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Abstract 
The problem presented in this report is that of finding a method to calculate the lift force from a 
single-element airfoil of arbitrary shape. A number of restrictions are used in order to simplify 
calculations while retaining reasonable accuracy. The problem is solved for the two-dimensional 
case only and no finite-wing effects are taken into account. Furthermore, inviscid and 
incompressible flow is assumed. The method used to solve the problem is the vortex panel method, 
with vortex singularities distributed over simplified airfoil geometry. The resulting velocities are 
then used to calculate the pressure distribution and lift of the airfoil.  
 
Comparison with wind tunnel tests and data from commercial software show the limits of the 
developed program. There is a good agreement between experimental- and calculated values up 
until the angle of attack where the airfoil stalls, after which the program cannot predict the value of 
the lift coefficient. The program should therefore not be used to analyze such conditions if correct 
results are to be obtained, but rather only be used for relatively small angles of attack where the 
airfoil does not stall.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 
 
Detta arbete, vilket utfördes vid sidan av ordinarie studier, har varit mycket givande och lett till en 
ökad förståelse av både programmering, numeriska metoder, aerodynamik och strömningslära. Det 
är min förhoppning att läsaren skall kunna ta del av denna kunskap och att den skall vara givande på 
samma sätt.  
 
Här vill jag också ge ett stort tack till professor Hans Åkerstedt vid Luleå tekniska universitet för 
den hjälp och det stöd han gett under arbetets gång. 
 
Tobias Roos 
Kiruna 
April, 2011 
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1. Inledning, mål och syfte 
En stor del av de transporter som sker idag världen över sköts med hjälp av flygplan. Förmågan hos 
en flygfarkost att lyfta från marken och röra sig fritt genom luften kan tyckas självklar, men det man 
inte bör glömma i sammanhanget är att det handlar om ett föremål som är avsevärt mycket tyngre 
än luften det färdas genom. Man kan låta sig luras av de ofta enorma motorer som finns på, till 
exempel, vanliga passagerar- och fraktflygplan. Dessa skulle, vid en första anblick, kunna tyckas 
vara en möjlig förklaring till hur dessa stora flygmaskiner kan ta sig upp i luften och stanna där, då 
de genererar en oerhörd kraft. Detta är dock en inte helt korrekt förklaring, då motorernas 
huvuduppgift inte är att ge lyftkraft – istället är uppgiften att se till att vingarna rör sig tillräckligt 
fort genom luften för att dessa skall kunna skapa den kraft som behövs för att få planet att lyfta från 
marken. Hur denna lyftkraft skapas och hur stark den blir vid en viss utformning på vingen, samt 
hur detta kan beräknas, är vad som kommer att behandlas i denna rapport.    
 
Förutom den uppenbara nyttan med att kunna beräkna lyftkraften från vingarna på ett flygplan finns 
även ett stort antal andra tillämpningsmöjligheter för program som kan räkna på luftströmningar. 
Bilindustrin är ett område som också ofta använder aerodynamiska beräkningsmodeller och detta 
kan tyckas vara naturligt – även här handlar det om ett föremål som rör sig genom luften. 
Detsamma gäller för de enorma vingar som driver generatorerna på vindkraftverk och rotorbladen 
på en helikopter. Tillämpningsområden som inte alltid är lika uppenbara är beräkningar av 
påfrestningarna på broar och skyskrapor samt flöden i turbiner och runt propellrar. 
Sammanfattningsvis används olika strömningsmekaniska beräkningsmodeller inom ett stort antal 
områden där antingen ett föremål rör sig genom en vätska eller gas, eller där en vätska eller gas 
strömmar runt ett föremål. 
 
På grund av den stora mängden möjliga tillämpningar har behovet av att utveckla 
beräkningsmodellerna historiskt sett varit stort och utvecklingen har under de senaste hundra åren 
gått snabbt framåt. Ett flertal modeller existerar, med varierande grad av exakthet och med olika 
användningsområden. De olika modellerna tillämpas med vissa specifika begränsningar, där 
antaganden grundade i den bakomliggande teorin görs beroende på vad modellen skall användas 
till.     
 
Målet för detta examensarbete är därför uppdelat i två delar: en teoretisk kunskapsdel och en mer 
tillämpad programmeringsdel. Dessa två delar är dock inte helt separata, utan kunskaperna som 
inhämtats under första delen av arbetet tillämpas i dess senare del. En kortfattad beskrivning av 
arbetets olika delar följer nedan. 
 
Teoretiska studier 
Arbetets första del består som nämnts av teori. Denna teoridel har som mål att ge kunskap om 
strömningsmekaniken och dess tillämpningar, de ekvationer som används, möjliga begränsningar 
och antaganden som förekommer samt några av de beräkningsmodeller som kan användas. 
 
Programmering 
Den andra delen av arbetet består av skapandet av det program som utför lyftkraftsberäkningarna. 
Här inkluderas också skapandet av olika hjälpprogram, såsom ett program för skapandet av 
vingprofilskoordinater och ett grafiskt användargränssnitt. Även här förekommer en del teori, då det 
fordras kunskap om de numeriska metoder som kan användas för denna typ av program. 
 
Det övergripande syftet med arbetet är en kombination av båda ovanstående områden, dels att ge 
kunskap om olika beräkningsmodeller som kan användas och teorin bakom dessa och dels 
tillämpningen av denna kunskap genom färdigställandet av programmet.  
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2. Teori 
Teoridelen av denna rapport utgör som nämnts ovan en stor del av det totala arbetet. Ett av arbetets 
delmål är just inhämtning av teoretisk kunskap, vilken krävs för att kunna uppnå det andra delmålet: 
färdigställandet av ett beräkningsprogram baserat på just denna teoretiska kunskap. Detta avsnitt 
kommer att behandla all den bakomliggande teori som krävts för färdigställandet av 
beräkningsprogrammet och de områden som därmed tas upp innefattar allmän strömningslära, 
möjliga begränsningar och förenklingar, lösningar till ekvationer och dessa lösningars 
tillämpningar, varianter av beräkningar på förenklade modeller av vingprofiler och till sist några av 
de metoder som kan användas för lyftkraftsberäkningar på godtyckligt formade vingprofiler. Nedan 
följer en genomgång av dessa olika områden. 

2.1 Strömningslära – allmänt 

Att grundligt beskriva och förklara strömningslära ligger utanför ramarna för denna rapport och 
läsaren förväntas därmed ha en åtminstone grundläggande förståelse för de olika begrepp och 
metoder som förekommer inom området. Läsaren förväntas även vara bekant med de begrepp som 
används inom grundläggande fysik, mekanik och kinematik. Dock förklaras i det första av de 
nedanstående styckena de grundläggande definitioner och samband som används senare i texten. 

2.1.1 Grundläggande antaganden och begränsningar 
För att undvika onödiga och icke-relevanta förklaringar och beräkningar kommer ett antal 
grundläggande antaganden och begränsningar användas. Det första av dessa berör sättet att betrakta 
luftströmmen. Ett möjligt sätt att se på denna är att studera varje enskild partikels rörelse och 
därefter summera dessa rörelser, med ett tillvägagångssätt som i klassisk mekanik. Detta är dock 
inte särskilt praktiskt eller ens önskvärt, då viktig information går förlorad i mängden av positioner 
och hastigheter för alla partiklar och en överblick blir därmed svår att uppnå. 
 
För att underlätta beräkningar och förståelse används istället oftast ett annat sätt att betrakta 
strömmen på, där man istället för att betrakta varje partikels rörelse istället beskriver hastigheten 
hos strömmen i varje punkt. Matematiskt kan detta betraktelsesätt skrivas som  
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där u, v och w står för luftströmmens hastighetskomponenter i punkten (x, y, z) vid tiden t. Detta sätt 
att betrakta strömmen på underlättar vid jämförelse med experimentella data samt ger en bättre 
överblick över den information som finns. Betraktelsesättet som beskrivits ovan kallas en Eulersk 
beskrivning och är en av de mer använda beskrivningarna inom strömningsläran. (Douglas, 
Gaziorek, Swaffield, & Lynne, 2006) Detta betraktelsesätt kommer genomgående att användas i 
denna text. 
 
Värt att notera är att beskrivningen ovan utgår från att ett kartesiskt koordinatsystem används. Ett 
sådant koordinatsystem är beräkningsmässigt enkelt att använda och då denna text endast behandlar 
tvådimensionella problem saknas skäl för att införa andra koordinatsystem såsom polära eller 
sfäriska. En annan begränsning som här kommer att tillämpas är tidsoberoende; för en diskussion 
rörande tidsberoende luftströmmar och beräkningar involverande dessa hänvisas läsaren till kapitel 
sju. Här antas att föremålet som skall studeras, i detta fall en vingprofil, rör sig med konstant 
hastighet genom luften och att denna luft i övrigt inte uppvisar några förändringar över tid. 
Koordinatsystemet som används är som nämnts ovan kartesiskt och det är stationärt relativt 
vingprofilen. Denna definition av koordinatsystemet möjliggör just tidsoberoende, vilket kan 
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illustreras delvis med nedanstående figur.  

 
Figur 2.1: Illustration av flödesfält och koordinatsystem 
         
Då vingprofilen rör sig med konstant hastighet och koordinatsystemets origo är fäst vid vingprofilen 
har luftströmmen, i detta koordinatsystem, en konstant hastighet relativt vingprofilen. Denna 
hastighet betecknas V∞ . I figur 2.1 visas koordinatsystemets x- och y-axlar samt ett exempel på en 
partikel i luftströmmen vid två olika tidpunkter, t0 och t1. Linjerna som syns runt vingprofilen är de 
banor partiklarna kommer att följa (här visas endast en partikel) och dessa banor är oberoende av 
tidpunkten. Relativt vingprofilen kommer en partikel som tillförs luftströmmen vid en specifik 
position alltid följa samma bana. Själva luftströmmen och flödesfältet ändras därmed inte med 
tiden, även om varje enskild partikels position förändras. 

2.1.2 Kontinuitetsekvationen och inkompressibilitet  
En av de viktigare ekvationer som används inom strömningsläran är kontinuitetsekvationen. I en av 
dess grundläggande former ser den ut på följande sätt: (Chalmers Tekniska Högskola, 2001) 
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där ρ är densiteten, t tiden och V luftströmmens hastighetsvektor. Denna ekvation kan reduceras 
genom tillämpningen av en av de begränsningar vilka nämnts ovan: inkompressibilitet. Detta 
begrepp innebär att densiteten för varje element i luftströmmen är konstant och den första termen i 
ovanstående ekvation kan därmed strykas. Kvar bli då en reducerad variant, 
 

 0 V ,           (2.3) 
 
vilken är kontinuitetsekvationen för inkompressibel strömning. (Potter, 2008) Då inkompressibel 
strömning antas för alla beräkningar i denna rapport är det därmed ekvation 2.3 som fortsättningsvis 
kommer att användas. 

2.1.3 Navier-Stokes och icke-viskös strömning 
En annan grupp viktiga ekvationer, som även de kommer att användas i beräkningarna och 
förklaringarna nedan, är Navier-Stokes ekvationer. Dessa kan i ett tvådimensionellt kartesiskt 
koordinatsystem, vilket används här, uttryckas på följande sätt: 
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där ρ är densiteten, t tiden, u och v luftströmmens hastighetskomponenter, fx och fy 
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kraftkomponenter, μ viskositetskoefficienten och V luftströmmens hastighetsvektor. Även dessa 
uttryck kan förenklas och med hjälp av begränsningar skrivas på reducerad form. En ytterligare 
begränsning som kan användas är att μ i ovanstående ekvation kan antas vara konstant. Detta ger ett 
förenklat uttryck 
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där variabler och konstanter har samma betydelse som i ovanstående ekvationer 2.4 och 2.5; 
observera även att denna ekvation slår samman ekvationerna i x- och y-led. (Kundu & Cohen, 2010) 
Detta uttryck kan nu förenklas ytterligare genom att inkompressibilitetsvillkoret från ekvation 2.3 
sätts in, vilket ger sambandet 
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En förenkling som kommer att användas genomgående i denna rapport är försummandet av viskösa 
effekter, vilket medför att μ kan antas vara lika med noll. Då detta sätts in i ovanstående ekvation 
och båda leden divideras med densiteten ρ fås ett uttryck på formen 
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vilket benämns Euler-ekvationen (Nakayama & Boucher, 2000) och denna kommer tillsammans 
med kontinuitetsekvationen 2.3 att användas i nedanstående beräkningar. Villkoret för dess 
användning är dock att viskösa effekter kan försummas och då krävs kunskap om när detta gäller. 
En användbar storhet för att bestämma om denna begränsning kan tillämpas är Reynoldstalet, Re. 
Detta kan uttryckas med sambandet 
 


 LVRe
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där ρ är densiteten, μ viskositetskoefficienten, L referenslängden (här längden på vingprofilens 
korda) och V∞ storleken på luftströmmens hastighetsvektor. Reynoldstalet används ofta vid 
praktiska tillämpningar och detta beror delvis på att det gör jämförelser mellan modeller i olika 
skala lättare – det som krävs är att Reynoldstalen är lika, något som används i bland annat 
vindtunnlar. (Anderson, 2007) Vid inspektion kan ur ovanstående formel utläsas att ett stort 
Reynoldstal innebär en relativt övriga variabler liten viskositetskoefficient μ; då μ ovan antagits 
vara ~0 ger detta följaktligen stora Reynoldstal. Alltför stora tal gör dock att andra effekters 
påverkan ökar markant och i denna rapport kommer Reynoldstalen för de studerade strömningarna 
därför i huvudsak begränsas till området kring 105-107. Detta motsvarar ungefär de Reynoldstal som 
återfinns för luftströmmar kring mindre propellerflygplan. (Katz & Plotkin, 2001) 
 
Det finns problem förknippade med att helt ignorera den verkan viskositeten kan ha på strömningen 
och vissa områden i luftströmmen påverkas märkbart mer av viskositetens effekter än andra. Detta 
rör främst den luft som finns allra närmast vingytan. En illustration av luftens hastighetsprofil i 
detta område kan ses i nedanstående figur, där V är luftströmmens hastighet relativt vingprofilen.  
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(Petrila, 2005) med formeln  
 

  
B

A

B

A

dxvudydlnVQ )( ,        (2.22) 

 
där A och B är två godtyckliga punkter på linjerna (se figur ovan) och övriga beteckningar har 
samma betydelse som i ekvationerna ovan. Flödet Q beror på x- och y-koordinaterna och därför kan 
en funktion definieras för att beskriva detta flöde – strömfunktionen Ψ(x,y). Då ekvationerna (2.21) 
och (2.22) kombineras erhålls sambandet 
 

0 ydxudyd ,          (2.23) 
 
vilket innebär att Ψ inte varierar, det vill säga är konstant, längs med strömlinjerna. (mellan linjerna 
beskrivs Ψ av ekvation (2.22)) Detta avslutar avsnittet om strömfunktionen.  

2.3 Potentialströmning  

Med de beskrivningar och begrepp som behandlats ovan finns nu allt som krävs för att definiera 
detta avsnitts huvudämne: potentialströmning. Här kommer fokus ligga på att förklara bakgrunden 
till den specifika metod som senare använts vid programmeringen. En kort diskussion om andra 
metoder återfinns i avsnitt 2.5. 
 
Ett allmänt sätt att angripa ett potentialströmningsproblem utgår ifrån kontinuitetsekvationen. I 
ekvation (2.17) visades att för en inkompressibel, icke viskös-strömning gäller 
 

02  .           (2.17) 
 
Denna ekvation är som nämnts ovan linjär, vilket innebär att en linjärkombination av två eller flera 
lösningar också är en lösning till ekvationen. Genom att placera sådana enkla lösningar längs med 
ytan på en vingprofil kan en total lösning för hela strömningen erhållas. Genom att välja lösningar 
där hastighetspotentialen går mot noll då avståndet går mot oändligheten uppfyller lösningarna 
randvillkoret (2.19); kvar återstår att anpassa antal, placering och relativ styrka hos dessa lösningar 
för att randvillkoret (2.18) skall uppfyllas. Problemet kan därmed reduceras till ett linjärt 
ekvationssystem med de olika relativa styrkorna hos lösningarna som koefficienter, något som 
lämpar sig väl för numeriska lösningar. Nedan definieras först en enkel lösning och därefter 
granskas effekterna av en distribution av sådana lösningar på ytan av en vingprofil.   

2.3.1 Virvellösningen  
Denna lösning är en så kallad singulär lösning, vilket innebär att hastigheten vid avståndet noll 
närmar sig oändligheten och därmed blir en singularitet. Detta beror på att hastigheten är omvänt 
proportionell mot avståndet och är länkat till det önskade beteendet vid oändligheten, där 
hastigheten skall vara lika med noll. Karakteristiskt för denna lösning är också att den endast har 
tangentiella hastighetskomponenter, vilket illustreras i nedanstående figur.  
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Hastighetspotentialen kan nu bestämmas genom att ekvation (2.29) integreras, tillsammans med 
villkoret att den radiella hastigheten redan är bestämd till noll. (Katz & Plotkin, 2001)Detta ger 
sambandet 
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D är här endast en integralkonstant och kan därför bortses ifrån, det vill säga sättas till noll. 
Då koordinatsystemet som genomgående används i denna text är det kartesiska krävs att 
ovanstående två ekvationer skrivs om, eftersom dessa är uttryckta i polära koordinater. I kartesiska 
koordinater blir ekvationen för hastighetspotentialen 
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Detta avslutar avsnittet om enstaka virvellösningar och i nästa avsnitt behandlas istället effekterna 
av ett flertal sådana lösningar utspridda över en yta eller linje.  

2.3.2 Virvelfördelning 
För att undersöka vilken påverkan en virvelfördelning har på luftströmmen i punkten (x,y) krävs att 
påverkan från alla enskilda lösningar tas med i beräkningen. Detta görs lämpligen med hjälp av en 
integral och den resulterande hastighetspotentialen kan därmed skrivas på integralform som 
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där virvellösningarna för enkelhetens skull (då detta endast är en demonstration – vid tillämpningar 
är distributionen annorlunda) är utspridda längs x-axeln mellan punkterna x1 och x2. (Hirsch, 
2007)Hastighetskomponenterna i x- och y-riktning, u respektive v, blir vid en sådan distribution 
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3. Genomförande 
I detta kapitel kommer det faktiska färdigställandet av det beräkningsprogram vilket är arbetets 
huvudsyfte att behandlas. I första avsnittet kommer den matematik och de numeriska varianter av 
de ekvationer som krävs att behandlas och i avsnitt två presenteras programkoden, utförligt 
kommenterad och förklarad, för det centrala beräkningsprogrammet. Vidare beskrivs och förklaras i 
detta kapitel även den nomenklatur som än så länge saknas, samt de begränsningar och förenklingar 
som krävs för de numeriska beräkningarna. 

3.1 Virvelpanelmetoden 

De metoder som beskrivits i ovanstående kapitel har i många fall involverat integraler av något slag. 
Programmet som här beskrivs bygger på metoden med distribution av virvellösningar längs 
vingprofilens yta vilken beskrivits ovan, med några väsentliga skillnader. Då metoden här är 
numerisk behöver vingprofilens geometri delas upp i diskreta delelement, vilka kallas paneler. 
Därav kommer namnet på metoden och det är detta som är den grundläggande idén bakom 
programmet. Första steget är därför att förenkla vingprofilens geometri. 

3.1.1 Skapandet av paneler 
Det finns två metoder för distribution av paneler implementerade, där skillnaden ligger i den 
relativa fördelningen längs med vingprofilens korda. Den första, enklare metoden delar upp kordan 
i det antal delar som specificerats av användaren, där varje del av kordan har samma längd. Den 
andra metoden fördelar panelerna enligt ekvationen 
 

)cos1(
2 nn

c
x  ,          (3.1) 

 
där xn är n:te punkten längs kordan, c vingprofilens korda och βn kan beskrivas med ekvationen 

m
nn

  .           (3.2) 

 
Här är βn vinkeln, n punktens nummerordning och m antalet paneler som skall skapas. 
 
Då punkternas position väl beräknats bestäms panelernas y-position genom att de tidigare beräknade 
punkterna projiceras på vingprofilens ursprungliga koordinater. Därefter bestäms även panelernas 
mittpunkter, då dessa kommer att användas vid uppfyllandet av randvillkoret för luftströmmens 
normalkomponent. I figurerna nedan illustreras båda dessa metoder och de effekter de har på 
fördelningen av paneler. Värt att notera är att geometrin har betydelse för resultatet av 
beräkningarna och detta är därför ett viktigt steg. Cosinusfördelningen kan ofta ge ett bättre resultat 
då tryckförändringarna är större vid kanterna (Pozrikidis, 2009) och är därför standardalternativet. 
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Indexen n och n+1 motsvarar här panelens första- respektive andra koordinatpar, övriga variabler 
enligt figur 3.4. Observera att koordinaterna för punkten (x,y) här anges i lokala panelkoordinater 
och därför måste omvandlas innan användning. Följande ekvation kan då användas    
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där αm är den m:te panelens vinkel mot den globala x-axeln och x0 samt y0 är koordinaterna för 
panelens origo, vilket är lika med panelens första koordinatpar. 
 
För att underlätta senare beräkningar är det fördelaktigt att dela upp panelens påverkan i två delar, 
en för varje ändpunkt. Dessa fyra hastighetskomponenter blir, då transformationen och translationen 
från ekvation 3.7 medräknas 
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där f och b står för panelens fram- respektive bakkant. Alla nödvändiga parametrar är nu fastställda 
och programmet kan fortsätta med att bestämma den relativa påverkan de olika panelerna har på 
luftflödet. 

3.1.1 Beräkning av påverkanskoefficienter 
För beräkning av påverkanskoefficienterna, vilka avgör den relativa styrkan hos de olika panelerna, 
tillämpas randvillkoret för normalkomponenten av hastighetsvektorn vilket diskuterades i kapitel 3. 
(exempelvis ekvation (3.18)) Randvillkoret, vilket nämnts i texten ovan, tillämpas i varje panels 
mittpunkt. För varje mittpunkt bestäms bidragen till hastighetskomponenterna u och v från alla 
paneler, varefter detta totala bidrag projiceras på panelens normalvektor och sätts lika med 
normalkomponenten hos den fria luftströmmen i motsatt riktning. Därmed uppfylls normalvillkoret 
och då detta utförs för alla paneler och alla mittpunkter erhålls ett ekvationssystem som efter att det 
lösts ger styrkekoefficienterna γ.  
 
Bidraget (u,v)m,n från den n:te panelen i den m:te mittpunkten kan skrivas som 
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        (3.12) 

 
där N är totala antalet paneler; övriga variabler enligt tidigare beskrivning. Dessa bidrag skall 
projiceras på den m:te panelens normalvektor nm enligt följande: 
 

mnmnm nvua  ,),( ,          (3.13) 

 
där anm är de eftersökta påverkanskoefficienterna. Dessa beräkningar utförs för alla paneler och alla 
mittpunkter, vilket resulterar i ett ekvationssystem som beskrivs nedan. Innan detta kan ska krävs 
dock att randvillkoret specificeras ytterligare, då ett högerled ännu saknas. Detta högerled är som 
tidigare nämnts den komponent av den fria luftströmmens hastighetsvektor som är parallell med 
panelens normalvektor. Denna komponent kan beräknas (Katz & Plotkin, 2001)med formeln  
 

)sin,(cos),( mmm vuRV    ,        (3.14) 

 

där ),(  vu  är den fria luftströmmens hastighetsvektor, m  den m:te panelens vinkel mot x-axeln. 
Då randvillkorstermen beräknats för alla mittpunkter kan ett ekvationssystem bestående av N linjära 
ekvationer med N+1 okända γ-koefficienter ställas upp. Ytterligare en ekvation behöver därmed 
läggas till – denna ekvation utgörs av Kutta-villkoret, vilket dikterar att styrkan hos de två 
koefficienterna vid vingens bakkant skall vara lika stor och motriktad: 
 

11  N .           (3.15) 
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Ekvationssystemet är med detta tillägg komplett och kan skrivas på matrisform enligt följande: 
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Detta ekvationssystem kan lösas med vanliga metoder för linjära ekvationssystem (Lay, 2012) och 
en vektor med styrkan hos γ-styrkekoefficienterna erhålls då. Denna används i nedanstående avsnitt 
för att beräkna lyftkraft och tryckfördelningen hos vingprofilen. 

3.1.3 Beräkning av tryckfördelning, lyftkraftskoefficient och lyftkraft 
För att beräkna tryckkoefficienterna vid varje mittpunkt krävs att den tangentiella hastigheten 
beräknas först. Detta kan göras med hjälp av ekvationen 
 

4
),( 1

tantan





 nn
nn

vuV


,         (3.17) 

 

där n
Vtan  är den tangentiella hastigheten; övriga variabler enligt ovanstående beskrivning. 

Tryckkoefficienten npC för den n:te panelen kan beräknas med formeln 
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och bidraget till lyftkraften kan beräknas med hjälp av Kutta-Joukowski-satsen (Oertel, 2010) 
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där ρ är luftens densitet, V∞ den fria luftströmmens hastighet och cn längden hos den n:te panelen. 
Övriga variabler enligt ovan. För att få den totala lyftkraften summeras därefter dessa bidrag. 
 
Detta avslutar den teoretiska förklaringen av programmet och nedan följer en detaljerad genomgång 
av programkodens olika beståndsdelar.  
 
    

3.2 Programkoden 

Då programmet är uppdelat i ett antal delprogram kommer här endast den del av programmet som 
utför de faktiska tryckkoefficient- och lyftkraftsberäkningarna att behandlas i detalj. För övriga 
delar av programmet, såsom delprogram för förberedande och inmatning av data, 
användargränssnitt och övrig grafik hänvisas läsaren till avsnitt 3.3 ”Stödprogram” samt bilaga A. 
Nedanstående detaljgranskning behandlar således endast programmets beräkningskod. För 
enkelhetens skull har här kommentarer i programkoden tagits bort; då koden ändå kommer att 
förklaras i detalj vore sådana kommentarer överflödiga. För hela programkoden i ett stycke, med 
kommentarer, hänvisas även här till bilaga A. Förklaringen här är endast programmatisk, för en 
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förklaring till varför de olika beräkningarna utförs hänvisas läsaren till ovanstående teoretiska 
förklaringar. 

3.2.1 Initieringsfas 1 
Programkod: 
 
function[lift_coefficient pressure_coefficient panel_midpoint] = Solver(xcoord,ycoord,panel_amount, 
freestream_velocity,angle_of_attack) 
  
angle_of_attack = angle_of_attack*(pi/180); 
 
mu = 1.7e-5; 
rho = 1.225; 
nu = mu/rho; 
Re = 100000; 
  
freestream_velocity = nu*Re/max(xcoord);           
IMat = zeros(panel_amount+1,panel_amount+1); 
TMat = zeros(panel_amount+1,panel_amount+1); 
BCVector = zeros(1,panel_amount+1); 
BCVelCom = [cos(angle_of_attack)*freestream_velocity sin(angle_of_attack)*freestream_velocity]; 
  
panel_length = zeros(panel_amount,1); 
panel_midpoint = zeros(panel_amount,2); 
panel_angle = zeros(panel_amount,1); 
panel_normal = zeros(panel_amount,2); 
panel_tangent = zeros(panel_amount,2); 
pressure_coefficient = zeros(panel_amount+1,1); 
save_nor = 0; 
save_tan = 0; 
 

I denna första del av programmet initieras de olika variablerna programmet använder. Programmets 
in- och utdata definieras också här: indata i form av x- och y-koordinater för de paneler som 
används till beräkningarna, antalet sådana paneler, den fria luftströmmens hastighet samt 
vingprofilens anfallsvinkel i förhållande till luftströmmens riktning; utdata i form av den totala 
lyftkraftskoefficienten för vingprofilen, vektorer för att rita upp tryckfördelningen samt panelernas 
mittpunkter för visualisering av panelerna. Anfallsvinkeln, som matas in i grader, omvandlas till 
radianer för att underlätta senare beräkningar. 
 
Resterande rader, förutom en, (BCVelCom) används till att i förväg definiera - och läsa in de olika 
variablerna i minnet. Då flertalet variabler används i någon form av loop innebär detta att 
programmet blir snabbare än om så inte gjorts. Detta beror på att MATLAB, då det till exempel rör 
sig om en matris vars storlek inte i förväg definierats, skapar en ny matris och därefter kopierar in 
den gamla matrisen i den nya varje gång matrisens storlek ökas. Denna operation är betydligt mer 
tidskrävande än att endast ändra ett värde inom en matris. 
 
Den enda variabel som här tilldelas användbara värden är BCVelCom, vilket står för Boundary 
Condition Velocity Component. Denna variabel kommer senare att användas vid lösningen av 
programmets huvudekvationssystem, vilket kommer att förklaras nedan. 

3.2.2 Initieringsfas 2 
Programkod: 
 
for n=1:panel_amount 
    panel_length(n) = sqrt((xcoord(n+1)-xcoord(n))^2+(ycoord(n+1)-ycoord(n))^2); 
    panel_angle(n) = atan2((ycoord(n+1)-ycoord(n)),(xcoord(n+1)-xcoord(n))); 
    panel_normal(n,:) = [-sin(panel_angle(n)) cos(panel_angle(n))];  
    panel_tangent(n,:) = [cos(panel_angle(n)) sin(panel_angle(n))]; 
    panel_midpoint(n,:) = [(xcoord(n+1) + xcoord(n))/2 (ycoord(n+1)+  ycoord(n))/2]; 
end 
 
Denna andra, korta initieringsfas berör endast de inmatade panelerna och dessas egenskaper. 
Panelernas längd, vinkel mot x-axeln, normaler, tangenter och mittpunkter beräknas varefter dessa 
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värden lagras i vektorer. Därigenom undviks behovet av att beräkna värdena på nytt varje gång de 
behövs; då dessa värden används frekvent sparas på detta sätt processortid. 

3.2.3 Huvudberäkningsfas del 1 
Programkod: 
 
for m = 1:panel_amount       
    for n = 1:panel_amount   
         
        tangent = panel_tangent(n,:);             
  
        midpoint_local_coord = panel_midpoint(m,:)-[xcoord(n) ycoord(n)];            
        midpoint_local_coord = [dot(midpoint_local_coord, tangent)  (-
1)*midpoint_local_coord(1)*tangent(2)+midpoint_local_coord(2)*tangent(1)];  
         
        endpoint_local_coord = [xcoord(n+1)-xcoord(n) ycoord(n+1)-ycoord(n)];  
        endpoint_local_coord = dot(endpoint_local_coord,tangent);  
         
        sp_angle = atan2(midpoint_local_coord(2),midpoint_local_coord(1)); 
        ep_angle = atan2(midpoint_local_coord(2),midpoint_local_coord(1)-endpoint_local_coord); 
         
        sp_distance = sqrt(dot(midpoint_local_coord,midpoint_local_coord)); 
        ep_distance = sqrt(midpoint_local_coord(2)^2+(midpoint_local_coord(1)-
endpoint_local_coord)^2); 
          
        angle_diff = ep_angle - sp_angle; 
        distance_ratio = ep_distance / sp_distance; 
        log_distance_ratio = log(distance_ratio); 
        endpoint_factor = (2*pi*endpoint_local_coord); 

 
De två nästlade looparna överst i detta stycke kod är programmets huvudloopar och dessa är även 
de mest tidskrävande programelementen. I denna första fas av beräkningarna definieras och 
beräknas de värden som senare matas in i programmets huvudmatriser. Den yttre loopen går igenom 
alla ”kontrollpunkter”, det vill säga panelernas mittpunkter, och för varje panel går sedan den inre 
loopen igenom alla paneler. På så sätt kan påverkan från alla paneler beräknas i kontrollpunkten på 
den m:e panelen, vilket sedan sker för alla kontrollpunkter. 
 
För att underlätta beräkningarna utförs ett koordinatbyte där kontrollpunktens koordinater uttrycks i 
den n:e panelens lokala koordinatsystem, med origo i panelens första koordinat. Koordinaterna för 
panelens andra punkt, det vill säga panelens ändpunkt, behöver därmed också transformeras.  
 
Därefter beräknas vinklarna mellan x-axeln och linjerna mellan kontrollpunkten och n:e panelens 
ändpunkter. Även avstånden mellan dessa beräknas. Sedan används dessa värden för att beräkna 
ytterligare ett antal variabler: skillnaden mellan de två vinklarna, kvoten mellan avstånden och 
logaritmen av densamma samt en ytterligare faktor vilken frekvent används senare i programmet. 
Dessa värden sparas för att även här undvika onödiga beräkningar. 

3.2.4 Huvudberäkningsfas del 2 
Programkod: 
 
        if m == n 
             g_sp_local_x = 0.5*(midpoint_local_coord(1)/endpoint_local_coord-1); 
             g_ep_local_x = -0.5*midpoint_local_coord(1)/endpoint_local_coord; 
             g_sp_local_y = 1/(2*pi); 
             g_ep_local_y = -1/(2*pi); 
        else 
             g_sp_local_x = (midpoint_local_coord(2)*log_distance_ratio + (midpoint_local_coord(1)- 
endpoint_local_coord)*angle_diff)/endpoint_factor; 
             g_ep_local_x = -(midpoint_local_coord(2)*log_distance_ratio + 
midpoint_local_coord(1)*angle_diff)/endpoint_factor; 
             g_sp_local_y = ((midpoint_local_coord(1) - endpoint_local_coord)*log_distance_ratio - 
midpoint_local_coord(2)*angle_diff + endpoint_local_coord)/endpoint_factor; 
             g_ep_local_y = -(midpoint_local_coord(1)*log_distance_ratio - 
midpoint_local_coord(2)*angle_diff + endpoint_local_coord)/endpoint_factor; 
        end  
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        g_sp_global_x = g_sp_local_x*tangent(1) - g_sp_local_y*tangent(2); 
        g_ep_global_x = g_ep_local_x*tangent(1) - g_ep_local_y*tangent(2); 
        g_sp_global_y = g_sp_local_x*tangent(2) + g_sp_local_y*tangent(1); 
        g_ep_global_y = g_ep_local_x*tangent(2) + g_ep_local_y*tangent(1); 
 
        normal = panel_normal(m,:);       
        tangent = panel_tangent(m,:);     

         
I denna del av koden beräknas påverkanskoefficienterna från panelernas båda punkter. Dessa 
beräknas olika beroende på om panelernas punkter och kontrollpunkten befinner sig på samma 
panel (det vill säga m = n) eller om de befinner sig på olika paneler. Då påverkanskoefficienterna 
skall användas i programmets huvudmatris behöver de uttryckas i det globala koordinatsystemet för 
vingen och en sådan omvandling utförs därmed. I nästa steg används normalen och tangenten för 
den panel vars mittpunkt påverkan från övriga paneler beräknas i och dessa vektorer läses därför in. 

3.2.5 Huvudberäkningsfas del 3 
Programkod: 
 
         IMat(m,n) = g_sp_global_x*normal(1) + g_sp_global_y*normal(2) + save_nor; 
         save_nor  = g_ep_global_x*normal(1) + g_ep_global_y*normal(2); 
         TMat(m,n) = g_sp_global_x*tangent(1) + g_sp_global_y*tangent(2) + save_tan; 
         save_tan  = g_ep_global_x*tangent(1) + g_ep_global_y*tangent(2); 
               
    end 
     
   IMat(m,n+1) = save_nor; 
   TMat(m,n+1) = save_tan; 
     
   BCVector(m) = -dot(BCVelCom,normal); 
     
end 

 
Denna del av koden kan sägas vara programmets huvuddel. Här skapas den matris som senare 
används för att lösa ekvationssystemet för styrkan hos de olika påverkanskoefficienterna. För att 
undvika onödiga loopar skapas här även den vektor som senare används till samma uppgift. 
(BCVector) Förutom dessa skapas också en matris med tangentiella hastighetskomponenter, vilken 
senare används då tryckfördelningen och lyftkraftskoefficienten för vingprofilen beräknas. 

3.2.6 Resultatberäkning – lyftkraftskoefficient och tryckfördelning 
Programkod: 
 
IMat(panel_amount + 1,1) = 1; 
IMat(panel_amount + 1,panel_amount + 1) = 1; 
BCVector(panel_amount + 1) = 0; 
 
VorStrVector = BCVector/IMat'; 
  
lift_coefficient = 0; 
  
for m = 1:panel_amount 
    tangent = panel_tangent(m,:); 
    tan_vel = 0; 
    for n = 1:panel_amount + 1 
        tan_vel = tan_vel + TMat(m,n)* VorStrVector(n)/freestream_velocity;  
    end 
    vel = tan_vel + dot(BCVelCom, tangent); 
    lift_coefficient = lift_coefficient + vel*panel_length(m); 
    pressure_coefficient(m) = 1 - (vel^2)/(freestream_velocity^2); 
 
end 
pressure_coefficient(panel_amount + 1) = pressure_coefficient(1); 
end 

 
Då looparna från förra avsnittet avslutats är huvudberäkningsmatrisen nästan helt färdigställd. Det 
som behöver tilläggas är Kutta-villkorets påverkan, vilken därför läggs in i matrisen. Därefter kan 
systemet lösas och en vektor med styrkan för de olika påverkanskoefficienterna erhålls. Med hjälp 
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Här finns fält och menyer för alla de indata programmet behöver, samt även ett antal andra 
funktioner. En förklaring av dessa funktioner och var de återfinns presenteras nedan. 
 
Fönster för visualisering av data 
Den största och mest synliga delen av användargränssnittet är fönstret för visualisering av data. 
Detta återfinns i gränssnittets övre högra del, inom den ram som är märkt ”Visualization”. Här 
presenteras alla data programmet beräknar: vingprofilens koordinater, panelkoordinaterna samt 
dessas mittpunkter och tryckfördelningen över vingprofilen. Detta fönster refereras till nedan som 
”visualiseringsfönstret”.  
 
Meny för indata 
Denna meny återfinns i det övre vänstra hörnet, inom den ram som är märkt ”Coordinate 
generation”.  Användaren kan här välja att antingen generera nya koordinater med den inbyggda 
koordinatgeneratorn (standardalternativet, vilket är förvalt när programmet startar) eller att 
importera koordinater från en av MATLAB:s .mat-filer. För att importfunktionen skall ge ett 
användbart resultat krävs att det i den valda filen finns två vektorvariabler med namnen xcoord samt 
ycoord. Dessa vektorer bör innehålla värden på vingprofilens koordinater, sorterade enligt 
standardsätt med början i den övre högra delen av vingprofilen och slut i den nedre högra delen.  
 
Alternativ för koordinatgeneratorn 
Nedanför menyn för indata, inom samma ram, finns fält för inmatning av data till 
koordinatgeneratorn. I det översta matas önskat fyrsiffrigt NACA-nummer in och i fältet nedanför 
anges kordans längd hos vingprofilen. Nedanför dessa fält finns ytterligare två intressanta objekt. 
Den högra av dessa är knappen som startar koordinatgeneratorn och är märkt med texten ”Generate 
coordinates”. Rutan till vänster om denna knapp bestämmer om resultatet, det vill säga vingprofilen, 
visas i visualiseringsfönstret eller ej. 
 
Alternativ för panelgeneratorn 
I ramen märkt ”Panel generation” finns inmatningsmöjligheterna för delprogrammet som genererar 
panelerna (de förenklade koordinaterna) som används till beräkningarna. Högst upp återfinns 
menyn för distributionsläge. Standardalternativet är som nämnts ovan en cosinusfördelning, vilken 
ger en ökad panelmängd vid vingprofilens fram- och bakände. Möjligheten att använda en konstant 
fördelning finns också i menyn.  
 
Nedanför denna meny finns också ett fält för inmatning av önskat antal paneler. Under detta fält 
återfinns sedan en liknande knapp och ruta som de som fanns för koordinatgeneratorn; rutan styr 
om resultatet visas i visualiseringsfönstret och knappen märkt ”Generate panels” startar 
panelgeneratorn. 
 
Alternativ för beräkningsprogrammet 
I ramen märkt ”Calculation” finns inmatningsmöjligheterna för beräkningsdelen av programmet. 
Högst upp finns två fält, ett för inmatning av den fria luftströmmens hastighet och ett för inmatning 
av vingprofilens anfallsvinkel. Under dessa fält återfinns även här en liknande knapp och ruta som 
de som fanns för koordinatgeneratorn; rutan styr om resultatet visas i visualiseringsfönstret och 
knappen märkt ”Calculate” startar beräkningsprogrammet. 
 
Utdata 
I fältet märkt ”Output” finns endast ett alternativ, knappen ”Save output”. Då användaren trycker på 
denna knapp sparas väsentliga variabler i en fil vid namn ”Output.mat” i samma katalog som 
programmet. Variablerna som sparas är vingprofilens koordinater, anfallsvinkeln, luftströmmens 
hastighet, tryckfördelningen och lyftkraftskoefficienten. Filformatet är MATLAB:s egna och 
variablerna kan därför lätt importeras igen för att användas till ytterligare beräkningar. 
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5. Diskussion och slutsatser 
Programmet som beskrivits i texten ovan bygger på många förenklingar och begränsningar 
sprungna ur teoretiska antaganden. Jämförelsen med dels mätdata från tester i vindtunnel och dels 
data från mer sofistikerade program gjord i kapitel 4 visar på en del brister hos programmet och 
dessa kommer här att diskuteras, samt möjliga skäl till varför resultaten skiljer sig åt. Även 
resultatet av den teoretiska delen av arbetet kommer kort att behandlas. 

5.1 Överensstämmelse och begränsningar 

Överensstämmelsen med mätdata från vindtunneltesterna är, sett till alla mätdata, relativt god och 
vid små anfallsvinklar stämmer resultaten någorlunda väl överens med mätdata. Då anfallsvinkeln 
överstiger ett visst bestämt värde blir överensstämmelsen dock snabbt mycket dålig. Detta värde, 
vilket beror på vingprofilens utformning, är den vinkel då vingen hamnar i stall. Effekterna av detta 
tas inte med i beräkningarna, något som tydligt kan ses i ovanstående figurer 4.2 – 4.5. 
 
Denna avvikelse är den största avvikelsen mellan beräknade värden och mätdata och beror på de 
grundläggande antaganden programmet bygger på. Effekterna av ett gränsskikt tas inte med i 
beräkningarna och detta har en stor effekt på lyftkraftsberäkningarna vid stall, då luftströmmen 
släpper från vingen vilket leder till minskad lyftkraftskoefficient. Strömningen antas även vara icke-
viskös vilket leder till att effekterna av turbulens försummas. Gränsskikt och turbulens är, vilket 
nämnts i kapitlet om teori sammanlänkade, då man ofta kan försumma påverkan från turbulens i en 
stor del av strömningen. Vid stall gäller dock inte detta och påverkan på resultatet blir därför synlig.  
 
Resultaten från COMSOL Multiphysics visar att utökade beräkningsmodeller där turbulens tas med 
i beräkningarna krävs för att beräkna lyftkraften vid sådana situationer. Vid mindre extrema 
anfallsvinklar ger COMSOL resultat som stämmer någorlunda bra överens med resultaten från 
virvelpanel metoden, även om resultaten från COMSOL stämmer något bättre överens med 
verkligheten. Värt att notera är att Reynoldstalen inte är exakt lika för COMSOL-simuleringen och 
vindtunneltesterna och skillnader i stallpunkt kan därför förväntas, då denna beror på Reynoldstalet. 

5.2 Teori 

Ovanstående diskussion och även resultatdelen har uteslutande berört den programmatiska delen av 
examensarbetet. Detta var dock endast en del av examensarbetets mål och syfte – en stor del 
utgjordes även av ren kunskapsinhämtning. Resultatet av denna kommer här kort att diskuteras.  

5.3.1 Aerodynamik 
Som ett instrument för att lära sig om grundläggande aerodynamik fungerar ett arbete av denna sort 
bra. Då programmet bygger på de ekvationer som används inom området krävs kunskap om hur 
dessa fungerar och speciellt vilken effekt de har på olika delar av strömningen. Vid förenkling av 
dessa ekvationer krävs kännedom om vilka bidrag som kan försummas utan att resultatet påverkas i 
alltför stor grad. På detta sätt har arbetet varit ett bra verktyg för att lära sig om aerodynamik och 
strömningslära.    

5.3.1 Programmering 
Arbetet har även varit ett bra sätt att lära sig mer om programmering i allmänhet, då det krävts 
programmering av ett flertal delapplikationer, numeriska metoder och även ett rudimentärt grafiskt 
användargränssnitt. Dock rekommenderas att en större grundkunskap inom programmering finns 
vid starten av ett arbete av denna typ, då mycket tid annars går till spillo för att lösa 
programmeringsmässigt relativt enkla problem. 
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Då programmet i sin icke-modifierade form endast hanterar tidsoberoende strömning är ett sätt att 
utöka programmets användningsområde införandet av tidsberoende. Det finns olika sätt att göra 
detta på, varav vissa tillåter mycket av koden från det tidsoberoende programmet att återanvändas, 
där smärre modifikationer behöver införas och några nya beräkningssteg tillföras. 
 
Ytterligare ett sätt att förbättra programmet utan att behöva ändra i beräkningskoden är förbättringar 
av användargränssnittet. Det befintliga gränssnittet är simpelt och utrymme finns för stora ökningar 
av användarvänligheten. Detta är naturligtvis dock endast användbart om det grafiska 
användargränssnittet överhuvudtaget används. 
 
En större förändring som kan utföras är införandet av en tredje dimension. Detta har dock en stor 
påverkan på programmets uppbyggnad och skulle kräva att mycket av koden skrivs om – detta 
gäller samtliga delar av programmet och möjligheten finns att det vore mer effektivt att i ett sådant 
fall istället bygga upp ett nytt program från grunden. 
 
Övriga förbättringar inkluderar generella optimeringar och förbättrade beräkningsmodeller, så som 
inkluderandet av turbulens. Det senare fallet ligger dock långt utanför ramarna för programmet som 
beskrivits ovan och ett helt nytt program skulle behöva skrivas, då inga av de grundläggande 
antaganden som beskrivits ovan skulle kunna användas. 
 
De förbättringar som kort beskrivits ovan är endast ett urval och många olika sätt finns att utöka 
programmet. Därmed bör det kunna fungera som en bra grund att utgå ifrån vid vidare studier inom 
strömningslära och aerodynamik.   
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Bilaga A: Programkod 
1. Fyrsiffrig NACA-koordinatgenerator  

 
function [xcoord ycoord] = NACA4Digit(NACA_number,c,resolution) 
 
NACA_number = double(NACA_number); 
c = double(c); 
resolution = double(resolution); 
  
m = (NACA_number-mod(NACA_number,1000))/1000;           %get numbers 
NACA_number = mod(NACA_number,1000); 
p= (NACA_number-mod(NACA_number,100))/100; 
NACA_number = mod(NACA_number,100); 
t = NACA_number; 
  
p=p/10;                                     %correct values 
m=m/100; 
t=t/100; 
  
x = 0;                                  %setup vectors & counters 
n = 1; 
x_upper = zeros(1,resolution); 
y_upper = x_upper; 
x_lower = x_upper; 
y_lower = x_upper; 
camber = x_upper; 
thickness = x_upper; 
theta = x_upper; 
  
while x<=1     %scale down to unitless version. Create camber and thickness. 
    if x<p 
        camber(n) = (m/p^2)*(2*p*x-x^2); 
        theta(n) = atan((m/(p^2))*(2*p-2*x)); 
    end 
    if x>=p 
        camber(n) = (m/((1-p)^2))*((1-2*p)+2*p*x-x^2); 
        theta(n) = atan((m/((1-p)^2))*((1-2*p)+2*p-2*x)); 
    end 
    thickness(n) = (t/0.2)*(0.2969*sqrt(x)-0.1260*x-0.3516*x^2+0.2843*x^3-0.1036*x^4); 
    x_upper(n) = x - thickness(n)*sin(theta(n)); 
    y_upper(n) = camber(n) + thickness(n)*cos(theta(n)); 
    x_lower(n) = x + thickness(n)*sin(theta(n)); 
    y_lower(n) = camber(n) - thickness(n)*cos(theta(n)); 
    x = x + 1/resolution; 
    n = n + 1; 
end 
  
x_lower(n-1) = 1; 
x_upper(n-1) = 1;    %match trailing coordinates 
y_lower(n-1) = 0; 
y_upper(n-1) = 0; 
  
xcoord = zeros(length(x_upper) + length(x_lower)-1,1);  %create output vectors 
ycoord = xcoord; 
  
%ensure correct order of coords, NE to SE 
  
xcoord(1:length(x_upper)) = fliplr(x_upper); 
xcoord(length(x_upper)+ 1:length(xcoord)) = (x_lower(2:length(x_lower))); 
ycoord(1:length(y_upper)) = fliplr(y_upper); 
ycoord(length(y_upper)+ 1:length(ycoord)) = (y_lower(2:length(y_lower))); 
  
%scale coordinates to correct values according to chord length 
  
xcoord = xcoord.*c; 
ycoord = ycoord.*c; 
end 
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2. Panelgenerator 
 
function [panel_xcoord panel_ycoord panel_amount] = Panels(xcoord ,ycoord, panel_amount,distr_mode)         
%first set is returned 
 
 scalefactor = 1/xcoord(end);    %scale to unitless dimensions 
  
xcoord = scalefactor.*xcoord;   %scale to unitless dimensions 
ycoord = scalefactor.*ycoord;   %scale to unitless dimensions 
 
panel_amount = double(panel_amount); 
  
    if length(xcoord) ~= length(ycoord)  
        error ('Mismatched coordinate vectors, aborting...\n');                     %check that the 
coordinate vectors are of equal length 
    end 
         
    if length(xcoord)-1< panel_amount 
        error ('More panels than input coordinates, cannot increase resolution...\n');  %check that 
there are more pairs of input coordinates than the desired number of panels  
    end 
     
    if min(xcoord)>0 
        xcoord = xcoord-min(xcoord);  %shift to start at origin 
    end 
     
    panel_step = max(xcoord)-min(xcoord); 
    panel_step = panel_step/(panel_amount);                             %set the panel steplength 
         
    panel_xcoord = zeros(1,(2*panel_amount+1));                         %initialize panel coordinate 
vectors 
    panel_ycoord = panel_xcoord;                                        %initialize panel coordinate 
vectors 
        
    %create ideal coordinate sets using different methods: 
     
    xmax = max(xcoord);         %get c length 
    xmin = min(xcoord);         %get leading edge coord 
    for n = 1:length(xcoord)      %get leading edge coordnumber 
        if xcoord(n) == xmin; 
            break 
        end 
    end 
     
    xmin_coord_number = n; 
      
    panel_xcoord(1)=xcoord(1); 
    panel_ycoord(1)=ycoord(1); 
     
    %constant difference mode: 
     
        if distr_mode == (2) 
%       disp ('Distribution mode set to constant') 
            for panel_vector_pos = 0:(panel_amount)     %initialize panel vector approximate x-
coordinates 
                panel_xcoord(panel_vector_pos+1) = xmax - ((panel_vector_pos)*panel_step);  
%initialize panel vector approximate x-coordinates 
                panel_xcoord(length(panel_xcoord) - panel_vector_pos) = xmax - 
((panel_vector_pos)*panel_step);      
            end 
        end 
   
    %default mode, cosine spacing function 
  
        if distr_mode == (1) 
%       disp ('Distribution mode set to cosine') 
            for panel_vector_pos = 0:(panel_amount)     %initialize panel vector approximate x-
coordinates 
                panel_xcoord(panel_vector_pos+1) = 0.5*xmax*(1 + 
cos(pi*(panel_vector_pos)/(panel_amount))); 
                panel_xcoord(length(panel_xcoord) - (panel_vector_pos)) = 
0.5*xmax*(1+cos(pi*(panel_vector_pos)/(panel_amount))); 
            end 
        end 
 
    %create upper surface panels: 
     
    for panel_vector_pos = 2:(panel_amount+1)                       %get closest xcoords and get y-
coord through linear approximation 
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        for n = 2:(length(xcoord))                                  %search xcoordinates 
            if (panel_xcoord(panel_vector_pos) - xcoord(n)) == 0    %if exact match 
                 
                %panel_xcoord(panel_vector_pos) = xcoord(n);            %set new matching 
coordinates (this line not needed) 
                panel_ycoord(panel_vector_pos) = ycoord(n); 
                break    
                         
            elseif  (panel_xcoord(panel_vector_pos) - xcoord(n)) >0      %check if already written  
%check for xdifference 
                 
                k  = ((ycoord(n)-ycoord(n - 1))/(xcoord(n)-xcoord(n - 1)));     %linear 
interpolation between coordinates 
                m = (ycoord(n) - k*xcoord(n)); 
                panel_ycoord(panel_vector_pos)  = k*panel_xcoord(panel_vector_pos) + m; 
                break 
            end 
        end 
    end 
    
    %create lower surface panels: 
     
    for panel_vector_pos = (panel_amount + 2):length(panel_xcoord)                                      
%get closest xcoords and get y-coord through linear approximation 
        for n = xmin_coord_number:length(xcoord)                 
                                                                            %search xcoordinates 
            if (panel_xcoord(panel_vector_pos) - xcoord(n)) == 0            %if exact match 
                 
                %panel_xcoord(panel_vector_pos) = xcoord(n);            %set new matching 
coordinates (this line not needed) 
                panel_ycoord(panel_vector_pos) = ycoord(n); 
                break    
             
            elseif(panel_xcoord(panel_vector_pos) - xcoord(n))<0 
                 
                k  = ((ycoord(n) - ycoord(n - 1))/(xcoord(n) - xcoord(n - 1)));     %linear 
interpolation between coordinates                 
                m = (ycoord(n) - k*xcoord(n)); 
                y_value = k*panel_xcoord(panel_vector_pos) + m;    
                panel_ycoord(panel_vector_pos) = y_value; 
                break 
            end 
             
        end 
             
    end  
     
    panel_ycoord = fliplr(panel_ycoord); 
    panel_xcoord(length(panel_xcoord)) = xcoord(length(xcoord));            %set endcoordinates to 
equal 
    panel_ycoord(length(panel_xcoord)) = 0; 
    panel_ycoord(1) = 0; 
    panel_amount = panel_amount*2; 
     
    panel_xcoord = panel_xcoord'; 
    panel_ycoord = panel_ycoord'; 
     
    end 

 
  



 37

3. Huvudberäkningsprogram 
 
function[lift_coefficient pressure_coefficient panel_midpoint] = Solver(xcoord,ycoord,panel_amount, 
freestream_velocity,angle_of_attack) 
  
%%Calculation setup 
%AoA is in degrees! 
  
angle_of_attack = angle_of_attack*(pi/180); 
  
%AoA now in radians 
  
%Calculate panel lengths, midpoints, angles, normal and tangent vectors: 
  
%Pre-init: (for efficiency) 
  
%Main influence matrix: (name: IMat) 
%Tangential velocity matrix: (name: TMat) 
%Boundary condition vector: (name: BCVector) 
%Boundary condition velocity components: (name: BCVelCom) 
%save_nor and save_tan for loop-calculations 
%Other names self-explanatory 
  
%Velocity scale-factor: (do not alter) 
  
mu = 1.7e-5; 
rho = 1.225; 
nu = mu/rho; 
Re = 100000; 
  
%Re = VD/nu; 
freestream_velocity = nu*Re/max(xcoord);           
IMat = zeros(panel_amount+1,panel_amount+1); 
TMat = zeros(panel_amount+1,panel_amount+1); 
BCVector = zeros(1,panel_amount+1); 
BCVelCom = [cos(angle_of_attack)*freestream_velocity sin(angle_of_attack)*freestream_velocity]; 
  
panel_length = zeros(panel_amount,1); 
panel_midpoint = zeros(panel_amount,2); 
panel_angle = zeros(panel_amount,1); 
panel_normal = zeros(panel_amount,2); 
panel_tangent = zeros(panel_amount,2); 
pressure_coefficient = zeros(panel_amount+1,1); 
save_nor = 0; 
save_tan = 0; 
  
%Calculation: 
  
for n=1:panel_amount 
    panel_length(n) = sqrt((xcoord(n+1)-xcoord(n))^2+(ycoord(n+1)-ycoord(n))^2); 
    panel_angle(n) = atan2((ycoord(n+1)-ycoord(n)),(xcoord(n+1)-xcoord(n))); 
    panel_normal(n,:) = [-sin(panel_angle(n)) cos(panel_angle(n))];  
    panel_tangent(n,:) = [cos(panel_angle(n)) sin(panel_angle(n))]; 
    panel_midpoint(n,:) = [(xcoord(n+1) + xcoord(n))/2 (ycoord(n+1)+  ycoord(n))/2]; 
end 
  
%Setup complete 
  
%Begin influence-calculations: 
  
for m = 1:panel_amount      %loop over all control points (midpoints) 
    for n = 1:panel_amount  %..and over all panels (gather influence from all panels at the 
controlpoint) 
         
        %Convert coordinates into local panelcoordinates for ease of 
        %calculation: (origin at first point of each panel) 
         
        tangent = panel_tangent(n,:);    %setup panel tangent 
         
  
        midpoint_local_coord = panel_midpoint(m,:)-[xcoord(n) ycoord(n)];  %transform global 
coordinates for P =current controlpoint (translation)          
        midpoint_local_coord = [dot(midpoint_local_coord, tangent)  (-
1)*midpoint_local_coord(1)*tangent(2)+midpoint_local_coord(2)*tangent(1)]; %transform global 
coordinates for P =current controlpoint (rotation) 
         
        %Determine local coordinates of second panel point (first point is 
        %origin and thus zero.) : (y-value of endpoint is also zero - flat 
        %panel) 
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        endpoint_local_coord = [xcoord(n+1)-xcoord(n) ycoord(n+1)-ycoord(n)]; %transform global 
coordinates for endpoint (translation) 
        endpoint_local_coord = dot(endpoint_local_coord,tangent); %transform global coordinates for 
endpoint (rotation) 
        
        %Compute distance and angle to controlpoint from panel endpoints: 
        %sp=starting point, ep=endpoint 
         
        sp_angle = atan2(midpoint_local_coord(2),midpoint_local_coord(1)); 
        ep_angle = atan2(midpoint_local_coord(2),midpoint_local_coord(1)-endpoint_local_coord); 
         
        sp_distance = sqrt(dot(midpoint_local_coord,midpoint_local_coord)); 
        ep_distance = sqrt(midpoint_local_coord(2)^2+(midpoint_local_coord(1)-
endpoint_local_coord)^2); 
  
        %Now compute vortex strengths at panel starting- and endpoints: 
        %(gamma) 
         
        %Setup frequently calculated parameters: (for efficiency) 
         
        angle_diff = ep_angle - sp_angle; 
        distance_ratio = ep_distance / sp_distance; 
        log_distance_ratio = log(distance_ratio); 
        endpoint_factor = (2*pi*endpoint_local_coord); 
         
        %Setup complete 
         
        if m == n %controlpoint and endpoints on the same panel 
             g_sp_local_x = 0.5*(midpoint_local_coord(1)/endpoint_local_coord-1); 
             g_ep_local_x = -0.5*midpoint_local_coord(1)/endpoint_local_coord; 
             g_sp_local_y = 1/(2*pi); 
             g_ep_local_y = -1/(2*pi); 
        else    %all other panels 
             g_sp_local_x = (midpoint_local_coord(2)*log_distance_ratio + (midpoint_local_coord(1)- 
endpoint_local_coord)*angle_diff)/endpoint_factor; 
             g_ep_local_x = -(midpoint_local_coord(2)*log_distance_ratio + 
midpoint_local_coord(1)*angle_diff)/endpoint_factor; 
             g_sp_local_y = ((midpoint_local_coord(1) - endpoint_local_coord)*log_distance_ratio - 
midpoint_local_coord(2)*angle_diff + endpoint_local_coord)/endpoint_factor; 
             g_ep_local_y = -(midpoint_local_coord(1)*log_distance_ratio - 
midpoint_local_coord(2)*angle_diff + endpoint_local_coord)/endpoint_factor; 
        end  
         
        %transform into global coordinates: 
         
        g_sp_global_x = g_sp_local_x*tangent(1) - g_sp_local_y*tangent(2); 
        g_ep_global_x = g_ep_local_x*tangent(1) - g_ep_local_y*tangent(2); 
        g_sp_global_y = g_sp_local_x*tangent(2) + g_sp_local_y*tangent(1); 
        g_ep_global_y = g_ep_local_x*tangent(2) + g_ep_local_y*tangent(1); 
         
        %Transformation complete 
         
        normal = panel_normal(m,:);      %setup midpoint panel normal 
        tangent = panel_tangent(m,:);    %setup midpoint panel tangent 
         
        %Begin influence-matrix calculations: (also calculate boundary 
        %condition vector to avoid multiple loops) 
           
         IMat(m,n) = g_sp_global_x*normal(1) + g_sp_global_y*normal(2) + save_nor; 
         save_nor  = g_ep_global_x*normal(1) + g_ep_global_y*normal(2); 
         TMat(m,n) = g_sp_global_x*tangent(1) + g_sp_global_y*tangent(2) + save_tan; 
         save_tan  = g_ep_global_x*tangent(1) + g_ep_global_y*tangent(2); 
               
    end %close loops 
     
   IMat(m,n+1) = save_nor; 
   TMat(m,n+1) = save_tan; 
     
    %Calculate boundary condition vector: 
    BCVector(m) = -dot(BCVelCom,normal); 
     
end  %Calculation complete, close loops 
  
%Add the Kutta condition for trailing edge: 
  
IMat(panel_amount + 1,1) = 1; 
IMat(panel_amount + 1,panel_amount + 1) = 1; 
BCVector(panel_amount + 1) = 0; 
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%Solve the system for the panel vortex strength coefficients: 
VorStrVector = BCVector/IMat'; 
  
%Compute pressure distribution and lift coefficient: 
  
%init: 
lift_coefficient = 0; 
  
%Begin calculation: 
  
for m = 1:panel_amount 
    tangent = panel_tangent(m,:); 
    tan_vel = 0; 
    for n = 1:panel_amount + 1 
        tan_vel = tan_vel + TMat(m,n)* VorStrVector(n)/freestream_velocity; %add component from 
vortex strength 
    end 
    vel = tan_vel + dot(BCVelCom, tangent); %tangential velocity component from freestream 
    lift_coefficient = lift_coefficient + vel*panel_length(m); 
    pressure_coefficient(m) = 1 - vel^2; 
end 
pressure_coefficient(panel_amount + 1) = pressure_coefficient(1); 
end 
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4. Användargränssnitt 
 
function varargout = GUI(varargin) 
% GUI M-file for GUI.fig 
%      GUI, by itself, creates a new GUI or raises the existing 
%      singleton*. 
% 
%      H = GUI returns the handle to a new GUI or the handle to 
%      the existing singleton*. 
% 
%      GUI('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local 
%      function named CALLBACK in GUI.M with the given input arguments. 
% 
%      GUI('Property','Value',...) creates a new GUI or raises the 
%      existing singleton*.  Starting from the left, property value pairs are 
%      applied to the GUI before GUI_OpeningFcn gets called.  An 
%      unrecognized property name or invalid value makes property application 
%      stop.  All inputs are passed to GUI_OpeningFcn via varargin. 
% 
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows only one 
%      instance to run (singleton)". 
% 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 
  
% Edit the above text to modify the response to help GUI 
  
% Last Modified by GUIDE v2.5 17-Mar-2011 09:41:53 
  
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @GUI_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @GUI_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 
  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 
  
  
% --- Executes just before GUI is made visible. 
function GUI_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to GUI (see VARARGIN) 
  
% Choose default command line output for GUI 
handles.output = hObject; 
  
% Update handles structure 
  
% UIWAIT makes GUI wait for user response (see UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 
  
  
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = GUI_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Get default command line output from handles structure 
%varargout{1} = handles.output; 
  
  
% --- Executes on button press in CalculateButton. 
function CalculateButton_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to CalculateButton (see GCBO) 
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% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
if handles.existcoord && handles.existpanels && handles.existangle_of_attack && 
handles.existfreestream_velocity 
    [handles.lift_coefficient handles.pressure_coefficient panel_midpoint] = 
Solver(handles.panel_xcoord,handles.panel_ycoord,handles.real_panel_amount, 
handles.freestream_velocity,handles.angle_of_attack); 
    handles.midpoint_xcoord = panel_midpoint(:,1); 
    handles.midpoint_ycoord = panel_midpoint(:,2); 
    handles.existcalc = 1; 
    guidata(hObject,handles); 
    MainPlotter(handles); 
end 
  
function FreestreamVelField_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to FreestreamVelField (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of FreestreamVelField as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of FreestreamVelField as a double 
input = str2double(get(hObject,'String')); 
if ~(isnumeric(input)) || isnan(input) 
    set(hObject,'String','Invalid input') 
    handles.existfreestream_velocity = 0; 
    guidata(hObject,handles); 
else 
    handles.freestream_velocity = input; 
    handles.existfreestream_velocity = 1; 
    guidata(hObject,handles); 
end 
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function FreestreamVelField_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to FreestreamVelField (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 
  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
handles.freestream_velocity = 1; 
handles.existfreestream_velocity = 1; 
guidata(hObject,handles); 
  
  
function AoAField_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to AoAField (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of AoAField as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of AoAField as a double 
input = str2double(get(hObject,'String')); 
if ~(isnumeric(input)) || isnan(input) 
    set(hObject,'String','Invalid input') 
    handles.existangle_of_attack = 0; 
    guidata(hObject,handles); 
else 
    handles.angle_of_attack = input; 
    handles.existangle_of_attack = 1; 
    guidata(hObject,handles); 
end 
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function AoAField_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to AoAField (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 
  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
handles.angle_of_attack = 5; 
handles.existangle_of_attack = 1; 
guidata(hObject,handles); 
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% --- Executes on selection change in PanelMenu. 
function PanelMenu_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to PanelMenu (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Hints: contents = cellstr(get(hObject,'String')) returns PanelMenu contents as cell array 
%        contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from PanelMenu 
    handles.distr_mode = get(hObject,'Value'); 
    guidata(hObject,handles); 
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function PanelMenu_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to PanelMenu (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 
  
% Hint: popupmenu controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
handles.distr_mode = 1; 
guidata(hObject,handles); 
  
  
  
function PanelAmountField_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to PanelAmountField (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of PanelAmountField as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of PanelAmountField as a double 
input = str2double(get(hObject,'String')); 
if ceil(input) ~= floor(input) 
    set(hObject,'String','Invalid input') 
else 
    handles.existpanel_amount = 1; 
    handles.panel_amount = int32(input); 
    guidata(hObject,handles); 
end 
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function PanelAmountField_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to PanelAmountField (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 
  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
handles.panel_amount = 50; 
handles.existpanel_amount = 1; 
handles.existpanels = 0; 
guidata(hObject,handles); 
  
  
% --- Executes on button press in PanelGenButton. 
function PanelGenButton_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to PanelGenButton (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
try 
    [panel_xcoord panel_ycoord panel_amount] = 
Panels(handles.xcoord,handles.ycoord,handles.panel_amount,handles.distr_mode); 
    handles.existpanels = 1; 
    handles.panel_xcoord = panel_xcoord; 
    handles.panel_ycoord = panel_ycoord; 
    handles.real_panel_amount = panel_amount; 
    guidata(hObject,handles); 
    MainPlotter(handles); 
catch 
end 
  
% --- Executes on selection change in CoordMenu. 
function CoordMenu_Callback(hObject, eventdata, handles) 
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% hObject    handle to CoordMenu (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Hints: contents = cellstr(get(hObject,'String')) returns CoordMenu contents as cell array 
%        contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from CoordMenu 
if get(hObject,'Value') == 1  
    handles.enable_generation = 1; 
    guidata(hObject,handles); 
end 
if get(hObject,'Value') == 2  
    handles.enable_generation = 0; 
    input = uiimport; 
    if isstruct(input)  
    handles.xcoord = input.xcoord; 
    handles.ycoord = input.ycoord; 
    handles.existcoord = 1; 
    guidata(hObject,handles); 
    end 
end 
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function CoordMenu_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to CoordMenu (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 
  
% Hint: popupmenu controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
handles.enable_generation = 1; 
handles.existcoord = 0; 
  
handles.VisCoords = 0; 
handles.VisPanels = 0; 
handles.VisCalc = 0; 
handles.existcalc = 0; 
guidata(hObject, handles); 
  
% --- Executes on button press in CoordGenButton. 
function CoordGenButton_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to CoordGenButton (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
if handles.existNACA && handles.existChord 
    [xcoord ycoord] = NACA4Digit(handles.NACA_number,handles.chord,501); 
    handles.existcoord = 1; 
    handles.xcoord = xcoord; 
    handles.ycoord = ycoord; 
    guidata(hObject,handles); 
    MainPlotter(handles); 
end 
     
% --- Executes on button press in VisCalc. 
function VisCalc_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to VisCalc (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of VisCalc 
handles.VisCalc = get(hObject,'Value'); 
guidata(hObject,handles); 
MainPlotter(handles); 
  
% --- Executes on button press in VisPanels. 
function VisPanels_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to VisPanels (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of VisPanels 
handles.VisPanels = get(hObject,'Value'); 
guidata(hObject,handles); 
MainPlotter(handles); 
  
% --- Executes on button press in VisCoords. 
function VisCoords_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to VisCoords (see GCBO) 
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% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of VisCoords 
handles.VisCoords = get(hObject,'Value'); 
guidata(hObject,handles); 
MainPlotter(handles); 
  
% --- Executes on button press in NACA4DButton. 
function NACA4DButton_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to NACA4DButton (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of NACA4DButton 
  
function NACA4Input_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to NACA4Input (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of NACA4Input as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of NACA4Input as a double 
input = str2double(get(hObject,'String')); 
if ceil(input) ~= floor(input) || (input-mod(input,10000))/10000 ~= 0 
    set(hObject,'String','Invalid input') 
    handles.existNACA = 0; 
    guidata(hObject,handles); 
else 
    input = int32(input); 
    handles.NACA_number = input; 
    handles.existNACA = 1; 
    guidata(hObject,handles); 
end 
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function NACA4Input_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to NACA4Input (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 
  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
handles.existNACA = 0; 
guidata(hObject,handles); 
  
function NACA4ChordInput_Callback(hObject, eventdata,handles) 
% hObject    handle to NACA4ChordInput (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of NACA4ChordInput as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of NACA4ChordInput as a double 
input = str2double(get(hObject,'String')); 
if ~(isnumeric(input)) || isnan(input) 
    set(hObject,'String','Invalid input') 
    handles.existChord = 0; 
    guidata(hObject,handles); 
else 
    handles.chord = input; 
    handles.existChord = 1; 
    guidata(hObject,handles); 
end 
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function NACA4ChordInput_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to NACA4ChordInput (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 
  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
handles.existChord = 0; 
guidata(hObject,handles); 
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% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function VisGraph_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to VisGraph (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 
  
% Hint: place code in OpeningFcn to populate VisGraph 
  
  
% --- Executes on button press in OutputButton. 
function OutputButton_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to OutputButton (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
try    
    xcoord = handles.xcoord; 
    ycoord = handles.ycoord; 
    %panel_xcoord = handles.panel_xcoord; 
    %panel_ycoord = handles.panel_ycoord; 
    %panel_amount = handles.real_panel_amount/2; 
    angle_of_attack = handles.angle_of_attack; 
    %midpoint_xcoord = handles.midpoint_xcoord; 
    %midpoint_ycoord = handles.midpoint_ycoord; 
    freestream_velocity = handles.freestream_velocity; 
    lift_coefficient = handles.lift_coefficient; 
    pressure_coefficient = handles.pressure_coefficient; 
 
save('Output','xcoord','ycoord','angle_of_attack','freestream_velocity','lift_coefficient','pressure
_coefficient') 
catch 
end 
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5. Program för att rita grafer 
 
function MainPlotter(handles) 
  
try 
    if handles.existcoord 
        xcoord = handles.xcoord; 
        ycoord = handles.ycoord; 
    end 
catch 
end 
try 
    if handles.existpanels 
        panel_xcoord = handles.panel_xcoord; 
        panel_ycoord = handles.panel_ycoord; 
    end 
catch 
end 
try 
    if handles.existcalc 
        midpoint_xcoord = handles.midpoint_xcoord; 
        midpoint_ycoord = handles.midpoint_ycoord; 
        pressure_coefficient = handles.pressure_coefficient; 
    end 
catch  
end 
  
   if handles.VisCoords  
        if handles.VisPanels 
            if handles.VisCalc  %plot all 
                try 
                    patch(xcoord,ycoord,'k') 
                    
plot(xcoord,ycoord,'xk',midpoint_xcoord,midpoint_ycoord,'og',panel_xcoord,pressure_coefficient,'--
r',panel_xcoord,panel_ycoord,'g') 
                    legend('Airfoil','Panel midpoints','Pressure 
distribution','Location','SouthEast') 
                catch 
                end 
            else  %plot all but pressure coeff 
                try 
                    patch(xcoord,ycoord,'k') 
                    
plot(xcoord,ycoord,'xk',midpoint_xcoord,midpoint_ycoord,'og',panel_xcoord,panel_ycoord,'g') 
                    legend('Airfoil','Panel midpoints','Location','SouthEast') 
                catch 
                end 
            end 
        elseif handles.VisCalc   %plot all but panels 
            try 
               patch(xcoord,ycoord,'k') 
               plot(xcoord,ycoord,'xk',panel_xcoord,pressure_coefficient,'--r') 
               legend('Airfoil','Pressure distribution','Location','SouthEast') 
            catch 
            end 
        else %plot only original coordinates 
            try 
               patch(xcoord,ycoord,'k') 
               plot(xcoord,ycoord,'xk') 
               legend('Airfoil','Location','SouthEast') 
            catch 
            end 
        end 
    elseif handles.VisPanels 
            if handles.VisCalc %plot all but original coordinates 
                try 
                    plot(midpoint_xcoord,midpoint_ycoord,'og',panel_xcoord,pressure_coefficient,'--
r',panel_xcoord,panel_ycoord,'g') 
                    legend('Panel midpoints','Pressure distribution','Location','SouthEast') 
                catch 
                end 
            else %plot only panels 
                try 
                    plot(midpoint_xcoord,midpoint_ycoord,'og',panel_xcoord,panel_ycoord,'g') 
                    legend('Panel midpoints','Location','SouthEast') 
                catch 
                end 
            end 
    elseif handles.VisCalc %plot only pressure coeff 
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        try 
           plot(panel_xcoord,pressure_coefficient,'--r') 
           legend('Pressure distribution','Location','SouthEast') 
        catch 
        end 
    else %plot nothing        
        plot(1,1); 
   end 
  


