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I 

 

Förord 

Det här examensarbetet har utförts inom ramen för civilingenjörsutbildningen maskinteknik 
med inriktning flygteknik vid Luleå Tekniska Universitet. Arbetet behandlar strömningen 
kring deltavingen. 

Jag vill tacka min handledare Jan Viklund på Luleå Flygteknik (LFT) för möjligheten att göra 
detta arbete och för vägledningen under arbetets gång. Jag vill också tacka Jonas Palo på LFT 
som hjälpt till vid några tester med vindtunneln och min examinator Professor Hans 
Åkerstedt samt andra på avdelningen för strömningslära för goda råd och tips. Ett speciellt 
tack till Allan Holmgren som hjälpt med det praktiska arbetet kring vindtunneln. 
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Sammanfattning 

Avdelningen för strömningslära vid Luleå Tekniska Universitet har en vindtunnel som 
främst används till utbildning i aerodynamik för studenter. I skrivandets stund finns bara en 
vinge (osvept) som tillåter att 3–dimensionella effekter kan studeras och jämföras med en 
vinge som har 2–dimensionell strömning av samma sorts vingprofil. Resterande vingar har 
bara 2–dimensionella egenskaper eftersom deras spann sträcker sig från vägg till vägg i 
vindtunnelns testsektion.  

Detta arbete har syftat till att konstruera en deltavinge som visar de 3–dimensionella 
effekterna kring denna. Den här typen av vinge får en konformad virvel längs framkanten, 
vid högre anfallsvinklar, som ger en extra lyftkraft. Den första vingen gjordes med profilen 
NACA 0008–23, men visade sig inte vara tillräckligt tunn och med en alltför oskarp 
framkant för att tydligt kunna uppvisa en virvel. En tunn aluminium platta formad som en 
delta visade sig ge bästa resultat. Vingar med olika svepningsvinkel testades och de teoretiska 
beräkningarna stämmer väl med det experimentella resultatet. Även en rektangulär platta och 
en canardvinge gjordes i jämförande syfte. En CFD (Computer fluid dynamics) analys för 
några av vingarna undersöktes samt inverkan av vindtunnelns geometri på resultaten. 
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Abstract 

The division of fluid mechanics at Luleå University of Technology has a wind tunnel which 
mainly is used in education in aerodynamics for the students. At the time of writing there is 
only one wing (unswept) that allows 3–dimensional effects to be studied and compared to a 
wing with a 2–dimensional flow for the same kind of aerofoil. The rest of the wings only have 
2–dimensional characteristics because their span extends from wall to wall in the working 
section of the wind tunnel.  

The aim of this work was to design a delta wing which shows the 3–dimensional effects for 
this type of wing. A cone shaped vortex occurs at the leading edge of a delta wing, at higher 
angles of attack, which gives an extra lift force. The first wing was made of the profile NACA 
0008–23, but showed not to be thin enough and with too blunt leading edge in order to 
make a typical conical vortex visible. A thin aluminium plate shaped like a delta showed to 
give the best result. Wings with different sweeping angle were tested and the theoretical 
calculations correspond well with the experimental results. Moreover, a rectangular plate and 
a canard wing were made with the purpose of comparison. A CFD (Computational fluid 
dynamics) analysis for some of the wings was examined as well as the influence of the 
geometry of the wind tunnel for the results. 
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Terminologi 

A Vingarea [m2] 

AR Sidoförhållande [–] 

α Anfallsvinkel [grader] 

c Vingkordans längd [m] 

CD Motståndskoefficient [–] 

CL Lyftkraftskoefficient [–] 

D Motståndskraft [N] 

L Lyftkraft [N] 

Λ Svepningsvinkel [grader] 

μ Dynamisk viskositet [Pa·s] 

R Specifik gaskonstant [J/Kg·K] 

Re Reynolds tal baserat på vingkordan [–] 

Ρ Luftdensitet [kg/m3] 

P Tryck [Pa] 

P0 Statiskt tryck [Pa] 

PS Stagnationstryck [Pa] 

T Temperatur [K] 

U Friströmshastighet [m/s] 

Ø Diameter [mm] 
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1    Inledning 

1.1   Bakgrund 

Luleå Tekniska Universitet har en subsonisk (underljudsfart) vindtunneln med beteckningen 
AFA100, tillverkad av TecQuipment Ltd. Den används främst till undervisning där studenter 
får exempelvis mäta lyftkraften på en vinge eller se luftströmmen över den m.h.a. rök. 
I skrivandets stund finns fyra olika vingar anpassade till vindtunneln (tillverkade av 
TecQuipment Ltd). 

• NACA 0012 
Två av den här typen finns där ena har ett spann som täcker hela testsektionens 
bredd i vindtunneln och har då egenskaperna av en 2–dimensionell vingprofil. Den 
andra har ett spann som är hälften så lång och har då egenskaper av en  
3–dimensionell vingprofil. En jämförelse kan då göras för att visa skillnaden mellan 
2– och 3–dimensionell strömning. 
 

• NACA 0012 med anslutningspluggar 
Denna vinge har ett antal tryckhål längs kordan som gör att man kan mäta trycket 
runt vingprofilen och utifrån det få fram lyftkraften exempelvis. 
 

• NACA 2412 med reglerbar klaff 
Den reglerbara klaffen gör att man kan studera effekten av kontroll ytor som klaff 
och roder. Studenter kan också undersöka skillnaden på den här osymmetriska 
vingen och symmetriska NACA 0012 vingen. 

1.2   Mål 

Luleå Flygteknik som bedriver en viss utbildning på Luleå Tekniska Universitet (LTU) brukar 
ha ansvar för laborationerna med vindtunneln. Målet är att konstruera en deltavinge, 
anpassad för vindtunneln på LTU för att kunna visa de karaktäristiska virvlarna som ger 
upphov till den extra lyftkraften. Lyft– och motståndskraften ska kunna mätas vid olika 
anfallsvinklar för den här vingen. Målet är också att göra jämförande test av vingar med olika 
svepningsvinkel och en extra vinge framför (nosvinge). 
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2    Luleå Flygteknik 

Luleå Flygteknik (LFT) är en konsultfirma som grundades 1999. I början inriktade sig 
företaget på installation av avionikutrustning i flygplan och i helikoptrar. År 2001 började 
LFT att även agera som konsultfirma och hjälpa flygplansoperatörer med teknisk support och 
administration. Genom sin service ser man till att kunderna har flygvärdiga flygmaskiner. 

Några exempel på service tjänster är: 

• Teknisk uppföljning av flygmaskiner och motor/motorkomponenter 
• Underhållstillförlitlighet 
• Underhållsstatistik 
• Organisation av kvalitetssystem 
• Modifikation och reparation av flygmaskiner 

Företaget tillhandahåller också utbildning på grund och avancerad nivå i bl.a. aerodynamik, 
flygmotorteknik och grundläggande underhåll fördelat på Nordiskt FlygteknikCentrum och 
Luleå Tekniska Universitet. 

 

 
  



3    Deltavingen 

Deltavinge är namnet på den typ av flygplansvinge som till formen påminner om den 
grekiska bokstaven delta (∆). En viktig fördel med deltavingar är att framkanten är bakom 
chockvågen, som bildas av nosen vid överljudsflygning. Detta sker också för pilvingen med 
hög svepningsvinkel, figur 3.1.a. Men deltavingen tillåter tvärgående balkar och en större del 
av vingen sitter fast i flygplanskroppen, vilket ger en stabilare konstruktion, figur 3.1.b. [1]. 

 
(a) 
 

Fig. 3.1  Pilvinge och deltaving

Generellt har den här typen av
Andra fördelar är att den är rel
även om den är tunn [2]. 

På flygplan med raka osvepta vi
anfallsvinklar (α), ett dåligt förh
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den rullar ihop sig bakåt (p.g.a.
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högt motstånd på låg höjd [2] o
förses med klaffar [3]. Bakkants
nedmoment. 
 

(b) 
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led separation” [3] och är i stort sett parallell med framkanten 
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klaffarna genererar högre lyftkraft men också ett nos-
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Speciellt på det äldre delta konstruktionerna utan stjärtvingar kunde en total förlust av 
lyftkraft ske genom att man vinklade upp rodren för bättre stabilitet. Det tillsammans med 
att sidoförhållandet är relativt lågt för den här typen av vingar gör att vingen tappar energi 
snabbt i skarpa svängar, en nackdel i luftstrid [2]. Ett lågt sidoförhållande resulterar i högre 
inducerat motstånd (bromsande luftmotstånd eller lyftkraftberoende motstånd) som är 
relaterat till ändvirvlar.  

Man vill ha bra stationär svängprestanda, d.v.s. stabilisera flygplanet kring dess giraxel, och på 
så viss minimera flygplanets energiförluster (hastighet eller höjd). Istället används modifierade 
deltavingar och oftast tillsammans med nos– eller stjärtvingar (stabilisator). 

   

Fig. 3.2  F–106 Delta Dart [2]  Fig.3.3  F–16 [4] 

3.1   ”cropped” delta 

F–16 använder ”cropped” delta med (horisontella) stjärtvingar, figur 3.3. Där vingspetsen är 
”bort klippt” för att reducera ändvirvlarna som ger inducerat motstånd [5]. Dessa ska dock 
inte förväxlas med de virvlar som bidrar till lyftkraften. Den ”bort klippta” vingspetsen på 
stridsflygplan ger också möjligheten att vapen kan monteras där. Stjärtvingarna balanserar 
upp nos–nedmoment med en nedåtriktad kraft men reducerar något vingens lyftkrafttillskott 
av bakkantsklaffarna [6]. 

3.2   Dubbeldelta 

”Compound” delta eller dubbeldelta kan ses på Saab J–35 draken, figur 3.4. Innervingen 
hade ca 70˚ pilvinkel (svepningsvinkel) och gjorde jobbet vid stora anfallsvinklar samtidigt 
som yttervingen med mindre pilvinkel kunde bibehålla anliggande strömning även vid låga 
farter och alltså ge god rollkontroll [3]. 
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Fig. 3.4  J–35 Draken [7]  Fig. 3.5  Concorde [8] 

3.3   Ogival delta 

En liknande vinge är ogival delta, som concorde hade, med kurvad framkant, figur 3.5, 
istället för raka kanter som på draken. Effekten av ogival formen är att lyftkraftscentrum 
flyttas bakåt och att dess position inte förflyttar sig lika lätt med ändrad α och fart [1]. 

3.4   ”Leading edge strakes” 

En del flygplan har s.k. ”leading edge strakes” intill framkroppen för att få en kombination av 
separerad konisk virvel flöde på inre delen av vingen och ”vanligt” flöde på yttre delen [1]. 
Förlorad lyftkraft på yttre delen vid stora α kompenseras alltså, och kanske mer därtill, med 
”vortex” lyftkraft från dessa ”strakes” [1]. F–18 har vingar med måttlig pilvinkel (och stora 
klaffar) för att klara lågfartskraven och ”leading edge strakes” för extra lyftkraft när den 
”vanliga” inte är tillräcklig, figur 3.6. 

        

Fig. 3.6  F–18 Hornet [9]                     Fig. 3.7  Hawker Hunter med sågtand [10] 
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3.4   Sågtand 

En plötslig ändring av vingkordan som ser ut som ett hack i framkanten kallas för sågtand, 
figur 3.7. Den är oftast placerad så att den är närmare vingspetsen än roten [11]. Syftet med 
konstruktionen är att skapa en virvel på ovansidan av vingen längs strömriktningen som 
senarelägger gränsskiktsavlösning, d.v.s. separation av flödet [12]. Den ger energi till 
gränsskiktet genom att öka blandningen mellan friströmmen och yttre delen av gränsskiktet, 
där hastigheten är hög, med den relativt låga hastigheten nära vingytan [13]. På en deltavinge 
har den här virveln också en stabiliserande effekt av positionen av den tidigare nämnda 
konformade virveln [1]. Det medför bättre stabilitet och kontroll nära början av stall.  

3.5   Canardvinge 

På Saab 37 Viggen och JAS 39 Gripen samt flera utländska typer har man en nosvinge 
(canard) som styr strömningen över huvudvingen till fördel för både högfarts– och 
lågfartsegenskaper. På samma sätt som med ”leading edge strakes”, vid höga α, så reduceras 
turbulensen som leder till mindre motstånd och högre lyftkraft på huvudvingen [14]. Totala 
vingarean kan hållas mindre med canard konfiguration genom att ge nosvingen en liten 
högre anfallsvinkel och därmed större lyftkraftskoefficient. Det nossänkande tippmomentet 
balanseras här av en uppåtriktad kraft som ger ett lyftkraftstillskott utöver det av klaffarna 
genererade [6]. Men en stor del av det extra lyftkrafttillskottet kan också förloras i interferens 
på huvudvingen. Om bägge vingarna stallar kan det vara omöjligt att ta sig ur, eftersom ingen 
vingyta kan ge någon kontroll effekt [1]. Gripen har en rörlig nosvinge för att öka flygplanets 
manöverbarhet, den används också som luftbroms vid landning, figur 3.8. Flygplanet är 
liksom F–16 försedd med ”cropped” delta samt med en s.k. sågtand i framkanten på vingen. 

 

Fig. 3.8  Jas 39 gripen med bromsande nosvinge [15]. 
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3.6    Stabilitetsvillkor 

Deltavingens sidoförhållande (AR) påverkar stabiliteten enligt figur 3.9. Högra kurvan visar 
när punkten där virveln blir instabil, d.v.s. börjar upplösas, når bakkanten på vingen. Till 
exempel för AR = 1 är den instabila punkten långt bakom bakkanten vid låga α. När α = 35˚–
40˚ passerar punkten bakkanten som leder till försämrad lyftkraft och stall börjar utvecklas. 
Större AR gör att detta sker vid lägre α. Alltså för mer spetsiga vingar (mindre AR) är virveln 
stark och det instabila tillståndet sker senare. Men för dessa vingar uppstår ett annat tillstånd 
vid högre α istället, vänstra kurvan. Spannet är litet framtill vilket leder till att ena virveln 
hamnar ovanför den andra, som kallas ”vortex asymmetri”, figur 3.10. Det tillståndet kan 
också bli till av någon form av störning och asymmetrin kan skifta från sida till sida. 
För en vinge med AR = 0,5 sker ”vortex asymmetri” vid α ≈ 25˚. Om sedan α ökar upp till 
45˚börjar stall utvecklas p.g.a. virvelns upplösning (högra kurvan). 
”Vortex asymmetri” vill man undvika eftersom det ger upphov till ett stort rotationsmoment. 
[16] 

 

Fig. 3.9  Stabilitetsgränser av virveln på platt deltavinge för inkompressibelt flöde [16]. 

 

Fig. 3.10  Asymmetriska virvlar [16] 
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4    Design och konstruktion 

Vingen måste monteras fast i en stång eller rör, med en diameter på 12 mm, för att passa i 
vindtunnelns balansmekanism (AF2). Konstruktionen av deltavingen utgick ifrån detta. Om 
stången ska fästas i sidan på vingen, vinkelrät mot kordan, innebär det att maximala 
tjockleken inte kan vara mindre än ca 22 mm. Önskvärt är att göra den tunn då det handlar 
om en deltavinge. För att få tjockleken mindre användes ett Ø 10 mm rör som limmades i ett 
Ø 12 mm rör. Sedan måste korda längden anpassas för att inte bli för lång eftersom 
testsektionen har ett ganska begränsat utrymme. En för lång kordlängd resulterar i att 
anfallsvinkelns maximala läge måste hållas lägre, då fram– eller bakkanten kommer för nära 
glaset i ovan– eller underkanten. 

En trävinge konstruerades med benämningen NACA 0008–23 för vingprofilen, se figur 4.1, 
med ”avklippt” vingspets. Då denna inte gav önskat mätresultat modifierades den genom att 
göra den lite tunnare samt skarpare framkant men benämns ändå NACA 0008–23 i 
rapporten. 

 

Fig. 4.1  NACA 0008–23 delta 

För att få en vinge med riktigt skarp kant användes en aluminium platta som formades till en 
likbent triangel. I och med det får man två virvlar, en på vardera sidan, och mätvärdena kan 
jämföras med litteraturen. Fästet sattes då i bakkanten för att inte störa strömningen över 
vingen. Med ett fäste som i figur 4.2 är spetsen 4,5 cm ifrån taket när anfallsvinkeln är 30˚. 

 

Fig. 4.2  Tunn deltavinge med skarp kant, version 1
  
4,5 cm, 30˚ 
. 
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Strömriktaren ger en jämnare hastighet mellan under– och överkant i testsektionen men en 
ökad hastighet, på ca 5 cm från golv och tak, se figur 4.3 och 4.4. Det beror sannolikt på en 
tvär övergång mellan strömriktaren och kontraktionssektionen. [17] 

               

Fig. 4.3  Strömriktare [17] Fig. 4.4  Hastighetsprofil i testsektionen, från 
golv till tak [17]. 

För att vingen ska hamna längre ifrån överkanten vid högre anfallsvinklar gjordes ett annat 
fäste, se figur 4.5. Spetsen är då 12,8 cm ifrån taket när anfallsvinkeln är 30˚. Den är dock 
lägre ner i plant tillstånd men just utanför gränsen där hastigheten blir högre intill golvet. 

 

Fig. 4.5  Tunn deltavinge med skarp kant, version 2. 

Två fästen av den typen gjordes, spegelvända mot varandra, för att kunna monteras på bägge 
sidor av testsektionen. Ena sidan tillåter att vingen hamnar längre fram i vindtunneln, då 
man ser tydligare hur strömningen är bakom vingen. 
  

12,8 cm, 30˚ 
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Ett komplement tillverkades till dessa fästen, där en extra vinge (canard eller nosvinge) kan 
monteras framtill. Figur 4.6 visar detta. 

 

Fig. 4.6  Canardvinge 
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5    Experiment 

Vid vindtunnel testerna mättes lyft– och motståndskraften, som i sin tur ger de 
dimensionslösa koefficienterna. Dessa visar vingens egenskaper vid olika anfallsvinklar. CL 
och CD definieras av följande samband där L är lyftkraften, D är motståndskraften, ρ är 
luftdensiteten, A är vingens area och U är friströmshastigheten: 

�� � ��� � � � 	 � 
� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 

�� � ��� � � � 	 � 
� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
Enligt Internationella standardatmosfären är atmosfärstrycket (P) 101,325 Pa vid havsnivå. 
Densiteten räknades ut med detta värde i ekvation 5.3 som är en omskrivning av ideala 
gaslagen, där R är specifika gaskonstanten. Temperaturen (T) sattes till 20˚ C, vilket ger 
densiteten 1,204 kg/m3. 

� � �� � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
Lufthastigheten vid mättningarna varierades mestadels mellan 15 och 25 m/s. Anfallsvinkeln 
hade ett minimum på 0˚ och ett maximum på visa mätningar till 50˚. Den mättes med två 
graders mellanrum och fyra på några mätningar. Resultatet på lyftkraftskoefficienten för 
deltavingarna jämfördes med teoretiska beräkningar (Polhamus ekvation). 

Rök har använts för att visualisera strömningen kring vingen. Därmed kan man se när 
”lyftkraft virvlarna” uppkommer och när total separation sker. Detta kan sedan jämföras med 
kurvorna på CL och CD. 

Reynolds tal baserat på vingkordan räknas fram enligt ekvationen: 

�� � �
�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
Där c är vingkordan och μ är dynamiska viskositeten. 

Reynolds tal hölls inte konstant hela tiden och räknades fram för de olika testfallen. CL är en 
funktion av anfallsvinkeln, machtalet och Reynolds tal men påverkas i huvudsak av vingens 
geometri. 

Re varierar relativt lite mellan de jämförande testerna.  
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6    Vindtunnel 

Vindtunneln som användes vid mätningarna har beteckningen AFA100 och är tillverkad av 
TecQuipment Ltd, figur 6.1. Luft dras in genom en aerodynamisk designad 
kontraktionssektion som accelererar flödet till testsektionen. Efter det passerar luften ett 
galler före en diffusor och en axialfläkt med variabel hastighet, som ger ett max på 36 m/s. 
Gallret skyddar fläkten från eventuella föremål som lossnat. Slutligen passerar luften efter 
fläkten en ljuddämpare och vidare ut i atmosfären. 

  

 

Fig. 6.1  Vindtunnel (AFA100) [18] 

Före kontraktionssektionen har en strömriktare monterats för att minska 
turbulensintensiteten och räta ut flödet, figur 4.3 [17]. Den består av något som liknar en 
vaxkaka i en bikupa samt av tre stålnät med olika finmaskighet [17]. Testsektionen har ett 
fyrkantigt tvärsnitt på 305×305 mm och en längd på 600 mm. Alla ytor är genomskinliga och 
sidorna kan tas bort. Ett pitotrör finns både i framkanten och i bakkanten på ovansidan av 
testsektionen, som ger stagnationstrycket och statiska trycket. På så viss kan 
friströmshastigheten räknas ut med Bernoullis ekvation. 

Kraften mäts m.h.a. en kraftgivare, figur 6.2, som tillsammans med en avläsningsenhet, figur 
6.3, har beteckningen AFA2. Kraftgivaren går att montera på valfri sida av testsektionen. 
Objektet som man vill mäta på överför kraften via en stång (rör) till en balans mekanism som 
i sin tur påverkar en lastcell (sensor). Signalen från denna förstärks och skickas till 
avläsningsenheten, med digital display, där den omvandlas till en kraft som visas med en 
noggrannhet på 1/100 Newton.  

Ljuddämpare 

Axialfläkt 

Diffusor 

Testsektion Kontraktionssektion Pitotrör 
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Fig. 6.2  Kraftgivare  Fig. 6.3  Avläsningsenhet 

När balans mekanismen rör sig vertikal ledd mäts lyftkraften. Genom att vrida kraftgivaren 
90 grader kan motståndskraften mätas (mekanismen rör sig då horisontellt), figur 6.4. 

 

Fig. 6.4  Kraftgivare, anpassad för motståndskraft 

AFA50 Automatic Wind Tunnel Acquisition Software kan användas om en dator kopplas till 
vindtunneln. Friströmshastigheten kan läsas av efter att omskrivning av Bernoullis ekvation 
har skrivits in och även kraften går att se. Relevanta parametrar som atmosfärstryck och 
densitet kan ändras i programmet.   
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7    Mätmetod 

För att få ett bättre resultat än den avläsningsutrustning som TecQuipment Ltd 
tillhandahåller användes följande komponenter: 

Bryggförstärkare, Differentialtryckgivare, Spänningsaggregat och Multimeter 

Dessa kopplades samman enligt figur 7. 

  

 

 

 

 

 

Fig. 7  Kopplingsschema för hastighets– respektive kraftmätning. 

Maximala trycket för differentialtryckgivaren är 10 mbar och maximala utgående spänning är 
10 V, d.v.s. en skillnad mellan det statiska trycket, Ps, och stagnationstrycket, P0, på 1 mbar 
ger 1 V i utslag på multimetern.  

Omskrivning av Bernoullis ekvation ger friströmshastigheten: 


 � �� � �� � ���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��� 
Spänningen motsvarar alltså en viss lufthastighet i vindtunneln. En annan multimeter 
kopplades till kraftgivaren via en bryggförstärkare. Förhållandet kraft/spänning betstämdes 
genom att belasta tryckgivaren med olika vikter. Därefter togs ett medelvärde ut för större 
noggrannhet. Vindtunneln som vanligtvis står i strömningslaboratoriet togs ut i korridoren 
p.g.a. trångt utrymme som påverkar luftintaget. Enligt  AF100 Subsonic Wind tunnel User 
Guide ska ett fritt utrymme större än 2 m framför vindtunneln finnas och större än 4 m 
bakom.  

  

Hastighet 

Pitot–rör 

Differentialtryckgivare 

Kopplingsdosa 

Voltmeter 

Spänningsaggregat 

Kraft 

AFA2 

Voltmeter 

Bryggförstärkare 
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8    Polhamus ekvation 

Aerodynamiska egenskaper för tunna deltavingar med skarpa kanter är av intresse för 
supersoniska flygplan både i överljuds– och i underljudsfart. Teoretiska beräkningar av 
aerodynamiken för dessa vingar kräver hänsyn till effekterna av icke potentialflöde, som 
uppkommer genom framkantsvirvlarna. Dessa har stora effekter på prestandan, speciellt vid 
start och landning, och noggranna förutsägelser är önskvärt. [19] 

På 60–talet ökade intresset för luftflödet förknippat med delta och delta relaterade vingar 
p.g.a. utvecklingen av supersonisk kommersiell flygtransport. Tidigare beräkningar baserade 
på olika matematiska modeller av virvlarna hade inte tillräcklig noggrannhet eftersom det 
fanns svårigheter med att räkna ut storlek, form, position och styrka av dessa [19]. En relativ 
enkel metod, som undvek problemen, att beräkna den extra lyftkraft som virvlarna ger 
upphov till togs fram av Edward C. Polhamus 1966 vid Langley Research Center (NASA) 
[20]. 

Totala lyftkraften kan räknas fram genom att summera lyftkraften från potentialflödet och 
den från de separerade framkantsvirvlarna genererade. Polhamus teori bygger på detta. 
Potentialflödets teori som vanligtvis är anpassad för vingar vid låga anfallsvinklar, 
modifierades av Polhamus så att den blev mer lämplig vid högre anfallsvinklar där flödet 
avlöser.  

Detta gjordes genom att anta att kutta villkoret var uppfyllt vid framkanten och därmed kan 
inget undertryck utvecklas där som ”håller” fast flödet, vilket gör att det avlöses. Nästa 
antagande är att lyftkraften av potentialflödet förminskas bara med lyft komponenten från 
undertryckskraften (sugkraften), eftersom att sammanströmning sker efter separationsvirveln. 
Det logiska vore om denna förlust var förknippad med lyftkraften från virvlarna, men det är 
mer passande att se det som en modifikation av potentialdelen i Polhamus teori. 
Potentialflödets lyftkraftskoefficient med villkoret att noll sugkraft (inget undertryck) råder i 
framkanten har ekvationen [20]: 

!"#$ � %$ &'( ) *+,�)                     (8.1) 

Värdet av %$ beror på deltavingens sidoförhållande. 

För tillståndet när flödet inte har separerat, accelererar det flöde som kommer nedtill mot 
stagnationspunkten runt framkanten upp på ovansidan av vingen. Trycket som krävs för att 
balansera centrifugalkraften, skapad av flödet kring framkanten, resulterar i den tidigare 
nämnda sugkraften, figur 8.1(a). De konformade virvlarna bildas, när anfallsvinkeln är hög, 
genom att flödet som strömmar mot stagnationspunkten lämnar kanten tangentiellt och 
rullar ihop sig. Sugkraften är relativt oberoende av kantens radie eftersom trycket där är 
omvänt proportionell mot radien, jämför figur 8.1(a) med 8.1(b). 
  



 

Men en skarp kant med liten radie är nödvändigt för att få till en bra separation. Polhamus 
hypotes är att sugkraften, som behövs för att hålla kvar flödet kring framkanten, roterar 90˚ 
och övergår till en lyftkraft, vinkelrätt mot vingkordan, när virvlarna bildas, se figur 8.1(c). 
Det är kraftresultanten som är vinkelrätt mot kanten som roteras, märkt�!-. !. är en komposant av !-, se figur 8.2. [20] 

 

 

 

 
 

a) Potentialflöde (skarp kant) 
16 

Fig

  Fig

 

b) Potentialflöde (rund kant) 

c) Separerat flöde (skarp kant) 
 

. 8.1: Framkants villkor [20] 

 

. 8.2: Relation mellan !.�och !- [20] 
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Lyftkraftskoefficienten av virvel flödet har ekvationen: 

!"#/ � %/ �0& ) ,12�)  (8.2) 

Värdet av %/ beror liksom %$ också på deltavingens sidoförhållande. 

Polhamus totala ekvation för deltavingar med skarp kant är: 

!" � %$ &'( ) *+,�) 3 %/ �0& ) ,12�)                     (8.3) 

Den ska ge en utmärkt överensstämmelse med experimentella resultat för många olika 
sidoförhållanden upp mot 20˚ eller mer i anfallsvinkel [20].  

%/ och %$ som funktion av sidoförhållandet finns i bilaga A. 
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9    Tunn deltavinge 

Vingar med olika svepningsvinkel tillverkades för att kunna jämföras med varandra. Detta 
har gjorts genom att plotta CL och CD som funktion av α. Polhamus ekvation för tunna 
deltavingar, totala och potentiella lyftkraften, har också jämförts med det experimentella 
resultatet. Vingarna har en liten lyftkraft skilt från noll när anfallsvinkeln är noll. Detta beror 
på att de inte är helt symmetriska, utan har en fasad framkant med en vinkel på ca 27˚ enligt 
figur 9.1. Fästet påverkar en del också men för att förenkla har noll lyftkraft antagits i plant 
tillstånd, då alla vingar fick i princip samma lyftkraft när α = 0˚.  

 

  
  

Fig. 9.1  Fasad framkant 

9.1   Delta 60˚ 

Mellan 0˚ och 22˚ ökar CL nästan linjärt för att sedan öka i mindre takt upptill sitt största 
värde på 1,38 vid 30˚, se figur 9.2. En Anfallsvinkeln på 36˚ ger vingen samma lyftkraft som 
vid 22˚ och framkantsvirvlarna har då brutits upp. Lutningen är stor neråt mellan 36˚ och 
38˚ för både CL och CD. Efter 36˚ växer motståndet igen samtidigt som lyftkraften planas ut. 

 Fig. 9.2  CL och CD för Λ = 60˚ vid Re = 2,56·105 
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Ett konventionellt stall fenomen bildas inte för en tunn deltavinge i form av ett plötsligt 
katastrofalt tapp av lyftkraft. Istället är det en långsammare övergång kring 30˚ i detta fall. 
Detta fenomen är inte associerat direkt till gränsskiktsseparation, utan orsakat av uppluckring 
av virvlarna som växer närmare spetsen. 

 

Fig. 9.3  Framkantsvirvlar för deltavinge med Λ = 60˚. 

Figur 9.4 visar att Polhamus ekvation stämmer väldigt bra överens med experimentella 
värdena till 20˚, vilket det minst ska göra enligt Polhamus. Redan vid 8˚ börjar avvikelser 
råda mellan potentiallyftkraften (som är teoretisk) och totala lyftkraften. Skillnaden är 
lyftkraftstillskottet från virvlarna. 

 Fig. 9.4  CL för testresultat och teoretiska beräkningar när Λ = 60˚ vid Re
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9.2   Delta 70˚ 

I figur 9.5 visas kurvorna för en delta med Λ = 70˚. Här ökar CL lite saktare än för delta 60˚. 
Vid en anfallsvinkel på 6˚ är CL 0,22, att jämföra med 0,30 för delta 60˚. Stallegenskaperna 
är något bättre med jämnare kurvor för både CL och CD. I detta fall stämmer Polhamus 
ekvation bra upptill 24˚ med en obetydlig avvikelse mellan 12˚ och 18˚, se figur 9.6. 
Ökningen för ”virvel lyftkraften” är som mest 87 %, då CL har sitt maximala värde på 1,25. 

 

Fig. 9.5  CL och CD för Λ = 70˚ vid Re = 3,20·105 

Fig. 9.6  CL för testresultat och teoretiska beräkningar när Λ = 70˚ vid Re
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9.3   Delta 75˚ 

En hög svepningsvinkel på 75˚ ger en CL kurva som har ungefär samma värde mellan 30˚ 
och 38˚, se figur 9.7. Därefter minskas lyftkraften relativt sakta. Gemensamt för den här 
vingen och de andra två, med Λ = 60˚ och Λ = 70˚, är att lyftkraften är lika stor som 
motståndskraften kring 40˚. Kurvan för Polhamus ekvation, som visas i figur 9.9, följer den 
för mätvärdena ända till 29˚ med små obetydliga avvikelser. Vid maximala värdet för CL är 
totala lyftkraften mer än dubbelt så stor som potentialflödets lyftkraft. 

 Fig. 9.7  CL och CD för Λ = 75˚ vid Re = 3,70·105 

  

Fig. 9.8  Framkantsvirvlar för deltavinge med Λ = 75˚. 
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 Fig. 9.9  CL för testresultat och teoretiska beräkningar när Λ = 75˚ vid R

Figur 9.10 visar CL som funktion av α vid olika hastigheter för Λ = 75˚. CL är o
hastigheten, som figuren visar, då denna varieras relativt lite och en felmargin
mätningarna förekommer. 

 Fig. 9.10  CL för Λ = 75˚ vid 15, 20 och 25 m/s 
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9.4   Jämförelse, Delta 60˚-70˚-75˚ 

En jämförelse mellan de tre svepningsvinklarna visas i figur 9.11 där man ser att delta 60˚ ger 
störst lyftkraft men förlorar den snabbast. Vid 50˚ har alla vingar ungefär samma lyftkraft. 
Delta 70˚ och 75˚ får en liknande kurva där den först nämnda har lite högre värden till 38˚. 
En högre svepningsvinkel ger alltså en mindre lyftkraft men behåller den längre och får en 
högre total lyftkraft i jämförelse med potentialflödets, jämför figur 9.4, 9.6 och 9.9. 

 

 Fig. 9.11  CL för Λ = 60˚, 70˚ och 75˚ 
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Som figur 9.12 visar ger även en svepningsvinkel på 60˚ störst motstånd upptill 36˚, bortsett 
från början som kan bero på mätfel. Det sjunker sedan, innan det ökar igen, till skillnad från 
de andra kurvorna. Vindtunnelns geometri och fästet påverkar resultaten vid höga 
anfallsvinklar. CD kurvan för Λ = 60˚ borde ha en terrasspunkt istället för ett lokalt minimum 
[21]. CD kurvorna för Delta 70˚ och 75˚ följs även åt till 40˚ där delta 75˚ börjar få något 
högre motstånd. Gemensamt för vingarna är att motståndet växer gradvis och ändras lite 
mellan 0˚ och 10˚. Fästet till vingarna skapar ett extra motstånd och en CFD analys av detta 
finns i avsnitt 14.3. 

 

 Fig. 9.12  CD för Λ = 60˚, 70˚ och 75˚ 
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10    Jämförelse, Delta 75˚ - Rektangulär Platta 

En rektangulär platta tillverkades i syfte att jämföra den med en delta formad platta. För att 
göra en bra jämförelse har plattan samma sidoförhållande, AR ≈ 1,07, som deltavingen. 
Plattan får redan vid små anfallsvinklar högre lyftkraft och har det till 34˚, se figur 10.1. 
Kurvan liknar den för Delta 60˚ och stallar vid 35˚ då flödet har separerat. Hur kommer det 
sig att en rektangulär platta har bättre lyftkraft än en delta formad sådan?  

Liknande separation inträffar nämligen vid framkanten hos plattan som hos deltavingen, se 
figur 10.2. Virvlar uppstår vid sidokanterna då dessa också är skarpa och effekten av ”virvel 
lyftkraften” är liknande som för deltavingen, vanligtvis när AR < 1. Flödet i detta fall är något 
mer komplext eftersom en ”separations bubbla” bildas i framkanten. Men den här bubblan 
har liten effekt jämfört med virvlarna vid sidokanterna. [16] 

 

 Fig. 10.1  CL för Λ = 75˚ och rektangulär platta vid Re = 3,70·105 
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 Fig. 10.2  Schematisk bild över virvelbildning på 

Figur 10.3 visar motståndet för rektangulära plattan oc
bortsett från mindre avvikelser mellan 16˚ och 28˚. Fö
delta 60˚, för att gå upp igen vid högre anfallsvinklar. 

 Fig. 10.3  CD för Λ = 75˚ och rektangulär platta vi
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11    Jämförelse, Storleken på vingen 

Vindtunnelns testsektion har ett ganska begränsat utrymme. För att undersöka om det kan 
påverka mätresultatet tillverkades ytterligare en modell av delta 60˚ och en av rektangulär 
platta. Den mindre delta 60˚ har 5,4 cm kortare korda och ungefär en area som är 48 % av 
den större modellen. Den större plattan har 2,8 cm längre korda och ungefär 57 % större 
area än den mindre modellen. Ett test med två olika hastigheter gjordes för den mindre 
vingen och resultatet tillsammans med det för den större vingen i form av 
lyftkraftskoefficienten visas i figur 11.1 för delta 60˚. En viss variation råder från 10˚ och 
uppåt men skillnaden blir störst från 38˚och högre.  
Reynolds tal för den mindre modellen, när hastigheten är 30,74 m/s, är närmast Reynolds tal 
för den större varianten. Kurvorna för dessa är också närmare varandra. Efter CL–max är det 
knappt någon skillnad mellan de olika hastigheterna för den mindre modellen. 

 

 Fig. 11.1  CL för Λ = 60˚, stor och liten modell, vid Re = 2,50–2,56·105. 
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I figur 11.2 är skillnaden väldigt marginell mellan 20 m/s och 25 m/s för den mindre 
plattan. Samma fenomen ses även här, d.v.s. att den mindre modellen får en tydlig avvikelse 
från den större efter stall.  
En möjlig förklaring är att fästet till vingen påverkar vid höga anfallsvinklar, det blir ett större 
moment på balansmekanismen med större vinge. 

 

 Fig. 11.2  CL för rektangulär platta, stor och liten modell, vid Re = 1,49–2,04·105. 
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12    Jämförelse, 2D-3D effekter 

En vinge som inte sträcker sig längs hela testsektionens bredd påverkas av strömningen kring 
sidokanterna, i detta fall virvlar vid högre anfallsvinklar (3–dimensionella effekter). En vinge 
som har hela testsektionens bredd som spann uppvisar bara 2–dimensionella effekter. 

Två plattor med samma area har jämförts för att se skillnaden där ena har benämningen 
”Platta Stor” som i figur 11.2, som har 3–dimensionella effekter. Kurvorna för CL får helt 
olika utseende. ”2D plattan” får en mycket brant lutning till 6˚ och minskar därefter 
ökningen av lyftkraften, se figur 12.1. Den teoretiska beräkningen enligt ekvation 12.1 för 2–
dimensionella plattor är också medtagen i figur 12.1 till 10˚ och stämmer någorlunda med 
mätvärdena tills dessa viker av. 

CL = 2πα                     (12.1) 

 

 Fig. 12.1  CL för 2D och 3D plattor samt teoretisk beräkning för 2D. 
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13    Med/utan canardvinge 

Både huvudvingen och nosvingen har en svepningsvinkel på 65˚. Två stycken storlekar 
gjordes på nosvingen för att se hur det påverkar strömningen. Dess bakkant är vid spetsen på 
huvudvingen fast en bit ovanför och ungefär 1˚ högre i anfallsvinkel. Skillnaden mellan den 
större och den mindre är 2 cm för kordan och förhållandet är ca 1:2 för vingarean. Med 
nosvingen monterad minskas lyftkraften för bägge storlekarna och CL kurvorna för dessa 
liknar den för Delta 75˚, med en tvär reducering av lyftkraften där den får sitt maximala 
värde som figur 13.1 visar. Den lyftkraft som nosvingen skapar förloras genom att 
huvudvingen inte får lika stor lyftkraft som utan nosvinge, det blir en störning av 
strömningen. Men den ger en mindre reducering av lyftkraften efter maximala värdet och 
därmed bättre stall egenskaper, i det här fallet.  

 

 Fig. 13.1  CL för enkel delta och delta med två olika canardvingar, Λ = 65˚. 
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Delta 65˚ får inte bara högst lyftkraft utan också högst motstånd, då det främst består av 
inducerat motstånd enligt figur 13.2. 

 

 Fig. 13.2  CD för enkel delta och delta med två olika canardvingar, Λ = 65˚. 
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14    CFD Analys 

Ett CFD (Computational fluid dynamics) program användes för att simulera flödet kring 
några av vingarna. De vingar som analyserades i programmet var NACA 0008–23 Delta, 
aluminium vingen med svepningsvinkeln 75˚ och rektangulära plattan. I CFD används 
numeriska metoder för att analysera strömmingsproblem. Den grundläggande matematiska 
modellen som CFD vilar på är Navier–Stokes ekvationer, vanligtvis med vissa förenklingar. 
Beroende på vilket problem man vill analysera så arbetar man med olika komplexa modeller. 
Dessa modeller uttrycks som system av partiella differentialekvationer. Till att börja med 
byggdes en geometri upp av testsektionen i vindtunneln och den aktuella vingen, allt i samma 
mått som i verkligheten. Därefter delades geometrin upp i olika områden och meshades. 
Sedan sattes randvillkor och turbulensmodell m.m. för att slutligen låta datorn beräkna det 
hela. 

14.1   NACA 0008-23 Delta 

I figur 14.1 visas CL (lyftkraftskoefficienten) det för experimentella resultatet respektive det 
simulerade. Avvikelsen är inte speciellt stor. Det experimentella har något rättare linje upp 
till 26˚. Kurvorna går upp till 36˚ där CL har sitt maximala värde. Vid högre anfallsvinklar, 
när separation sker, är det väldigt svårt att få de simulerade värdena att överensstämma med 
de experimentella om samma inställningar i programmet ska användas för alla anfallsvinklar. 

 

 Fig. 14.1  CL för NACA 0008–23 i vindtunnel test och simulering. 
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Även motståndskoefficienten (CD) har plottats tillsammans med CL för CFD–analysen i figur 
14.2. Lyftkraften fick ett värde skilt från noll, fast negativt, för både vindtunnel testet och 
simuleringen. Men det är av storleksordningen 1·10–2 N och har därför satts till noll. Enligt 
CFD har stången en lyftkraft på ungefär 0,05 N när hastigheten är 25 m/s och den är 
instucken 8 cm i testsektionen. 

 Fig. 14.2  CL och CD för NACA 0008–23 i simulering. 

Som jämförelse simulerades vingen när den är intill väggen för att få bort 3D–
ena sidan. Figur 14.3 visar när vingen är mer i mitten och intill väggen. 

 

 

 Fig. 14.3  Olika placering i testsektionen för NACA 0008–23 sett bakifr
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I figur 14.4 ser man skillnaden för CL för dessa två fall samt kurvan för en helt 
2–dimensionell vinge med samma profil (NACA 0008–23, som är framtagen med ett annat 
program). 

 

 Fig. 14.4  CL för tre fall av NACA 0008–23. 
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14.2   Jämförelse, Delta 75˚ - Rektangulär Platta 

Resultatet för deltavingens lyftkraftskoefficient i CFD tillsammans med vindtunnel testet 
visas i figur 14.5. Inställningarna för mesh och turbulens modell har anpassats för att få ett så 
nära resultat som möjligt för vindtunnel testet, där samma inställningar användes för alla 
anfallsvinklar. Endast små avvikelser förekommer. 

 

 Fig. 14.5  CL för Λ = 75˚ i vindtunnel test och simulering. 

Samma inställningar användes för rektangulära plattan, som för deltavingen, för att kunna 
göra en jämförelse mellan de två. Stora avvikelser råder från 30˚ och uppåt eftersom 
inställningarna anpassades efter deltavingens vindtunnel resultat, se figur 14.6. 
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 Fig. 14.6  CL för rektangulär platta i vindtunnel test och simulering. 

En jämförelse mellan delta 75˚ och rektangulär platta i CFD visar liknande resultat som de 
experimentella, jämför figur 10.1 med figur 14.7. 

 

 Fig. 14.7  CL för Λ = 75˚ och rektangulär platta i simulering. 
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14.3   Jämförelse, Delta 75˚ - Motståndskoefficienten 

 

 Fig. 14.8  CD för Λ = 75˚ i vindtunnel test och simulering. 

Figur 14.8 visar att skillnaden mellan vindtunnel testet och simuleringen är stor för 
motståndet. Tester i vindtunnel visar att motståndskraften för enbart fästet är ca 7 ggr större 
än lyftkraften när hastigheten är 25 m/s. CD–kurvorna får då något högre värden än de 
simulerade, speciellt vid låga anfallsvinklar. I simuleringen ser man också att en terrasspunkt 
bildas. 
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14.4   Vindtunnels betydelse 

Experimentella resultat mellan större och mindre modell av vinge finns i avsnitt 11. 

En undersökning i CFD har också gjorts för att se hur väggarna i testsektionen påverkar 
lyftkraften. I det här fallet testades delta 75˚ och hastigheten hölls konstant. I stället för att 
göra vingen mindre gjordes testsektionen större med 250 mm i bredd och höjd till 555×555 
mm (305×305 mm är verkliga tvärsnittet). På så sätt behålls meshen på vingen då den 
påverkar resultatet. Kurvorna för de två fallen har liknande form men separerar successivt 
från ungefär 10˚, se figur 14.9. Liksom figurerna 11.1 och 11.2 visar den här att avvikelsen är 
störst när lyftkraften har minskat efter CL max. 

 

 Fig. 14.9  CL för Λ = 75˚ med olika storlekar på vindtunnelns testsektion i simulering. 
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15    Diskussion och slutsatser 

Tryckcentrum där kraftresultanten verkar flyttas med ändrad anfallsvinkel. Aerodynamiskt 
centrum (AC) däremot har konstant position där kraftresultanten har ersatts av 
momentkrafter. I den punkten är momentet oberoende av anfallsvinkeln och där vill man 
helst ha fästet (stången) monterad. På en 2–dimensionell vinge ligger AC ungefär 25 % av 
kordan från framkanten. Men på en 3–dimensionell vinge är uträkningen av AC mer 
komplext och tenderar att flytta sig vid högre anfallsvinklar om svepningsvinkeln är stor. 
Därför har ingen beräkning gjorts av punkten på NACA 0008–23 deltavingen. Stången har 
monterats på lämpligt ställe för att få så bra hållfasthet som möjligt mellan vinge och stång 
men ligger nog nära AC ändå. Lyftkraften påverkas förmodligen inte nämnvärt och stämmer 
bra med CFD–analysen. 

Framkantsvirvlarna som man vill ha på en deltavinge visade sig vara svårt att visualisera med 
rök på en NACA 0008–23 profil med svepningsvinkel (Λ) ≈ 65˚, se bilaga C. En större vinkel 
kanske hade gjort skillnad men förmodligen är vingen inte tillräckligt tunn och med för 
oskarp framkant. Däremot syns virvlarna tydligt på de platta vingarna, speciellt med Λ = 75˚. 

Vingarna med Λ = 60˚, 70˚ och 75˚ har en fasad framkant vilket ger en liten högre lyftkraft 
som märks mest kring 30˚ i anfallsvinkel. Experimentella tester visade att skillnaden inte var 
så stor. I de jämförande testerna mellan delta och delta plus nosvinge hade vingarna raka 
framkanter. 

Nosvingens främsta uppgift är att ge stabilitet och inte högre lyftkraft. Testerna visade också 
att en högre lyftkraft inte gavs. Fästet för nosvingen skulle kunna förbättras med en rundare 
form för mindre motstånd. Tejp användes för att få en mer rund form mot friströmmen men 
resultatet fick faktiskt ingen större förändring. 

Reynolds tal verkar ha en marginell inverkan för de jämförande testerna, då hastigheten 
varierar relativt lite. 

Fästet för de tunna skarpa deltavingarna fick utformas med hänsyn till testsektionens storlek 
för att kunna variera anfallsvinkeln inom önskade gränser och för att inte störa luftflödet 
kring vingen. Det vore intressant att se hur lyft– och motståndskraften hade sett ut utan 
fästet. Ett moment uppstår men det är svårt att säga hur mycket det påverkar mätvärdena. De 
teoretiska beräkningarna för lyftkraftskoefficienten stämmer i alla fall väl till 20˚–25˚, där 
gränsen går för jämförelse. När det gäller motståndskoefficienten så påverkar fästet mera. 

Mätresultaten vid högre anfallsvinklar (> 30˚) är lite mer osäkra då det är svårt att avläsa 
värdena eftersom de pendlar mycket fram och tillbaks när vingen vibrerar. En metod som 
kunde räkna ut ett medelvärde under en viss tid vore önskvärt i exempelvis programmet 
Labview. 

Det noterades att friströmshastigheten inte bör överstiga 25 m/s eftersom vingen med fäste 
då lättare släpper från balansmekanismen och åker upp i taket när anfallsvinkeln är stor.  
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Bilaga A 

 

Fig. A1  KP och KV som funktion av sidoförhålland
  

KP, KV 

AR 
et (AR) [19]. 
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Bilaga B 

 

 Fig. B1  Tryckfördelning över tunn deltavinge med Λ=75˚ och NACA 0008–23 delta. 

 

 Fig. B2  Strömning kring tunn deltavinge med Λ=75˚ och NACA 0008–23 delta 

 (där stången är instucken 8 cm i testsektionen). 
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Bilaga C 

 

Fig. C1  Strömning över NACA 0008–23 delta i vindtunnel. 

 

Fig. C2  Virvlar utmed sidokanterna på en fyrkantig platta. 
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