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Sammanfattning 
 
En slät yta som förses med längsgående rillor får ett minskat friktionsmotstånd i 
strömmande medier. Ytor med denna struktur används i många olika applikationer, allt 
från segelbåtar och simdräkter till flygplan. Även naturen har upptäckt dessa egenskaper. 
Hajar har en ytstruktur i sitt skin som är av liknande karaktär och med samma egenskaper. 

Hajskinnet har också en anisotrop friktionsegenskap med ökad friktion i ena riktningen. 
I detta examensarbete har det undersöks, genom experiment, om den anisotropa friktionen 
hos ett hajskinn kan förhindra bildandet av separation bakom krökta ytor. 

Turbulenta skalberäkningar gjordes för att kunna välja och anpassa försöksutrustningen. 
En vindtunnel ansågs mest lämpad till experimenten, men den hade ursprungligen inte 
tillräckligt bra strömningskvalitet. En strömriktare, vars uppgift är att räta ut strömningen 
och sänka turbulensintensiteten, byggdes därför. Jämförelser mellan körningar med och 
utan strömriktare visar att strömningskvalitén blev avsevärt bättre och hamnade på en 
acceptabel nivå. 

Vid experimenten användes två olika vingprofiler med olika egenskaper. Den första 
som provades får en separationspunkt som från bakkanten långsamt förflyttar sig framåt 
med ökad anfallsvinkel. Försök med hajskinn monterat på vingens bakkant jämfördes med 
en slät vinge. Resultatet blev att skinnet påskyndade separationen, vilket resulterade i en 
minskad lyftkraft. En orsak till detta kan vara att skinnet ändrade form efter montering och 
fick en skrovlig yta vars ojämnheter var en faktor 5-10 gånger större än ytstrukturen, vilket 
påverkar strömningen på ett negativt sätt. För att få en klar bild över hur 
strömningsförloppet såg ut gjordes visualiseringar med rök. Bilder som togs på förloppet 
visar separationspunktens förflyttning framåt längs vingen med ökad anfallsvinkel. 

Den andra vingen har ett linjärt ökande lyft fram till det att framkantsseparation 
inträffar. Därför gjordes försöken med hajskinn monterat i vingens framkant. Med skinnet 
klarade vingen högre anfallsvinklar innan total separation uppstod, men med en minskad 
lyftkraft. Detta fenomen är svårförklarat då en ökad anfallsvinkel, när total separation 
uppkommer, som regel även ger ett ökat lyft. 

Vid fortsatt arbete rekommenderas mätningar med PIV (Particle Image Velocimetry). 
Fördelen med PIV mätningar är att man får en bild av strömningsfältet i ett plan och man 
kan då se små förändringar i hastighetsfältet. 

Då hajskinnet var svårhanterligt vid experimenten kan man istället försöka tillverka 
och använda sig av artificiella ytor med samma egenskaper. Dessa ytors struktur kan man 
skala till lämplig storlek beroende på vilken försöksutrustning som ska användas. 
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Abstract 
 
A smooth surface equipped with lengthwise riblets gets a lower friction resistance in 
flowing media. Surfaces with this structure are used in many different applications, from 
sailboats and swim suits to airplanes. Even Nature has discovered these qualities. Sharks 
have a structure in the skin of resembling character which also reduces flow resistance. 

The shark skin also has an anisotropic friction with increased friction in one direction. 
In this thesis it has been investigated, through experiments, if the anisotropic friction of 
shark skin can prevent the forming of separation behind curved surfaces. 

Turbulent scale calculations were made to choose adequate testing equipment. A wind 
tunnel was considered most appropriate for the tests, although it did not originally have 
the best quality of flow. A settling chamber, with the object of straightening the flow and 
reducing the intensity of the turbulence, was therefore constructed. Comparisons between 
runs with and without the settling chamber showed that the flow quality became 
considerably better and attained an acceptable level. 

During the tests two different wing profiles with different characteristics were used. 
The first one had a separation point from which the trailing edge slowly moved forward 
with increasing angle of attack. Tests with the shark skin attached to the back edge of the 
wing were compared with a smooth wing. The result was that the skin accelerated the 
separation, which resulted in a reduced lift force. One reason for this might be that the 
skin changed its form after mounting and got a rugged surface with a scale that was a 
factor 5-10 times larger than the structure of the surface, which affects the flow in a 
negative way. To get a clear picture of what the flow looked like, smoke visualizations 
were made. Pictures were taken that show the movement of the separation point forward 
along the wing as the angle of attack increased. 

The other wing has linear increasing lift up until leading edge separation occurs. 
Because of this, the tests were made with the shark skin mounted on the leading edge of 
the wing. With the skin mounted the wing managed increased angel of attack before total 
separation occurs, but with a reduced lift force. This phenomenon is difficult to explain as 
an increased attack angle when total separation occurs, usually also gives an increased lift. 

For a continuation of this work measurements with PIV (Particle Image Velocimetry) 
is recommended. The advantage with PIV measuring is that one receives a picture of the 
flow field in a whole plane and then can detect small changes in the speed field. 

As the shark skin was difficult to handle at the test one may instead try to produce and 
use artificial surfaces containing the equivalent qualities. The structures of these surfaces 
can be scaled to the appropriate size depending on which test equipment will be used. 
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Terminologi 
 
 
U  Friströmshastighet     [m/s] 
P0  Statiskt tryck      [Pa] 
PS  Stagnationstryck     [Pa] 
ρ  Luftdensitet      [kg/m3] 
Red  Reynolds tal baserat på tråddiameter   [-] 
d  Tråddiameter      [mm] 
σ  Soliditet      [-] 
M  Maskbredd       [mm] 
K0  Statisk tryckfallskoefficient    [-] 
Cl  Lyftkoefficient      [-] 
Cd  Motståndskoefficient     [-] 
L  Lyftkraft      [N] 
D  Motståndskraft      [N] 
A  Vingarea      [m2] 
ν  Kinematisk viskositet     [m2/s] 
α  Anfallsvinkel      [grader] 
S  Standardavvikelse     [-] 
τ0  Skjuvspänning längs ytan    [N/m2] 
u*  Vägghastighet      [m/s] 
l*  Vägglängd      [m] 
u+  Hastighet normerad med u*    [-] 
y+  Avstånd från vägg normerad med l*   [-] 
Cf  Friktionskoefficient     [-] 
c  Vingkordans längd     [m] 
Re  Reynolds tal baserat på vingkorda   [-] 
s  Avstånd mellan dentiklernas rillor   [m] 
s+  Avstånd mellan dentiklernas rillor normerad med l* [-]
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1 Inledning 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
I början av 1980 talet gjordes upptäckten att det gick att minska föremåls 
strömningsmotstånd i vatten genom att förändra ytstrukturen. En blankpolerad yta, som 
man länge trodde gav minsta motståndet försågs med så kallade ”riblets”. Detta är 
längsgående rillor som rätt dimensionerade ger ytan en friktionsminskning på nästan 10 %; 
se Bechert[4]. Detta blev allmänt känt 1987 då man utrustade America’s Cup båten Stars 
and Stripes skrov med sådan struktur. Varpå den vann i finalen. 

Denna friktionsminskade egenskap, som har funnits i vår vetskap i drygt 20 år har under 
miljoner år nyttjats i naturen. Hajar har en struktur i sitt skinn som bygger på samma 
principer som ”riblets”. Skinnet har många små fjäll, kallade dentikler, som är arrangerade i 
linje längs simriktningen. Varje dentikel är försedd med en eller flera längsgående rillor. 
Varje hajart har sin speciella form på dentiklerna, figur 2.1 visar en uppförstorad bild på en 
pigghajs skinn. 

Sedan upptäckten har det pågått en hel del forskning kring detta fenomen. I ett av 
arbetena, Bechert[4], gjordes experiment i en oljekanal med en uppskalad modell av ett 
hajskinn. Där uppnåddes en friktionsminskning på 3 %. 

Hos de snabbsimmande hajarterna är strukturen anpassad så att avståndet mellan rillorna 
är optimalt för hastigheten de har vid jakt, medan de långsammare arterna har en grövre 
struktur som är anpassad till en typisk ”cruising” fart; se Raschi[3]. 

Drar man med handen över ett hajskinn känns det lent i riktning från huvudet och 
bakåt, drar man däremot i motsatt riktning känns det strävt. Man känner att det är en klart 
ökad friktion i ena riktningen, dvs. skinnet har anisotropiska friktionsegenskaper. Frågan är 
om även strömmande medier påverkas av denna riktningsberoende friktion? 
 
 
1.2 Mål 
 
I arbetet ska det undersökas om den anisotropa egenskapen hos skinnet kan förhindra att 
separation uppkommer bakom krökta ytor. 

Vid strömning över krökta ytor får flödet en ökad hastighet vilket resulterar i en 
trycksänkning. Det är delvis denna tryckförändring som ger en vinge dess lyftkraft. 
Uppströms den högsta punkten på den krökta ytan, se figur 1.1, accelererar flödet och 
trycket avtar längs x. Nerströms minskar istället hastigheten och trycket ökar längs x. Om 
tryckgradienten nerströms blir allt för stor byter flödet närmast ytan riktning. De två 
flödena möts och trycks ut i friströmmen. Man säger att flödet har släppt från ytan, eller 
separerat. 

Målet är att studera detta genom att göra jämförande försök av separationen på ett 
föremål med och utan beklädnad av hajskinn. Försöken kan göras antingen i en vindtunnel 
eller i en vattenkanal där hastigheten anpassas efter dentiklernas skalor. 
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Figur 1.1: Strömningsförlopp över krökt yta med återströmning. Sp 
markerar separationspunkten. 

 
 

2 Uppskattning av relevanta skalor 
 
Till experimenten fanns en vattenkanal och en vindtunnel till förfogande. För att få fram 
den hastighet som motsvarar det optimala avståndet mellan rillorna måste 
strömningsskalorna för vatten respektive luft uppskattas. 
 
 
2.1 Strömningsskalor 
 
Då experimenten görs i en turbulent miljö behövs, för beräkning av friströmshastigheten, 
ett samband mellan hastigheten, normerade väggvariabler och de faktiska längderna. Med 
Reynolds tids medelvärderade ekvation och antagandet av turbulent kanalströmning får 
man följande dimensionslösa uttryck för hastighet och väggavstånd i gränsskiktet; se bilaga 
A.1: 
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Friktionen längs väggen kan uttryckas dimensionslöst med friktionskoefficienten: 
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där U är friströmshastigheten. På en platta med längden L kan Cf beräknas med följande 
uttryck, som gäller i turbulenta flöden: 
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Med ekvation 2.2, 2.3 och 2.4 fås följande uttryck för friströmshastigheten: 
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Med ekvation 2.5 är det möjligt att anpassa hastigheten i försöken efter strukturen i 

pigghajens skinn. 
 
 
2.2 Mätning av hajskinn 
 
På hajskinnet är det avståndet mellan rillorna som är väsentlig för vilken hastighet som ger 
största friktionsminskningen. Då dentiklernas utseende och storlek varierar mellan arterna 
så måste det aktuella skinnet mätas. Skinnet kommer från en pigghaj, Squalus acanthias och 
lever bl.a. på den svenska västkusten. Skinnet undersöktes i ett mikroskop med en 
förstoring av 40 gånger; se figur 2.1.  
 

 
 

Figur 2.1: Ytan på pigghajens skinn i 40 gångers förstoring. 
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Pigghajen har endast en rilla som går längs mitten på dentiklerna. Det genomsnittliga 

avståndet, s, mellan dessa är 250 μm. Även om dentiklernas storlek varierar något över 
skinnet så var avståndet mellan rillorna inom samma intervall.  
 
 
2.3 Val av försöksutrustning 
 
Enligt Bechert[5] och Raschi[3] ligger det optimala avståndet omkring 15-17 mätt i 
väggvariabler, det vill säga s+≈16±1. Vid beräkningarna av friströmshastigheten användes 
ekvation 2.5. Med vatten som flödesmedium där s+=16, 6101ν −⋅= m2/s och L=0,2 m fås: 
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Vid körning i luft med s+=16, 5105,1 −⋅=ν  m2/s och L=0,2 m blir hastigheten: 
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Vid försöken måste hastigheten ligga på de framräknade värdena. Vattenkanalen som 

finns har en maxkapacitet på inte fullt en 1 m/s, vilket är aningen för litet. Vindtunneln 
däremot klarar farter upp till 36 m/s, vilket är mer än dubbelt mot vad som behövs, och 
därför valdes luft som medium i försöken. 

 
 

3 Vindtunnel 
 
Vid försöken användes en vindtunnel med beteckningen AFA100 och är tillverkad av TQ 
Education and Training Ltd; se figur 3.1. Den har ett öppet cirkulationssystem med ett 
kontraktionsförhållande på 9:1. Den har variabel hastighetsjustering med en maxhastighet 
på 36 m/s. Testsektionen har ett tvärsnitt på 305x305 mm och en längd på 600 mm. 
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Figur 3.1: Vindtunnel 
 
 

Friströmshastigheten, U, kan mätas både i fram och bakkant av testsektionen med hjälp 
av ett pitot-static rör. Pitot-static röret ger stagnationstrycket, Ps, samt det statiska trycket, 
P0. Friströmshastigheten räknas ut med ekvation 3.1 som är härledd från Bernoullis 
ekvation, där ρ är luftdensiteten. 

 
 

ρ
)P(P2

U s0 −⋅
=          (3.1) 

 
Krafterna som genereras av föremål i vindtunneln mäts med en en-komponents 

kraftgivare med en noggrannhet på 1/100 Newton. Den kan monteras så att den antingen 
mäter lyft- eller motståndskraft. Givaren kopplas till en dator där mätvärdena direkt kan 
analyseras. 

Vid några inledande försök med en NACA 653-618 profil, se kapitel 4, upptäcktes det 
att resultatet varierade en del och att vingen fladdrade. Tester med rök visade att storskalig 
turbulens från omgivningen följer med in till testsektionen och därmed orsakar de ojämna 
testresultaten. För att öka strömningskvaliteten behövs en anordning monterad framför 
insuget som minskar turbulensintensiteten samt rätar ut flödet, en så kallad strömriktare.     
  
 
3.1 Strömriktare 
 
En strömriktare är den första sektionen i en vindtunnel och har till uppgift att slå isär de 
stora strömningsstrukturerna samt minimera hastighetsfluktuationer. Den är monterad 
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framför kontraktionssektionen och har systemets största tvärsnitt. Den består av en 
honeycomb, eller något med liknande struktur samt ett till flera finmaskiga stålnät. En 
honeycomb monterad med cellerna längs strömningsriktningen skalar ner turbulensen och 
lämnar ifrån sig ett parallellt flöde. Näten skapar en finskalig turbulensstruktur och ett litet 
tryckfall.  

Det är främst två parametrar som styr tryckfallet, Reynolds tal baserat på tråddiametern, 
Red, och nätets soliditet, σ. Soliditeten är den solida arean gentemot den totala arean. Är 
soliditeten för hög så sammanflätas flödet som passerar genom maskorna till ett 
oregelbundet mönster och bildar en ökad turbulens. Värdet på soliditeten bör ligga under 
cirka 0,45 för att undvika detta fenomen. Då soliditeten hålls runt ungefär 0,4 på alla nät 
blir maskorna mindre vid minskad tråddiameter vilket resulterar i att dammansamlingar 
lättare bildas på näten. Detta påverkar soliditeten lokalt och man får en minskad 
homogenitet över ytan. 

Näten kan delas in i två kategorier, subkritiska och superkritiska. Vid Red<40 räknas de 
som subkritiska och reducerar turbulensintensiteten mycket effektivt men med nackdelen 
att de ger ett mycket högt tryckfall. Nät med högre Reynolds tal, de så kallade 
superkritiska sänker inte turbulensintensiteten fullt så effektivt men har fördelen med lägre 
tryckfall.  

Väljer man en serie av nät med successivt minskande storlek på maskorna, M, där den 
sista är den finaste och ligger på gränsen till superkritisk, uppnår man samma resultat som 
ett subkritiskt (Red≈10) fast med ett mindre tryckfall; se Groth[6]. Vid användandet av 
flera nät ska de placeras med ett avstånd mellan varandra av absolut minst 20 maskors 
bredd, gärna mer för att vara säker på att egengenererad turbulens ska hinna dö ut. 

Den statiska tryckfallskoefficienten, K0, beror på Reynolds tal och soliditeten kan 
uttryckas med följande ekvation: 

 
 

2

2

d0 σ)(1
σ)(11)f(ReK

−
−−

=         (3.2) 

 
f(Red) är en empirisk funktion och beror starkt på K0 vid låga Red. K0 ligger runt 0,45 

för Reynolds tal ner till omkring 100. Sedan ökar den drastiskt och är cirka 3 gånger större 
vid Red=10 än vid Red=100; se Groth[6]. 
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3.1.1 Design och konstruktion 
 
Till vindtunneln byggdes en strömriktare bestående av tre nät med olika storlekar på 
maskorna. De två finaste näten monterades i utdragbara ramar för att enkelt kunna 
rengöras vid behov. Då det inte går att optimera näten över hela vindtunnelns 
hastighetsregister gjordes beräkningarna på en hastighet motsvarande 25 m/s i 
testsektionen, vilket ligger i mitten av det intervall som oftast används. Storlek på 
maskorna, tråddiameter och Reynolds tal presenteras i tabell 3.1. Avstånden mellan näten 
blev 20M efter det första respektive 24M för det andra. Det korta gapet mellan dem beror 
på byggnadstekniska skäl. 
 

Nät D [mm] M [mm] σ Red 
Sugrör 0,14 6 0,08 - 

1 0,71 3,21 0,39 131 
2 0,5 2,1 0,42 93 
3 0,2 1 0,36 37 

 
Tabell 3.1: Data för nät och sugrör. 

 
 

Då tillgängligheten av honeycomb var begränsad så ersattes den med sugrör. Omkring 
27 000 tätt packade sugrör med diametern 6 mm och längden 200 mm behövdes för att 
täcka inloppsytan på 920x920 mm. 

Hela konstruktionen är byggd i formplywood. En bild samt skiss över strömriktaren  
visas i figurerna 3.2 och 3.3. 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.2: Bild på monterad 
strömriktare 

Figur 3.3: Skiss med mått [mm] på strömriktare. 
Blåa och röda linjer motsvarar nät respektive 
sugrör. 
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3.1.2 Test av strömriktare 
 

Hastighetsfördelningen och fluktuationerna i testsektionen mättes, både med och utan 
strömriktaren monterad. Även repeterbarheten undersöktes då det är en viktig faktor vid 
försöken. 

Man kan tydligt se i figur 3.4 att hastighetsprofilen, mätt från under- till överkanten i 
testsektionen är jämnare med strömriktaren monterad. Det som istället har uppkommit är 
en ökad hastighet vid golvet och taket, från ca 5 cm fram till väggen. Denna ökning beror 
sannolikt på den tvära övergången mellan strömriktaren och kontraktionssektionen; se 
figur 3.3. Den 90 gradiga vinkeln vid skarven gör att luften vid väggarna måste på en kort 
sträcka passera ett område med väldigt hög kontraktion vilket i sin tur leder till ökad 
acceleration. För att undvika detta fenomen kan övergången göras med formen av en fin 
båge där krökningsradien ligger i samma storleksordning som i kontraktionssektionen. 
Åtgärder för att korrigera detta bedömdes ta mer tid än vad detta arbete tillät och lämnades 
därför. Den centrala delen av hastighetsprofilen visar däremot god likformighet och små 
fluktuationer, vilket bedömdes tillräckligt för de experiment som avsågs. 

 

 
 

Figur 3.4: Hastighetsprofilen i testsektionen mätt från golv till tak. 
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Figur 3.5: Hastigheten mätt i centrum av testsektionen med en 
samplingsfrekvens på 5 Hz. 

 
 
För att se storleken på hastighetsvariationerna i flödesriktningen gjordes ett jämförande 

test där hastigheten mättes i centrum av testsektionen under ett tidsintervall av 30 sekunder 
med en sampling på 5 Hz. I figur 3.5 syns en klar variationsminskning med strömriktaren 
monterad. Man ser även att variationerna går i steg av 0,05 m/s vilket visar vilken 
noggrannhet mätinstrumentet har. Förbättringen är en faktor 11 sett i standardavvikelse 
men kan vara lite missvisande då variationerna blir noll om de hamnar just innanför 
mätinstrumentens upplösning. 

 
Vid test av repeterbarheten gjordes ett antal körningar vid 17 m/s på en NACA 653618 

profil där lyftkoefficienten, Cl, och motståndskoefficienten, Cd, mättes. För definition av 
Cl och Cd se kapitel 4. Avvikelsen mellan försöken, beskrivs med hjälp av 
standardavvikelsen, S, som definieras genom följande uttryck: 

 
 

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−

−
= ∑

=

n

1i

2
i )x(x

1n
1S         (3.3) 

 
där n är antalet element, xi är varje enskilt värde och x  är medelvärdet. I figur 3.6 är 

medelvärdet av Cl plottad med standardavvikelsen som staplar vid varje mätpunkt. Man ser 
att standardavvikelsen varierar längs kurvan. Då anfallsvinkeln justeras efter en gradskiva får 
man en noggrannhet på ±0,1º vilket ger en avvikelse på Cl som syns mer då kurvan har en 
brant stigning. Då kurvan planar ut syns inte det felet lika mycket varav standardavvikelsen 
minskar. Av detta kan man dra slutsatsen att standardavvikelsen är mer ett mått på felet i 
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anfallsvinkeln än fluktuationer i Cl. Efter 18º hamnar vingen i total separation och börjar 
fladdra, vilket medför ett väldigt varierande Cl.  
 

 
Figur 3.6: Cl som funktion av anfallsvinkel. Standardavvikelsen*2 är 
plottad som staplar kring medelvärdet. 

 
 

I figur 3.7 ser vi ett snarlikt beteende för Cd som för Cl. Avvikelsen på Cd är relativt 
konstant fram till och med en anfallsvinkel på 18º. Sedan hamnar vingen i total separation 
och även här uppkommer det stora variationer på Cd. 

 
 



                         

              11 

  
 

Figur 3.7: Cd som funktion av anfallsvinkel. Standardavvikelsen*2 är 
plottad som staplar längs medelvärdet. 
 
 

4 Experiment 
 
Experimenten gjordes i vindtunneln och var av jämförande karaktär där Reynolds tal, 
baserat på vingens kordlängd, hölls konstant under försöken. Först gjordes mätningarna 
med en slät yta varefter repetering gjordes med hajskinn installerat på vingen. Försök med 
skinnet monterat i några olika lägen på vingen gjordes för att lättare kunna se skinnets 
betydelse för strömningsförloppet. 

Vid varje körning mättes lyft och motståndskoefficienterna, vilka visar vingens 
egenskaper vid vart och ett av fallen. Cl och Cd definieras av följande samband där L är 
lyftkraften, D är motståndskraften, A är vingens area och ρ är luftdensiteten: 

 

2l UAρ21
LC

⋅⋅⋅
=         (4.1) 

 

2d UAρ21
DC

⋅⋅⋅
=         (4.2) 

 
 
Tester gjordes även med rök som visualiserar strömningsförloppet. Härigenom kan man 

se var och när separation uppkommer. Man kan sedan jämföra det med kurvorna på Cl 
och Cd för att se separationspositionens koppling till lyft och motståndskrafterna. 
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4.2 Vingprofiler 
 
Till försöken tillverkades två olika vingprofiler. en NACA 653618 och en NACA 4415; se 
Abbott[2]. Den förstnämnda har ganska stor välvning och en lyftkraft som sakta avtar 
innan total separation medan NACA 4415, som har plattare undersida och ökande lyftkraft 
ändå fram till total separation. 
 
 

4.2.1 NACA 653618 
 
Vingen tillverkades av styrofoam, en kompaktare typ av frigolit. Inledande tester visade att 
den gav efter vid stora lyftkrafter, varför vingen stadgades med genomgående plattjärn. 
Vingen kläddes med en tunn plastfilm som sedan vaxades för att få en slät och fin yta. Den 
har en korda på 20 cm och en bredd på 30 cm. Profilen visas i figur 4.2. 

 
  

Figur 4.2: NACA 653618 profil. 
 
 

4.2.2 NACA 4415 
 
Denna vingprofil valdes av två orsaker. Dels för att den har en enklare form och kan lätt 
tillverkas i trä. Trä gör att vingen blir väldigt vridstyv och mindre känslig för mekanisk 
åverkan. Den andra orsaken var att den har använts i tidigare arbeten och man har därför 
andra experiment att jämföra med. Vingen lackades, putsades och vaxades för att få en slät 
och fin yta. Den har en korda på 15 cm och en bredd på 30 cm. Profilen visas i figur 4.3. 
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Figur 4.3: NACA 4415 profil. 
  
 
4.3 Mätningar – vingprofil 653618 
 
Mätningarna gjordes i en friströmshastighet av 17,2 m/s vilket motsvarar ett Reynolds tal 
på 5103,2 ⋅ . 
 
 

4.3.1 Slät yta 
 
Mätningarna börjar vid noll graders anfallsvinkel där Cl har ett värde på 0,38; se figur 4.4. 
Att vingen har en lyftkraft vid 0º beror på dess osymmetriska profil. Mellan 0 och 9º ökar 
Cl nästan linjärt och når upp till ett värde runt 1.3. Cd ökar svagt under det intervallet. 
Mellan 9 och 19º får kurvan för Cd successivt ökad lutning medan Cl är nästan konstant. I 
figur 4.5 syns den lilla ökningen av Cd i intervallet 0< Cl <1.3 tydligt.  
Vid 19º hamnar vingen i total separation och lyftkraften minskar medan motståndskraften 
ökar drastiskt.  

 
 
Figur 4.4: Cl och 5. Cd för NACA 653618 Figur 4.5: Polarplot på Cl och Cd för  
profil vid Re= 5103,2 ⋅  NACA 653618 profil vid Re= 5103,2 ⋅  
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4.3.2 Hajskinn 
 
Försök gjordes med skinnet monterat i två olika lägen. Vi första försöket täckte skinnet 
intervallet 0,42c-0,89c räknat från vingens framkanten. I figur 4.6 och 4.7 ser vi liknande 
kurvor som för den med slät yta, fast här får man en svag nedgång på Cl vid en 
anfallsvinkel på 9º. Sedan ökar Cl och får ett maximum strax under 1.4. Total separation 
inträffar även här vid 19º. 

I det andra försöket täckte skinnet intervallet 0,23c-0,70c. Figur 4.6 visar att man får ett 
lägre Cl värde över hela området innan total separation. Vid anfallsvinkel på över 20º, då 
vingen har total separation, sammanfaller kurvorna. 

 
 

Figur 4.6: Cl och 5. Cd för NACA 653618 profil vid Re= 5103,2 ⋅  med 
hajskinn mellan 0,42c och 0,89c respektive 0,23c och 0,70c.  
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Figur 4.7: Polarplot på Cl och Cd för NACA 653618 vid Re= 5103,2 ⋅  
med hajskinn mellan 0,42c och 0,89c respektive 0,23c och 0,70c. 

 
 

4.3.3 Visualisering med rök 
 
För att få en klar bild på hur strömningsförloppet ändras med ökad anfallsvinkel 
visualiserades det med rök. Försöken gjordes med slät yta och vid samma Reynolds tal som 
tidigare (Re= 5103,2 ⋅ ). Förloppet fotograferades med digitalkamera vid olika 
anfallsvinklar; se figur 4.8. Kameran har en slutartid på 1/2000, vilket gör att röken hinner 
förflyttas ca 1 cm under exponeringen. Detta medför att bilderna blir aningen suddiga. 

Vid 8º, översta bilden i figur 4.8 ser man att separation börjar uppkomma på bakersta 
delen av vingen. Med ökad anfallsvinkel flyttar sig separationspunkten uppströms och vid 
16º, tredje bilden, täcker den strax över 50 % av vingen. Sista bilden visar vingen vid 20º 
där man tydligt ser att separation har uppkommit i framkanten. 
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Figur 4.8: Visualisering med rök på NACA 653618 profil vid Re= 5103,2 ⋅ . 
Anfallsvinkel på 8, 12, 16 samt 20º. 
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4.4 Mätningar - vingprofil 4415 
 
NACA 4415 har en plan bottenprofil och separation uppkommer först i framkanten. 
Tidigare arbeten av Barrett[8] har visat att man bäst styr separation med modifieringar på 
vingens framkant. Med denna profil gjordes försök med slät yta samt med en remsa av 
hajskinn monterad i olika positioner på vingens framkant. 

Mätningarna gjordes i en friströmshastighet av 17,7 m/s vilket motsvarar ett Reynolds 
tal på 51077,1 ⋅ . 
 
 

4.4.1 Slät yta 
 
Till skillnad från NACA 653618 profilen, som sakta får ökad separation fram till total 
separation, fås nu ett starkt ökande Cl fram till 15º då framkantsseparation tvärt uppstår och 
lyftkraften minskar rejält; se figur 4.9. I figur 4.10 ser man att Cd sakta ökar fram till total 
separation och därefter mer än fördubblas. 
 

 
 

Figur 4.9: Cl och 5. Cd för NACA 4415 Figur 4.10: Polarplot på Cl och Cd för 
profil vid Re= 51077,1 ⋅ . NACA 4415 profil vid Re= 51077,1 ⋅  

 
 

4.4.2 Hajskinn 
 
Vid det första försöket täckte skinnremsan 0,11c till 0,24c. I figur 4.11 ser man att Cl stiger 
kraftigt fram till 12º där den sedan håller sig ganska konstant. Efter att Cl nått sitt 
maximum, får Cd en ökad stigning. 

Med skinnet täckande 0,07c-0,20c får man ett lägre Cl över hela området, men 
framkantsseparationen förflyttas fram 2º. I figur 4.12 ser man tydligt att då Cl börjar plana 
ut så får Cd istället en kraftig ökning. Detta gäller för båda fallen. 
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Figur 4.11: Cl och 5. Cd för NACA 4415 profil vid Re= 51077,1 ⋅  med 
hajskinn mellan 0,11c och 0,24c respektive 0,07c och 0,20c. 

 
 

 
 

Figur 4.12: Polarplot på Cl och Cd för NACA 4415 profil vid 
Re= 51077,1 ⋅  med hajskinn mellan 0,11c och 0,24c respektive 0,07c 
och 0,20c. 
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4.5 Jämförelse, slät yta - hajskinn 
 
 

4.5.1 Vingprofil 653618 
 
I figur 4.13 ser man att kurvan för Cl med skinnpositionen 0,42c-0,89c följer den för den 
släta ytan bra förutom i intervallet 9 till 15º. I figur 4.8 ser man att vid 9 och 15º ligger 
separationspunkten kring skinnets underkant respektive överkant. Gropen i kurvan kan 
därmed troligtvis förklaras med att separationspunkten momentant förflyttas över skinnet 
då den nått dess underkant. Skinnet får alltså flödet att separera från ytan vilket ger minskat 
lyft. Över 15º har separationspunkten i båda fallen passerat främre läget för skinnet, 0,42c 
och vingarna får då samma egenskaper. 

Med skinnet monterat mellan 0,23c och 0,70c får man minskad Cl över hela intervallet 
fram till total separation. Därefter tappar skinnet sin inverkan och ger samma Cl som de 
övriga. Med ditsatt skinn får man ett något ökat Cd, varvid den främre skinnpositionen ger 
något högre värden. 
 

 
 

Figur 4.13: Jämförelse mellan försök på NACA 653618 profilen. 
 
 

4.5.2 Vingprofil 4415 
 
Resultatet av körningarna på 4415 profilen är en aning svårtolkade. I figur 4.14 ser man att 
med skinnet mellan 0,11c och 0,24c får man, jämfört med den släta ytan en minskning på 
Cl med 0,07. Cd är i båda fallen lika fram till 12º men ökar därefter samtidigt som Cl planar 
ut. Framkantsseparationen förflyttas fram till en anfallsvinkel på 17º.  

Med skinnet monterat mellan 0,07c och 0,2c får Cl ännu lägre värden samtidigt som Cd 
ökar. Framkantsseparationen förflyttas däremot fram ytterligare 2º. Med anfallsvinkel över 



                         

              20 

20º har samtliga fall total separation och då har inte modifieringarna någon betydelse varav 
de ger samma Cl. 

I Barrett[8] uppnåddes bäst resultat då modifieringarna i framkant låg mellan 0,08c och 
0,15c. De lyckades förhöja vinkeln då total separationen uppkommer med någon grad 
med vinst i form av ökat Cl. 

Även i dessa försök, med skinnet monterat i den regionen, får man en förhöjd vinkel 
när total separation inträffar men istället med ordentligt minskad lyftkraft. 
 
 

 
 

Figur 4.14: Jämförelse mellan försök på NACA 4415 profilen. 
 
 
4.6 Felanalys 
 
Vid de flesta experiment finns det nästan alltid felkällor i form av t.ex. mätinstrumentens 
missvisningar eller av yttre faktorer. Vid dessa försök fanns det ett antal parametrar som 
man behövde ta hänsyn till. 
 

• Luftens temperatur och lufttryck har en direkt inverkan på densiteten, vilka man 
regelbundet kontrollerade under försöken. Lufttrycket låg konstant medan 
temperaturen kunde variera med max 0,5º, vilket ger en variation på hastigheten 
med ΔU<0,015. Detta ligger inom mätinstrumentens upplösning och har 
marginell inverkan på resultaten.  

 
• Bra repeterbarhet är en viktig del i dessa försök. I kapitel 2.1.2 redovisas tester av 

den. Man får en avvikelse på mindre än 1 % för Cl och 2 % på Cd i området från 4º 
och fram till total separation. Vid låga anfallsvinklar blir den procentuella 



                         

              21 

avvikelsen större då vinkelinställningens fel har större inverkan. Avvikelsen på både 
Cl och Cd ligger då runt 2 %. 

 
• Kraftgivaren hade en noggrannhet på 1/100 N vilket var tillräckligt i försöken som 

gjordes. Tryckgivarna hade en noggrannhet som gav friströmshastigheten en 
upplösning på 1/20 m/s. Anfallsvinkeln ställdes visuellt med en vinkelskiva, vilket 
gav en noggrannhet på runt 1/10 grad. 

 
• Testsektionen var endast 60 cm lång vilket gjorde att friströmshastigheten endast 

var möjlig att ställas in före försöken. Vingen orsakar en blockering av luften som 
ändras med varierad anfallsvinkel, vilket påverkar friströmshastigheten. Då 
experimentet var av jämförande karaktär orsakar varje försök samma blockering, 
vilket påverkar resultatet lika varje gång. 

 
• Det som troligtvis har störst inverkan på resultatet är ojämnheter på skinnet. 

Skinnet spändes ut under torkningen för att få en jämn och fin yta. För att enkelt 
kunna sätta fast skinnet på vingen limmades det på en tunn stålfolie. Innan försöken 
hann startas hade skinnets form ändrats, troligtvis på grund av varierad 
luftfuktighet, och fått en ojämn yta. Skrynklorna och groparna som uppkommit 
var av storleksordningen 5-10 gånger större än skinnets ytstruktur. Flödet över 
skinnet kan därmed ha störts av ojämnheterna och lokala släpp kan ha uppkommit, 
vilket resulterar i sämre lyft. 
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5 Diskussion och slutsatser 
 
Under arbetets gång uppstod en del problem. Ett av de största var att strömningskvalitén i 
vindtunneln inte var tillräckligt bra för att få tillfredställande resultat. Arbetet fick då en 
utökning som bestod av att fixa detta problem. Genom byggnation av en strömriktare 
ökades strömningskvalitén till en godtagbar nivå. Av byggtekniska skäl utelämnades arbetet 
med en mjuk övergång mellan kontraktion sektionen och strömriktaren vilket troligtvis 
orsakade hastighetsökningen vid väggarna. Vad som skulle vara intressant att göra är att 
noggrant testa strömningskvalitén med hjälp av varmtrådsmätningar. 

 
Resultaten från experimenten visar att man får en, mer eller mindre, minskad lyftkraft vid 
samtliga försök med hajskinnsbeklädda vingar. Skinnet ändrade form efter limning på 
stålfolien och fick en skrovlig yta med en ojämnhet som på sina ställen var en faktor 5 till 
10 gånger större än skinnets ytstruktur. Det är mycket troligt att denna skrovliga yta på 
något sätt har en negativ inverkan på flödet, vilket i sin tur genererar ett mindre lyft.  

Att man, med skinn monterat på vingens framkant, lyckades förskjuta uppkomsten av 
framkantsseparation med flera grader samtidigt som mindre lyftkraft genererades är svårt att 
förklara. Nya mätmetoder skulle kunna lösa problemet. 

 
I arbetet märktes en del svårigheter med experiment på organiska material. Ett sätt att 
undvika detta problem är att tillverka artificiella ytor med samma egenskaper, vilket i sin 
tur kan vara komplicerat. Dessa kan man sedan skala i lämplig storlek beroende på vilken 
försöksutrustning som ska användas. 

För att få en bättre inblick i separationsförloppet skulle man kunna använda sig av PIV 
(Particle Image Velocimetry). Den ger strömningsfältet i ett plan och man kan då se 
hastighetsvariationer och små släpp längs ytan. 
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A Härledning av strömningsskalor 
 

 

 
 

Figur A.1: Strömningsprofil i en kanal med bredden 2h. 
 
 
För att få fram de dimensionslösa skalorna i gränsskiktet utgår man från turbulent 

kanalströmning, se figur A.1, med u(y)u = , 0v = , 0
z

=
∂
∂

, 0
x

=
∂
∂

 och 0
x
P

≠
∂
∂

; se 

Kundu[1]. Reynolds ekvation för de tids-medelvärderade storheterna, blir då:  
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Integrera A.2 i y-led: 
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ρ
P

ρ
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+=          (A.3) 

 
A.1 och A.3 ger: 
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Integrera A.4 från y=0 till y: 
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0)vu(
dy
du

dy
du0)(y

dx
dP

ρ
10 0y

0 −−−+−−= =νν      (A.5) 

 
Nära väggen dominerar de viskösa spänningarna och på väggen försvinner Reynolds 

spänningar helt vilket ger: 00y τ
dy
duρ =⋅ =ν , där τ0 är skjuvspänningen längs väggen. 
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ρ
τ

dy
duy

dx
dP

ρ
10 00 −−+−= ν        (A.6) 

 

Längs centrum av kanalen, y=h är 0vu = och 0
dy
du

=ν . Ekvation A.6 blir då: 

 
 

h
τ
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dP 00 −=           (A.7) 

 
Ekvation A.6 och A.7 ger: 
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Sätt 2
*

0 u
ρ
τ

= , där u* kallas vägghastighet och har dimensionen [m/s]. Ekvation A.8 blir 

då: 
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Skala y med h och u med *u : 
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Vid höga Re* blir den andra termen liten och kan, förutom vid flöden nära väggarna, 

bortses ifrån. Ekvation A.10 är en bra approximation i 70 % av kanalen. Nära väggen blir 

dy
duν  större varvid en ny skalning behöver göras. Låt l* bli längskalan nära väggen. 

Ekvation A.9 blir då: 
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Konstanterna framför andra termen ska vara av storleksordning 1 vilket ger: 
 
 

*
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Vid stora Re* ger detta att ekvation A.11, nära väggen, reduceras till: 
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där (de skalade) väggvariablerna är: 
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Friktionen längs väggen kan uttryckas med följande samband: 
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På en platt skiva, i det turbulenta gränsskiktet, med längden L blir: 
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Ekvation A.15, A.16 och A.17 ger: 
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B Matlabkod 
 
%Program för test av repeterbarheten. 
 
Clear 
 
cl_d=load('data/cl.txt');   %hämtar data från txt fil 
cd_d=load('data/cd.txt'); 
cl_d2=load('data/cl2.txt');    
cd_d2=load('data/cd2.txt'); 
cl_d3=load('data/cl3.txt');    
cd_d3=load('data/cd3.txt'); 
cl_d4=load('data/cl4.txt');    
cd_d4=load('data/cd4.txt'); 
cl_d5=load('data/cl5.txt');    
cd_d5=load('data/cd5.txt'); 
  
mp=40        %antal mätpunkter 
 
n=length(cl_d)/mp; 
 
cl=zeros(n,1);     %skapar vektorer 
cd=zeros(n,1); 
cl2=zeros(n,1); 
cd2=zeros(n,1); 
cl3=zeros(n,1); 
cd3=zeros(n,1); 
cl4=zeros(n,1); 
cd4=zeros(n,1); 
cl5=zeros(n,1); 
cd5=zeros(n,1); 
  
clm=zeros(n,1); 
cdm=zeros(n,1); 
  
alpha=zeros(n,1); 
  
cl_std=zeros(n,1); 
cd_std=zeros(n,1); 
  
for i=1:n 
    cl(i)=clmean(i,mp,cl_d); 
    cd(i)=cdmean(i,mp,cd_d); 
    cl2(i)=clmean(i,mp,cl_d2); 
    cd2(i)=cdmean(i,mp,cd_d2); 
    cl3(i)=clmean(i,mp,cl_d3); 
    cd3(i)=cdmean(i,mp,cd_d3);  
    cl4(i)=clmean(i,mp,cl_d4); 
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    cd4(i)=cdmean(i,mp,cd_d4);  
    cl5(i)=clmean(i,mp,cl_d5); 
    cd5(i)=cdmean(i,mp,cd_d5);  
     
    clm(i)=mean([cl(i),cl2(i),cl3(i),cl4(i),cl5(i)]'); 
    cdm(i)=mean([cd(i),cd2(i),cd3(i),cd4(i),cd5(i)]'); 
     
    alpha(i)=cl_d(i*mp,3); 
end 
  
for i=1:n 
    cl_std(i)=std([cl(i) cl2(i) cl3(i) cl4(i) cl5(i)]'); 
    cd_std(i)=std([cd(i) cd2(i) cd3(i) cd4(i) cd5(i)]'); 
end 
  
cl_std 
cd_std 
  
figure(1); 
hold on; zoom on; grid on; 
errorbar(alpha,clm,cl_std); 
errorbar(alpha,cdm*5,cd_std*5,'r');     
axis([-10 25 0 1.6]); 
 
 
%------------------------------- 
 
%Program som plottar Cl, Cd mot anfallsvinkeln samt polarplot mellan Cl och Cd 
 
clear 
cl_d=load('cl.txt');    %hämtar data från txt fil 
cd_d=load('cd.txt'); 
  
mp=40 
  
n=length(cl_d)/mp; 
m=length(cd_d)/mp; 
  
  
if m ~= n 
    'dimensionsfel' 
    return 
end 
  
cl=zeros(n,1);     %skapar vektorer. 
cd=zeros(n,1); 
alpha=zeros(n,1); 
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for i=1:n 
    cl(i)=clmean(i,mp); 
    cd(i)=cdmean(i,mp); 
    alpha(i)=cl_d(i*mp,3); 
end 
 
 
figure(1);     %Polarplot med cd som function av  
plot(cl,cd,'-ro');    %cl. 
axis([0 1.6 0 0.45 ]); 
hold on;zoom on; grid on; 
title(['Cd som funktin av Cl, ']); 
xlabel('Cl'); 
ylabel('Cd'); 
 
 
figure(2);     %plot med cl och cd med funktion av 
plot(alpha,cl,'-ro');    %anfallsvinkel. 
hold on; 
plot(alpha,cd*5,'-ro') 
axis([-10 25 -0 1.6]); 
hold on;zoom on; grid on; 
title(['Cl,Cd som funktion av alpha, ']); 
xlabel('alpha'); 
ylabel('Cl, 5*Cd'); 
 
 
%------------------------------- 
 
%Räknar ut medelvärdet på Cl 
 
function [ cl_mean ] = clmean( j,m,a ) 
 
cl_1=zeros(m,1); 
  
for i=1:m 
    cl_1(i)=a((j-1)*m+i,2); 
end 
 
cl_mean=mean(cl_1); 
 
 
%------------------------------- 
 
%Räknar ut medelvärdet på Cd 
 
function [ cd_mean ] = cdmean( j,m,a ) 
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cd_1=zeros(m,1); 
  
for i=1:m 
    cd_1(i)=a((j-1)*m+i,2); 
end 
cd_mean=mean(cd_1); 
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