar den linjärt ut till slutet av 

bladet där den är som smalast. 

 Beräkningarna för lyftkrafts- och motståndskoefficienterna utförs semi-empiriskt. 

 

 

2.1 Teori 

 

Flygplanspropellrar används för att driva fram ett flygplan genom att lägga på ett vridmoment 

på propellern så att bladen roterar. Propellern accelererar luften bakåt för att utvinna en 

hastighet framåt. Denna luft bidrar dock inte till någon lyftkraft för planet, men den skapar en 

relativ hastighet mellan vind och plan som får, med hjälp av vingarna en lyftkraft då luften 

slår mot vingarna. Det finns många komponenter som bör tänkas på när en propeller skall 

dimensioneras. De komponenter som kan varieraras är torderingen för bladet, varierande 

avanceringstal, pitchen (torderingsvinkeln tillsammans med en reglervinkel), dimensionen för 

hur långa bladen skall vara och även hur många blad som används. Antal blad kan varieras då 

en propeller tillverkas, men i detta projekt används tre blad pga. de mekaniska påfrestningarna 

som uppstår. 
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3 Analys 
 

I detta avsnitt kommer förklaringen till bladelementsanalys, samt alla ekvationer som krävs 

för att lösa detta problem. 

3.1 Bladelement teori 

 

Bladelement teorin, sid. 569-572 i [1], säger att vind hastigheten eller friströmshastigheten 

(den relativa hastigheten mellan plan och vind i detta fall) kommer att strömma in genom en 

viss area A , hastighet v , tryck p  och massflöde m . Under processen då själva propellern 

roteras kommer luften att accelerera, dvs. strömma snabbare ju längre in luften är i 

strömtuben. Under detta förlopp kommer massflödet att vara konstant dvs., 

  1 1 2 2m v A v A    (1) 

 

Där   är den konstanta densiteten hos luften i strömröret. Ekvationen visar då att om hastigheten 

ökar, så kommer då arean som luften strömmar genom att minska. Hastigheten på vinden i 

början av strömröret kommer att vara långsammast, och snabbast längst ut på strömröret, se 

figur 1. 

 

Figur 1: En bild som visar hur arean minskar beroende på hur långt in som vinden befinner sig i 

strömröret. Sid 238 i [2] 
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Hastigheterna runt omkring röret, som ses i figuren kommer att ha friströmshastigheten V , 

dvs. de hastigheterna utanför påverkas inte av själva processen. 

 

Hastigheten varieras med en axiell induktionsfaktor a , vilket ses i kommande ekvationer. 

Hastigheten PV  på propellerdisken kan beskrivas som, 

 inf (1 )PV V a  ,  (2) 

 

och hastigheten längst ut på själva strömröret kan beskrivas som, 

 

 inf (1 2 )sV V a  .  (3) 

 

Det finns även en tangentiell induktionsfaktor 'a . För rotationshastigheten rotV  ser ekvationen 

ut på följande sätt, 

 

 (1 ')rotV r a  . (4) 

 

Mer information om induktionsfaktorerna kommer i senare kapitel. 

 

 

Den metod som skall användas kallas bladelementsanalys, denna metod används för att 

optimera en flygplanspropellerns tordering, avanceringstal, pitchvinkel och verkningsgrad. 

Detta görs med att snitta propellerbladen i små element och beräkna de olika verkande 

parametrarna i varje element. För att optimera dessa parametrar skall 

propellerverkningsgraden beräknas för de olika variationer som kan uppstå då propellern 

dimensioneras. 

 

Varje element i bladet skall vridas med en viss vinkel. Denna vridning kallas även för 

tordering. Pitchvinkeln är den totala vinkeln från rotationsplanet till bladet, dvs. det har lagts 

på en extra vinkel utöver torderingen. Avanceringstalet är kvoten mellan friströmshastigheten 

och rotationshastigheten. Verkningsgraden visar hur mycket av det pålagda vridmomentet 

som propellern tar upp. Ekvationen för verkningsgraden ser ut på följande vis, sid. 242 i [2], 

 

 T
propeller

P

C
J

C
  ,  (5) 

där 

 
2

V
J

nR

 .  (6) 
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V  är friströmshastigheten i luften, n  är antalet rotationer per sekund, och R är 

propellerdiskens radie. TC  är dragkraftskoefficienten mot propeller disken, PC  är 

effektkoefficienten för propellern och J  är avanceringstalet. Ekvationerna för koefficienterna 

T PC och C kommer att visas i senare kapitel för hur de beräknas. Ett exempel för hur 

verkningsgraden kan variera för de olika pitchvinklarna kan ses i figur 2. 

 
Figur 2: Grafen visar verkningsgraden som en funktion av avanceringstalet. Varje kurva 

representerar en pitchvinkel, sid. 247 i [2] 

 

3.2 Bladdimensionering 

 

I detta avsnitt kommer ekvationerna för dimensionering av propellern att visas. Det som skall 

bestämmas i avsnittet är kordans längd c , soliditet   och torderingen  . Det första som bör 

göras är att välja en vingprofil. 

 

Kordan approximeras till linjärt avtagande från verkande delen av propellern till spetsen. 

Detta kan enkelt göras genom att använda sig av linjär interpolation. För enkelhetens skull 

antas kordans längd i spetsen vara skilt från noll. Ekvationen för kordans längd ser ut som, 

 

 lutning kordac k r m   . (7)  

 

Konstanterna lutningk och kordam  är beräknade utifrån kordans slutlängd och startlängd, där 

lutningk  är dimensionslöst och kordam är mätt i meter. Figur 3 visar en bild på hur bladet kan se 

ut. 
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Figur 3: En figur som visar hur bladets korda avtar med radien. De första 10 % av radien har ingen 

bidragande effekt. 

 

Sedan bestäms soliditeten, sid. 583 i [1], i varje element hos denna propeller med ekvationen, 

  

 
2

cB

r



 ,  (8) 

 

där B är antalet blad som används i propellern. 

 

För att beräkna vinkeln för den resulterande hastigheten, sid. 584 i [1], som uppstår i disken, 

används avanceringstalet. Ekvationen för hastighetsvinkeln lyder, 

 

 
 

 

1
atan

1

JR a

r a




 
   




, (9) 

 

där a  är den axiella induktionsfaktorn och 'a  är den tangentiella induktionsfaktorn. 

Induktionsfaktorerna ansätts som noll först för att sedan itereras fram med hjälp av kommande 

ekvationer. Parametern r  är avståndet från den verkande delen av bladet fram till det element 

som analyseras. Figur 4 visar vinklarna och hastigheterna hos propellern. 
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Figur 4: I denna figur framgår hur Torderingsvinkeln ses i förhållande till anfallsvinkeln och 

hastighetskomponenterna. Sid. 236 i [2] 

 

 

Utifrån den profil som valts skall en optimal ansatt anfallsvinkel tas fram då kvoten mellan 

l dC och C  är som störst [3]. Dessa parametrar är lyftkoefficienten och 

motståndskoefficienten hos själva kordan. Dessa värden varieras för olika anfallsvinklar mot 

bladet. Koefficienterna l dC och C  används till att iterera de två induktionsfaktorerna, sid 

585-586 i [1], a  och 'a  med hjälp av följande ekvationer, 

 

 
   

 

2

1

4sin cos
1

cosl

a

C

 

  






, (10) 

 

och 

 
 
 

1

2sin 2φ
1

sinl

a

C  

 




.  (11) 

 

Vinkeln   bestäms utifrån kvoten mellan l dC och C . Induktionsfaktorerna kommer att 

itereras till dess att a  och 'a  har konvergerat mot ett konvergenskriterium. 

Induktionsfaktorerna kommer att variera beroende på vilket element som beräkningarna utförs 

på, detta kommer att bidra till en ny hastighetsvinkel hos disken i varje element. Ekvation (9) 

används om på nytt men med de itererade värdena på a  och 'a  för vidare beräkningar. 

 

Vinkeln  , sid. 583 i [1], som nämnts tidigare är förhållandet mellan l dC och C , 
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l

dC
tan

C
  .  (12) 

 

Nu när hastighetsvinkeln är beräknad samt att en anfallsvinkel har antagits kan pitchvinkeln 

längs med bladet, sid. 237 i [2], beräknas med följande ekvation, 

 

 pitch ansatt    .  (13) 

 

Anfallsvinkeln ansatt  är konstant då torderingen beräknas längs med hela bladet. 

I parametern pitch  ingår, 

 
torderingpitch regler    .  (14) 

 

Pitchvinkeln pitch  kommer att vara samma som torderingsvinkeln då det inte finns någon 

reglerande vinkel när bladen skall optimeras. Reglervinkeln kommer in då anfallsvinkeln skall 

beräknas i nästa avsnitt. 

 

3.3 Beräkning av koefficienter 

 

I detta avsnitt kommer toderingsvinkeln tordering  att vara fryst. Avanceringstalet samt 

pitchvinkeln kommer nu att varieras för att hitta den optimala verkningsgraden. Detta medför 

att anfallsvinklarna kommer att variera. För respektive anfallsvinkel måste nya l dC och C -

värden beräknas. För att beräkna dessa koefficienter har semi-empiriska formler använts som 

hittas på nästa sida. Dessa ekvationer kommer att behöva data utifrån den valda vingprofilen. 

Profilen som väljs ut är dimensionerat för ett specifikt Reynolds-tal, så detta måste 

kontrolleras i slutet för det valda avanceringstalet så att de tekniska kraven för denna propeller 

uppfylls. Reynolds-talet beräknas till, 

 

 Re
propeller luftV c



 
 ,  (15) 

 

där 
propellerV  är hastigheten i propellerbladet för ett element, c  är kordans längd för respektive 

element, 
luft  densiteten för luften och   är den dynamiska viskositeten hos luften. Detta skall 

beräknas som ett medelvärde längs med hela bladet för att se om kravet för Reynolds-talet 

uppfylls för detta blad. Hastigheten 
propellerV  beräknas till, 

 

 
2 2( (1 a)) ( (1 '))propeller rotV V V a      (16) 
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För att beräkna anfallsvinkeln kommer torderingen, som nämnts tidigare att vara fryst. Denna 

gång kommer det läggas på reglerande vinkel med hjälp av ekvation (14). Ekvationen för 

anfallsvinkeln ser ut som följande, 

 

 beräknad pitch    .  (17) 

 

l dC och C – värdena måste beräknas för respektive anfallsvinkel. Ekvationen för lC under 

låga anfallsvinklar och över noll grader ser ut på följande vis, 

 

  
1

0
0 0

, 0

n

beräknad
l beräknad

l max

a
C a a

C a


  



 
     




,  (18) 

 

där 0a ,   och 
,maxlC är tagna utifrån en lC  -kurva för den propeller som dessa 

beräkningar utförs på (se figur 5). 

 

 
 

Figur 5: En graf som visar hur man väljer de parametrar som används i ekvation (18), denna 

tabell använder sig utav en Cl – α -kurvan för propellerblad FX67-K-170 med Reynolds-tal på 500 

000. [3] 
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För anfallsvinklar lägre än noll grader ner till ,minlinjelC  har en linjär approximation gjorts. Då 

anfallsvinkeln ligger positivt över stallvinklarna så approximeras lyftkoefficienten till 0.7 av 

,maxlC , likaså gäller även då anfallsvinkeln är till vänster om den nedre stallvinkeln. 

 

Potensen n1 beräknas på följande sätt, 

 ,

1

0

1
l maxC

n
a 

  .  (19) 

 

För att beräkna motståndskoefficienten används ekvationerna, 
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C
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 , (20) 

 

då 0dC  är det värde på motståndskoefficienten då anfallsvinkeln är noll, k  är endast en given 

konstant [4]. 

 

Nu skall dragkrafts- och effektkoefficienterna beräknas med följande ekvationer, sid. 243 i 

[2], 

 

    
21

2

0

1
  ( cos sin )

8
T l D

r c r
dC B C C J d

R R R


 

       
                  
 ,  (21) 

och 

    
21

2

0

  ( sin cos )
8

P l D

r c r r
dC B C C J d

R R R R

 
 

        
                    
 .  (22) 

 

Dragkraften är den kraft som uppstår mot strömmen då vinden blåser på propellerdisken. 

Effektkoefficienten är den effekt som propellern kan ta upp av den tillagda effekten.  
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4 Resultat och slutsatser 

 

Dessa beräkningar har utförts på vingprofilen FX 67-K-170, den är dimensionerad mot ett 

Reynolds-tal på 500 000. Reynolds-talet kommer att kontrolleras i slutet så att det beräknade 

Reynolds-tal inte avviker alldeles för mycket från det dimensionerade värdet. 

 

Med hjälp av givna parametrar som hittas i bilaga 1 och de ovan nämnda ekvationerna har den 

optimala verkningsgraden tagits fram. Hur verkningsgraden varierar beroende på 

avanseringstal samt pitchvinkel kan ses i figur 6. 

 

 
 

Figur 6: Här plottas verkningsgraden som en funktion av avanceringstalet 

Vinklarna som visas i figur 6 är pitchvinkel hos bladet i snittet 75 % ut från hubben mot 

spetsen. Utifrån denna graf kan den maximala verkningsgraden tas fram. Denna punkt ligger 

på den svarta linjen och har då en pitchvinkel på 40,9 med en reglerande vinkel på 3 grader, 

samt ett avanceringstal på 1,44. Denna punkt har en verkningsgrad på 0.9119propeller  . 

Hastigheten för detta avanceringstal kan beräknas till 86,4[ / ]V m s   med ekvation (6) och 

ett Reynolds-tal på 
5Re 9,2 10  med ekvation (15) och (16). 
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4.1 Bladdimensionering 

 

Först till att beräkna kordans längd vid varje element samt soliditeten. Ekvationerna som 

används är ekvation (7) för att beräkna kordans längd och soliditeten med hjälp av ekvation 

(8). Tabell 1 visar de olika värden hos bladet i varje element. 
 

Avståndet till varje snitt r, 

[m] 

Kordans längd c, [m] Soliditeten σ [-] 

0,1500 0,1500 0,4775 

0,3000 0,1433 0,2281 

04500 0,1367 0,1450 

0,6000 0,1300 0,1035 

0,7500 0,1233 0,0785 

0,9000 0,1167 0,0619 

1,0500 0,1100 0,0500 

1,2000 0,1033 0,0411 

1,3500 0,0967 0,0342 

1,5000 0,0900 0,0286 

 

Tabell 1: Dessa värden är oberoende av avanceringstalet och pitchen 

Nu när soliditeten och kordans längd för varje element är beräknad kan induktionsfaktorerna 

beräknas. Efter att kordan och soliditeten är beräknade bör vinkeln för den resulterade 

hastigheten φ beräknas då induktionsfaktorerna är noll med ekvation (9). Sedan sätts ekvation 

(8) och (9) in i ekvationerna (10) och (11). Ekvationerna (10) och (11) kommer att ge nya 

värden på a  och 'a . De nya värdena på a  och 'a  skall föras in tillbaka i ekvation (9) för att 

påbörja samma om igen process. Denna iteration bör repeteras tills att induktionsfaktorerna 

konvergerat mot ett önskat värde. När induktionsfaktorerna itererats förs de in i ekvation (9) 

för att beräkna den slutgiltiga vinkeln φ. 

 

Vinkeln   beräknas med ekvation (13). Grafen (figur 7) nedan visar vinkeln   och vinkeln   

som en funktion av radien r . 
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Figur 7: En graf som visar skillnaden mellan tordering mot hastighetsvinkeln då anfallsvinkeln är 

konstant och ansatt avanceringstal på 1,2 

4.2 Optimering av anfallsvinklarna och verkningsgrad 

 

Figur 7 visar skillnaden mellan hastighetsvinkeln och torderingsvinkeln när anfallsvinkeln är 

konstant. Nu när vinkeln   är beräknade för varje element så skall anfallsvinkeln beräknas, 

men denna gång utan de ansatta värdena, istället så skall anfallsvinkeln dimensioneras utifrån 

det optimala avanceringstalet samt pitchen. Beräkningarna utförs på samma sätt men istället 

för ekvation (13), skall ekvation (17) tillämpas. 

 

Figur 8 som visas nedan visar anfallsvinkeln i varje element då avanceringstalet är 1,44 

beräknat utifrån ekvation (6). 

 

 
 

Figur 8: Variationen i anfallsvinkeln hos bladet med avanceringstal på 1,44. 
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Som nämnts tidigare kommer koefficienterna l dC och C  att variera beroende på 

anfallsvinkeln. Dessa koefficienter l dC och C beräknas utifrån ekvation (18) och (20). De 

konstanter som används till dessa ekvationer tas fram ur figur 5. 

 

Parametern 1 27,2901n   beräknas med hjälp av ekvation (19). 

  

De l dC och C värden som ger det optimala fallet kan ses i figur 9, 

 

 
 

Figur 9: Lyft- och motståndskoefficienterna plottas med anfallsvinklarna 

 

När l dC och C beräknats kan nu T PC och C beräknas utifrån ekvationen (21) och (22). Dessa 

är intergraler, dvs. det kommer endast finns ett värde på koefficienterna för respektive 

reglerande vinkel och avanceringstal för hela bladet. Koefficienterna beräknas utifrån det 

optimala avanceringstalet 1,44 och reglerande vinkel på 3 grader till, 

0.0549 0.0868T PC och C  . Nu kan verkningsgraden beräknas med hjälp av ekvation (5), 

0.9119propeller  . 
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5 Diskussion 
 

Torderingen för bladen skiljer sig åt på ca 60 grader, där den innersta delen av bladet har en 

hög tordering, och ute i spetsen en ganska låg. Detta anses vara rimligt då den mest 

bidragande hastigheten för det innersta snittet i propellern kommer från vindhastigheten, 

medan ute i spetsen är det både rotations- och vindhastigheten. Anfallsvinklarna ligger under 

stallvinkeln, vilket innebär att planet inte tappar lyftkraft. Den relativa hastigheten mellan 

farkost och vind ligger på ca 310 /km h  vilket är en standard hastighet för mindre flygplan. 

Kvoten mellan lyft- och motståndskoefficienterna är hög, vilket kvoten mellan de ansatta lyft- 

och motståndskoefficienterna också är hög. Den beräknade verkningsgraden är lite högre än 

det verkliga fallet. Det verkliga fallet har en maximal verkningsgrad strax under 0,9, detta kan 

bero på alla de approximationer som gjorts. Reynoldstalet ligger strax över vad profilen är 

dimensionerat för, dvs. de tekniska kraven uppfylls. 

 

Det som kunde förbättra dessa beräkningar vore om ett bibliotek skulle användas, där all data 

för lyft- och motståndskoefficienterna för respektive anfallsvinkel kan tas fram, samt kordans 

längd i varje snitt. Detta bibliotek skulle minska antalet ekvationer som behövs för att köra 

programmet då lyft- och motståndskoefficienterna inte behöver beräknas med approximerade 

ekvationer. Bladet kommer inte approximeras till en plan skiva och kordan behöver inte antas 

avta linjärt. Detta skulle underlätta både kodningen av Matlab samt avläsning av grafer. Det 

skulle också ge en slätare och mer exakt kurva för verkningsgraden. 
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Bilagor  

Bilaga 1 - Parametrar 

 

 

Parameter Beteckning Värde Enhet 

    

Varvtal n    1200  rpm 

Densitet för luft ρ 0,95 3kg / m   

Antal blad B 3 1 

Diskradie R 1.5 m 

Dynamisk viskositet 

för luft 

μ     
51,8 10  kg / (m s)  

Maximala CL-värdet för stal Clmax 1,2241 1 

Anfallsvinkel för Clmax alphamax 7,25 grader 

Ansatt Avanceringstal Jansatt 1.1 1 

Ansatt anfallsvinkel Alphaansatt 6,25 grader 

Cl-värdet för ansatt  

anfallsvinkel 

Clansatt 1,1774 1 

Cd-värdet för ansatt  

anfallsvinkel 

Cdansatt 0,01057 1 
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Motståndskoefficienten då  

anfallsvinkeln är noll  

Cd0 0,00875 1 

Maximal (positivt) anfallsvinkel  

innan kurvan Cl/alpha blir  

icke-linjär 

 

Alphamaxlinje 6,5 grader 

Maximal (negativt) anfallsvinkel  

innan kurvan Cl/alpha blir  

icke-linjär 

 

Alphaminlinje – 9 grader 

Cl-värdet för alphamaxlinje Clmaxlinje 1,1960 1 

Cl-värdet för alphaminlinje Clminlinje – 0,3470 1 

K-värdet för Cd ekvationen K 0,0141 1 

Maximal tjocklek hos bladet Cstart     0,1R  m 

Minimal tjocklek hos bladet Cend     0,1R  m 

Parameter Beteckning Värde Enhet 
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Bilaga 2 - Matlab kod 

 

clear, close, clc 
tic 
%% Ingående parametrar 
Jansatt = 1.2;              %Ansatt Advance ratio 
Jv = 0:Jansatt/10:Jansatt*1.9;             %Iterativ Advance ratio 
rho = 0.95;                 %Densitet luft [kg/m^3] räknat från 2000 meters 

höjd 
B = 3;                      %Antal blad, st 
R = 1.5;                    %Radie på propellern [m] 
n=1200;                     %Rpm 
my = 1.8*10^-5;             %Dynamisk Viskositet 

  
alphamax = 7.25;            %Anfallsvinkeln för Cl top 
Clmax=1.2241;               %Max Cl värdet för profilen innan stål 
Cd0=0.00875;                %Cd värdet vid alpha = 0 
alphaansatt = 6.25;         %Anfallsvinkeln då Cl och Cd har som störst 

kvot 
Clansatt = 1.1774;          %Cl värdet vid alpha 6.5 
Cdansatt = 0.01057;         %Cd värdet Vid alpha 6.5 
alphamaxlinje = 6.5;        %Anfallsvinkeln på toppen av det linjära 

området 
alphaminlinje = -9;         %Anfallsvinkeln på botten av det linjära 

området 
Clmaxlinje = 1.1960;        %Clvärdet på toppen av det linjära området 
Clminlinje = -0.3470;       %Clvärdet på botten av det linjära området 
K = 0.0141;                 %Konstant 

  
fargv = ['r','b','g','k','m','y','c']'; 
%% Kordans egenskaper 
r = linspace(R*0.1,R,10);   %En vektor på olika radier hos propellern [m] 
cstart = R*0.1;             %Kordans tjocklek i början propellern på 

största tjockleken [m] 
cend = R*0.06;              %Kordans tjocklek i slutet på propellern [m] 
k = (cstart-cend)/(r(1)-r(end));     %Beräknar hur kordans tjocklek avtar 

med radien [m] 
m = cstart - k*r(1);        %Beräknar M värdet 
c = r*k + m;                %Räknar ut cordans olika tjocklekar vid olika 

radier [m] 
sigma = c*B./(2*pi*r);      %Soliditet 

  
a0=(Clmaxlinje-Clminlinje)/(alphamaxlinje-alphaminlinje);%Lutningen hos 

Cl/alpha tabell i början av kurvan 
malpha=Clmaxlinje-a0*alphamaxlinje;            %Beräkning av m värdet för 

den linjära ekvationen Cl(alpha) innan stål 
deltaalpha = alphamax - (Clmax-malpha)/a0;          %Skillnaden av alpha 

värdet, se rapport. 

  
n1=round(1+Clmax/(a0*deltaalpha)); %Potensfaktor för Cl ekvation 
ns = n/60;                         %Varvtalsfrekvens [varv/s] 
r11 = linspace(R*0.1,R-R*0.10+r(2)-r(1),length(r)+1); 
amatris = []; aprimmatris = []; aprimsluts = []; asluts = []; alphaJv=[]; 
gamma = atand(Cdansatt/Clansatt);   %Kvoten mellan Cd och Cl 

  
%  syms alphaekvation;  %Dessa två ekvationer beräknas för sig, sedan 
%                       %kommenteras de eftersom att det tar för lång tid 

att köra programet, 
%                       %notera värdet för alphaekvationslut och sedan lägg 

det på en egen rad. 
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%  alphaekvationslut = solve(alphaekvation*a0-

a0*deltaalpha*(a0*alphaekvation/(Clmax+a0*deltaalpha))^n1 == 0.7*Clmax, 

'Real',true); 

  
alphaekvationslut = 14; 
%% Beräkning av torderingsvinkel 
for N=1:length(r); 
    a=0; aprim=0; i=1; 
    for Q = 1:4; 
        fi = atand((Jansatt*R./(r*pi)).*(1+a(i))./(1-aprim(i)));                      

%Ekvation för att beräkna hastighetsvinkeln 
        

a1=1/(4*sind(fi(N))^2*cosd(gamma)/(sigma(N)*Clansatt*cosd(fi(N)+gamma))-1);   

%beräknar axiella induktionsfaktorn 
        aprim1=1/(2*sind(2*fi(N))/(sigma(N)*Clansatt*sind(fi(N)+gamma))+1);           

%beräknar tangentiella induktionsfaktorn 
        if a1 > 1               %Dessa rader ansätt eftersom att a och a' 

får ej över- och understiga 1 respektive -1 
            a1 = 1; 
        elseif a1 < -1 
            a1= -1; 
        end 
        if aprim1 >=1 
            aprim1 = 0.9999; 
        elseif aprim1 < -1 
            aprim1 = -1; 
        end 
        a = [a a1]; 
        aprim = [aprim aprim1]; 
        i=i+1; 
    end 
    amatris = [amatris a(2:length(a))'];                     %Visar en 

matris över alla itererade värden hos a 
    aprimmatris = [aprimmatris aprim(2:length(aprim))'];     %Visar en 

matris över alla itererade värden hos aprim 
    aprimvektor=aprimmatris(length(aprim)-1,N); 
    avektor=amatris(length(a)-1,N); 
    aprimsluts = [aprimsluts aprimvektor];    %Visar en vektor över alla 

sista värden hos det itererade värdet vid varje snitt 
    asluts = [asluts avektor];                %Visar en vektor över alla 

sista värden hos det itererade värdet vid varje snitt 
end 
z = 3;                      %Bestämmer pitchen hos propellern 
fids = atand((Jansatt*R./(r*pi)).*(1+asluts)./(1-aprimsluts)); 

%Hastighetsvinkeln i propellern 
Betafrys = fids + alphaansatt; %En bestämd torderingsvinkel 

  
figure(5) 
plot(r,fids,'r') 
hold on 
plot(r,Betafrys) 
legend('hastighetsvinkeln','torderingsvinkeln') 
xlabel('Radielltavstånd till spets i m') 
ylabel('Vinkeln mellan blad och rotationsplan') 

  
%% Optimering av anfallsvinklar 
f = 1; 
reglervinkelv = -z:z:z*length(fargv)-2*z; 
Cdv = []; Clv = []; aalpha = []; aprimalpha = []; CTmatris = []; CPmatris = 

[]; etamatris = []; 
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for regler = 1:length(reglervinkelv); 
    CTv = []; CPv = []; eta = []; 
    reglervinkel = reglervinkelv(regler); 
    for j=1:length(Jv); 
        J = Jv(j); 
        amatris = []; aprimmatris = []; aprimslut = []; aslut = []; CT = 

[]; CP = []; 
        for N=1:length(r); 
            a=0; aprim=0; i=1; 
            for Q = 1:4; 
                Cdvv = []; Clvv = []; 
                fi = atand((J*R./(r*pi)).*(1+a(i))./(1-aprim(i))); 
                alphaJ = Betafrys - fi + reglervinkel; 
                for op=1:length(r); 
                    if alphaJ(op)>= 0 && alphaJ(op) <= alphaekvationslut 
                        Cl = (a0*alphaJ(op)-

a0*deltaalpha*(a0*alphaJ(op)/(Clmax+a0*deltaalpha))^n1); %Beräknar Cl 

värdet 
                        Clvv = [Clvv Cl]; 
                    elseif alphaJ(op) > alphaekvationslut 
                        Cl = 0.7*Clmax; 
                        Clvv = [Clvv Cl]; 
                    else 
                        if alphaJ(op) < alphaminlinje 
                            Cl = Clminlinje; 
                        else 
                            Cl = alphaJ(op)*a0 + malpha; 
                            if Cl >= 0 
                                Cl = -0.01; 
                            end 
                        end 
                        Clvv = [Clvv Cl]; 
                    end 
                    if abs(alphaJ(op)) <= Clmax/a0 
                        Cd = Cd0 + K*(a0*alphaJ(op))^2;                           

%Beräknar Cd värdet om kvoten Clmax/a0 är större än alpha 
                        Cdvv = [Cdvv Cd]; 
                    else 
                        Cd = Cd0 + K*Clmax^2 + 2.5*K*Clmax*(a0*alphaJ(op)-

Clmax); %Beräknar Cd värdet om kvoten Clmax/a0 är mindre än alpha 
                        Cdvv = [Cdvv Cd]; 
                    end 
                end 
                gamma = atand(Cdvv(N)./Clvv(N)); 
                

a1=1/(4*sind(fi(N))^2*cosd(gamma)/(sigma(N)*Clvv(N)*cosd(fi(N)+gamma))-1);                     

%beräknar axiella induktionsfaktorn 
                

aprim1=1/(2*sind(2*fi(N))/(sigma(N)*Clvv(N)*sind(fi(N)+gamma))+1);       

%beräknar tangentiella induktionsfaktorn 
                if a1 > 1 
                    a1 = 1; 
                elseif a1 < -1 
                    a1= -1; 
                end 
                if aprim1 >=1 
                    aprim1 = 0.9999; 
                elseif aprim1 < -1 
                    aprim1 = -1; 
                end 
                a = [a a1]; 
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                aprim = [aprim aprim1]; 
                i=i+1; 
            end 
            amatris = [amatris a(2:length(a))'];                         

%Visar en matris över alla itererade värden hos a 
            aprimmatris = [aprimmatris aprim(2:length(aprim))'];     %Visar 

en matris över alla itererade värden hos aprim 
            aprimvektor=aprimmatris(length(aprim)-1,N); 
            avektor=amatris(length(a)-1,N); 
            aprimslut = [aprimslut aprimvektor];    %Visar en vektor över 

alla sista värden hos det itererade värdet vid varje snitt 
            aslut = [aslut avektor];                %Visar en vektor över 

alla sista värden hos det itererade värdet vid varje snitt 
        end 
        aalpha = [aalpha aslut']; 
        aprimalpha = [aprimalpha aprimslut']; 
        Cdvv = []; Clvv = []; 
        fid = atand((J*R./(r*pi)).*(1+aslut)./(1-aprimslut)); 
        alphaJ = Betafrys - fid + reglervinkel; 
        %% Cd och Cl beräkningar 
        for N=1:length(r); 
            if alphaJ(N)>= 0 && alphaJ(N) <= alphaekvationslut 
                Cl = (a0*alphaJ(N)-

a0*deltaalpha*(a0*alphaJ(N)/(Clmax+a0*deltaalpha))^n1); 
                Clvv = [Clvv Cl]; 
            elseif alphaJ(N) > alphaekvationslut 
                Cl = 0.7*Clmax; 
                Clvv = [Clvv Cl]; 
            else 
                if alphaJ(N)<alphaminlinje 
                    Cl = Clminlinje; 
                else 
                    Cl = alphaJ(N)*a0+malpha; 
                    if Cl >= 0 
                        Cl = -0.01; 
                    end 
                end 
                Clvv = [Clvv Cl]; 
            end 
            if abs(alphaJ(N)) <= Clmax/a0 
                Cd = Cd0 + K*(a0*alphaJ(N))^2; 
                Cdvv = [Cdvv Cd]; 
            else 
                Cd = Cd0 + K*Clmax^2 + 2.5*K*Clmax*(a0*alphaJ(N)-Clmax); 
                Cdvv = [Cdvv Cd]; 
            end 
        end 
        %% Verkningsgrad 
        for N=1:length(r)-1; 
            dR = (r11(N+1)-r11(N))/R; 
            dCT = B*(1/8*(Clvv(N)*cosd(fid(N))-

Cdvv(N)*sind(fid(N)))*(J^2+pi^2*(r(N)/R)^2)*(c(N)/R)*dR+1/8*(Clvv(N+1)*cosd

(fid(N+1))-

Cdvv(N+1)*sind(fid(N+1)))*(J^2+pi^2*(r(N+1)/R)^2)*(c(N+1)/R)*dR)/2;        

%beräkning av dragkraftskoefficienten 
            dCP = 

B*(pi/8*(Clvv(N)*sind(fid(N))+Cdvv(N)*cosd(fid(N)))*(J^2+pi^2*(r(N)/R)^2)*(

c(N)/R)*(r(N)/R)*dR+pi/8*(Clvv(N+1)*sind(fid(N+1))+Cdvv(N+1)*cosd(fid(N+1))

)*(J^2+pi^2*(r(N+1)/R)^2)*(c(N+1)/R)*(r(N+1)/R)*dR)/2;  %beräkning av 

effektkoefficienten 
            CT = [CT dCT]; CP = [CP dCP]; 



7 

  

        end 
        CP = sum(CP); CT = sum(CT); CTv = [CTv CT]; CPv = [CPv CP]; alphaJv 

= [alphaJv alphaJ']; 
        eta1 = CT/CP*J;  %beräkning av verkningsgraden 
        Cdv = [Cdv Cdvv']; Clv = [Clv Clvv']; 
        if eta1 > 1 
            eta1 = 0; 
        end 
        if eta1 <= 0 
            eta1 = 0; 
        end 
        eta = [eta eta1]; 
    end 
    CTmatris = [CTmatris CTv']; 
    CPmatris = [CPmatris CPv']; 
    etamatris = [etamatris eta']; 
    figure(1) 
    plot(Jv(1:length(eta)),eta,fargv(f)) 
    hold on 
    

legend(num2str(reglervinkelv(1:regler)'+(Betafrys(length(r)*0.7)+Betafrys(l

ength(r)*0.8))/2),'Location','Best') 
    xlabel('advance ratio') 
    ylabel('propeller verkningsgrad eta') 
    f = f + 1; 
end 

  
%% Resultat 

  
[advance,regler]=find(etamatris == max(max(etamatris))); 
etamax = max(max(etamatris)); 
reglervinkel = reglervinkelv(regler); 
Jverkning = Jv(advance); 
CTverkning = CTmatris(advance,regler); 
CPverkning = CPmatris(advance,regler); 
Vinf = Jverkning*(2*ns*R); 
averkning = aalpha(:,advance + length(Jv)*(regler-1)); 
aprimverkning = aprimalpha(:,advance + length(Jv)*(regler-1)); 
Vrel=Vinf*(1+averkning); 
Vrot=n*2*pi/60*(1-aprimverkning); 
Vpropeller=sqrt(Vrel.^2+Vrot.^2); 
alphavektor = alphaJv(:,advance + length(Jv)*(regler-1)); 
Clalpha = Clv(:,advance + length(Jv)*(regler-1)); 
Cdalpha = Cdv(:,advance + length(Jv)*(regler-1)); 
re = sum(Vpropeller.*c'*rho/my)/length(Vpropeller); 

  
%% Plottar 

  
figure(2) 
plot(r,alphavektor) 
xlabel('radie hos propeller') 
ylabel('anfallsvinkel') 

  
figure(3) 
plot(Cdalpha,Clalpha) 
xlabel('dragkoefficient') 
ylabel('lyftkoefficient') 

  
figure(4) 
plot(alphavektor,Clalpha) 
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xlabel('anfallsvinkel i grader') 
ylabel('lyftkoefficient') 

  
disp('Torderingsvinkel i grader') 
disp(Betafrys') 
disp('Hastighet för planet i [m/s]') 
disp(Vinf) 
disp('Anfallsvinkel hos planet i grader') 
disp(alphavektor) 
disp('Reglervinkel hos bladen i grader') 
disp(reglervinkel) 

  
figure(6) 
subplot(1,2,1) 
plot(alphavektor,Clalpha) 
xlabel('Anfallsvinkel') 
ylabel('Lyftkoefficienten') 
title('Lyftkoefficienten för varje anfallsvinkel') 
subplot(1,2,2) 
plot(alphavektor,Cdalpha) 
xlabel('Anfallsvinkel') 
ylabel('Motståndskoefficienten') 
title('Motståndskoefficienten för varje anfallsvinkel') 

  
toc 
 


